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Krislai
Po Puses Mėnesio.
Nemoka Kalbos.
Kun. Jakas Suspenduo-

Vanderveldė Pasitrauk
siąs.

Nepakenčiąs Nuolanka- 
vimo Fašizmui.

Rašo R. Mizara

Rytoj sukaks lygiai pusė 
mėnesio, kai paskelbėme va
jų už naujus “Laisvės” 
skaitytojus.

Atvirai turime pažymėti, 
kad rezultatai šiemet per 
tąjį laikotarpį prastesni, ne
gu buvo pereitais metais.

Kodėl taip? 'Sunku pasa
kyti. Vienas žinoma: drau
gai nesistengia stoti dar
ban. Ten, kur dirbama, tu
rima naudos.

* s:< *
Yra didelių lietuvių kolo

nijų, kur, galima sakyti, 
dar nei šiaudas nepakeltas 
vajaus darbe. Mes čia ne
norime tų kolonijų įvardin
ti. Mes raginame jų veikė
jus tuojaus darbuotis, kad 
ir nebereikėtų tatai įvar
dinti.

“L. Žinios” rašo:
“Pastebėta, kad kunigai 

labai nemoka kirčiavimo, 
dėl to šv. Kazimiero d-ja 
sumanė išleisti Evangelijas 
su kirčiuotu tekstu...”

Prastas, bracia, kunigė
liams atestatas!

Kur gi jie sueikvoja savo 
liuoslaikį, kurio turi net 
perdaug, jeigu negali iš
mokti lietuvių kalbos?

Šiemet Lietuvos rusai 
sentikiai ruošia rusų krikš
to 950 metų sukakties pa
minėjimą.

Vadinasi, rusai apsikrikš- 
tino 400 metų pirmiau, ne
gu lietuviai buvo apkrikšty
ti (bizūno pagalba).

O kunigas Jakas, apie ku
rį ir mūsų spaudoj buvo 
rašyta, jau suspenduotas iš 
kunigystės stono, rašo “L. 
Žinios.” Jis suspenduotas 
dėl savo raštų, kurie nepa
tiko bažnyčios galvoms.

Dabar kunigui Jakui ge
ra proga parašyti visa tai, 
ką jis mano apie neklaidin
gumus ir klaidingumus sa
vo suspenduotojų.

t

Sekančio mėnesio pradžio
je Belgijoj įvyks metinis 
to krašto Darbo Partijos 
atstovų suvažiavimas. Per 
ilgus metus kalbamos par
tijos pirmininko pareigas 
ėjo Emilijus Vanderveldė.

Bet būsimam suvažiavi
me, sako pranešimai, jis iš 
tos vietos pasitrauksiąs. Pa
sitrauksiąs pareikšdamas 
protestą prieš veikiančiojo 
komiteto pataikavimą fa
šizmui.
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Žinoma, Vanderveldė žino, 
ką daro. Bet mums rodosi, 
jis daro klaidą. Jo pasi
traukimas iš pirmininko 
vietos dalykų gali nepatai
syti, o tik pabloginti.

Šis žymus. Belgijos darbi
ninkų veikėjas mano, kad 
didžiausia gėda buvo nusi
leisti Hitleriui. Jis mano, 
kad Belgijos valdžios pakry
pimas į Vokietijos nazių pu
sę tik parodo, kaip rimtai 
darbo žmonės privalo rū
pintis kova prieš fašizmo 
pavojų.

Šiuo klausimu Vandervel
dė šimtu nuošimčių teisin
gas! 'n'.

h

i'wi'w'i'wi 'iii!

VENGRIJA GRŪMOJA 
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Šiandien dalinai apsiniau

kę ir truputį šalčiau.

mylių;” iškraustysią 
nepasitikimus gyven- 
ir apgyvendinsią tą 
revoliuciniai darbi-
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Sovietų Sąjunga Galingai Aptvirtina Va
karinį Savo Pasienį nuo Nazių, Lenkų ir Kt.

ČECHOSLOVAKIJA KREIPIASI NET Į 
HITLERĮ, KAD UŽTARTU J| NUO 

VENGRIŠKU GROBUONIŲ
Vengrija Reikalauja 8,000 Mylių Čechoslovakijos Ploto 

su 800 Tūkstančių Gyventojų; Grąsina Karu
Komarom, čechoslovaki

ja. — Vengrijos atstovai 
grasino spalio 13 d. apleist 
derybas su čechoslovakijos 
valdininkais. Tai todėl, kad 
Čechoslovakija n e s u t inka 
atiduot Vengrijai tų savo 
plotų, kur vengrai nesuda
ro daugumos gyventojų.

Pranešama, kad Slovaki
jos ministeris pirmininkas 
J. Tiso pasiuntė lėktuvu sa
vo padėjėją kunigą F. Dur- 
cianskį į Berlyną prašyt 
Hitlerį, kad tarpininkautų 
tarp Čechoslovakijos ir Ven
grijos. Suprantama, kad 
Durcianskis su pritarimu 
Čechoslovakijos v a 1 d ž ios 
kreipiasi į Hitlerį tuo reika
lu.—Čechoslovakija
dienomis davė tautinę 
valdybę (autonomiją) 
provincijai Slovakijai.

Vengrija reikalauja 
ir plataus pietinio Čecho
slovakijos ruožo, turinčio 
8,000 ketvirtainių mylių ir 
840,000 gyventojų. Tai toks 
pernelyg didelis, grobuoniš-

Nukaitino 16 Philadel- 
phijos Gembleriy; Įvelia 

Ir Majorą Wilsona
Philadelphia, Pa. — Pri

saikdintųjų teismas atrado 
kaltais Ch. Schwartzą ir 
penkiolika kitų, kaip orga
nizuotus gemblerius.

Laukia teismo ir pats 
Philadelphijos majoras Wil
son, kad jis žinojęs apie 
gemblerių lizdus, t>et leidęs 
jiem veikti. O majoras sako, 
kad ši byla yra republikonų 
ir kitų atžagareivių sąmok
slas “sunaikint” Philadel
phijos majorą, o ne iššluot 
gemblerystę iš miesto.

Tarp kitų įkaitintas ir di
džiausias gembleris republi- 
konas J. H. Louchheim, bot 
jis “peršoko” savo paranką 
ir nežinia kur pabėgo. Ta- 
čiaus teisme buvo skaito
mas jo raštiškas liudijimas, 
kad, girdi, majoras Wilson 
leidęs atsidaryt K. Kaelke- 
riui gemblerystės namus to
dėl, kad broliai Kaelkeriai 
rėmę Wilsoną rinkimuose.

Majoras į tai viešai at
sakė, kad tas pabėgėlis “liu
dytojas” Louchheim prašė 
leist jam pačiam atsidaryt 
gemblerystę. Louchheim sa
kė majorui, kad, girdi, aš 
turėjau $200,000 nuostolių, 
beremdamas tamstos (Wil- 
sono) politinius draugus 
Kaelkerius; todėl tamsta 
turėtum man duot progą at
sigriebt.

Majoras Wilson sako, kad 
jis atmetė tą prašymą gem- 
blerio republikono Louch- 
heimo.

kas Vengrijos reikalavimas, 
jog Čechoslovakijos vyriau
sybė tikisi, kad gal net Hit
leris būtų “teisingesnis” už 
Vengrijos fašistus valdovus.

Tuo tarpu vienoj ir ant
roj Dunojaus upės pusėj 
sustatyta divizijos Vengrų 
ir Čechoslovakų armijų, iš
kasta apkasai ir išvadžiota 
spygliuotų vielų tvoros, kaip 
prisirengimai karui.

MILŽINIŠKAS ŽIBALO GAIS
RAS LINDENE, N. J.

Linden, N. J., spal. 13. — 
Dar tebesiaučia didis gais
ras Cities 
jos žibalo 
lių-tankų. 
tankai su 
nų žibalo.

Service kompani- 
(aliejaus) sandė- 
Degį plieniniai 

10 milionų galio- 
DarBuojasi 500

ugniagesių su [visais inži- 
nais ir kitais~ įrengimais 
gaisrui gesinti, jie suvažia
vo. . iš Lipdeno,4, JSfewarko,. 
Elizabetho, Rahway ir Ro
selle ; bet ,'nešą vilties užge
sint jau liepsnojančių di
džiulių žibalo kubilių. Debe
sių dūmai ir liepsnos ma-

nų? liežuviai “šauna” iki 
300 pėdų aukštyn.

Ugniagesiai vartoja ne tik 
vandenį, bet prieš-gaisrinius 
chemikalus ir kitus naujo
viškus būdus, bet vis tiek 
išdegsiąs žibalas iš pleškan
čių tankų. Jie todėl dau
giausia stengiasi tik' ap
saugot apie 1,000 kitų žiba
lo tankų, priklausančių 
Standard Oil, Sinclair ir kt. 
kompanijom.

Gaisras kilo trečiadienį 
po pietų, kai eksplodavo 
Cities Service 1,680,000 ga
lionu žibalo tankas.

Hitlerininkų Teroras Užim
tuose Čechoslovakijos Plo
tuose prieš Kitus Žmones

Berlin. — Vokietija pa
siuntė griežčiausius juoduo
sius policininkus į atimtus 
nuo Čechoslovakijos “vokiš
kus” plotus. Jie ten gaudo 
komunistinius, socialistinius 
ir demokratinius žmones ir 
visus, kas tik nepritarė na- 
ziams. Jie suėmė ypač daug 
žydų.

Nazių vyriausybė uždarė 
daugumą žydų ir cechų dir
btuvių ir krautuvių tose 
vietose; o kurias dar paliko 
atdaras, tai stambiomis rai
dėmis pažymėjo, kad tai 
“žydų,” “cechų” bizniai. Į 
visas kol kas paliekamas žy
dų dirbtuves naziai įst.atė 
savo komisarus.

Washington. — Iš “pati
kimų šaltinių” pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga pra
deda naujus didžius apsi- 
tvirtinimo darbus vakari
niame savo pasienio ruože, 
kuris rubežiuojasi su Ru
munija, Lenkija, Vokietija, 
Latvija ir Estonija, būtent:

Sovietai tame ruože “iš
kirsiu miškus per kelias iki 
šimto 
iš Jo 
tojus 
ruožą 
ninkais ir valstiečiais, vy
rais ir moterimis. Raudon
armiečiai taip pat čia Urb
sią kaip valstiečiai ir darbi
ninkai ir sykiu žiūrėsią, 
kad negalėtų iš užsienio 
įlįst į Sovietus fašistiniai 
gaivalai.

Sovietai išanksto pakasią 
sproginius-minas po tiltais, 
geležinkeliais ir vieškeliais 
tame ruože (kurį kapitalis
tiniai laikraščiai jau vadi
na “Niekeno Žeme”).

NAZIŲ GINKLUOTI VENGRAI IR LENKAI 
KELIA SUIRUTĘ IR RIAUŠES RUSINI JOJ 
NORI ATPLĖŠT Jį NUO ČECHOSLOVAKIJOS

Praga, Čechoslovakija. — 
Šimtai (gal tūkstančiai) fa- 
šistų-teroristii persimetė iš 
Vengrijos, Lenkijos ir Ru- 
'munijos į Rusini ją, rytinę 
Čechoslovakijos provinciją. 
Tie teroristai yra ginkluoti 
Vokietijos ginklais, kuriuos 
jie gavo Vengrijoj.

Tikslas tų fašistų būrių 
yra sukelt Rusini jo j (Ru- 
thenijoj) suirutę ir užval- 
dyt rusinu žemę, kad tada 
Vengrija galėtų tiesiog ru- 
bežiuotis su Lenkija. Tero
ristų govėdos labiausia pra-

Mussolinis ir Hitleris 
Jau Šneka kaip “Pa
sauliniai” Diktatoriai
Roma. — Italijos užsieni

nės ministerijos laikraštis 
“Informazione Diplomatica” 
(matyt, pats Mussolinis) ra
šo, kad Italijos sąryšis su 
Vokietija tai esanti “galin
giausia” pasaulyje karo jė
ga, tinkamiausiose pozicijo
se sausumoj ir ant jūrų. 
Tos dvi šalys jau turinčios 
125 milionus gyventojų ir jų 
kasmet priaugą dar po mi- 
lioną.

Anglija ir Franci j a, todėl, 
sako tas Mussolinio orga
nas, turėtų negaišuodamos 
susidėt į vieną politiniai-ka- 
rinį bloką su Italija ir Vo
kietija, nes denjokratinėm 
šalim, girdi, jau “pervėlu” 
būtų mąstyt apie bet kokį 
karą prieš fašistų kraštus.

(Italijos peršamas ketu
rių valstybių blokas iš 
esmės yra taikomas prieš 
Sovietų Sąjungą.)

Pačioj pasieninėj juostoj 
to ruožo būsianti pastatyta 
nauja ir pati galingiausia 
tvirtumų eilė, sovietinė 
“Maginot linija.” Požeminė
se jos patalpose būsią su
krauta daugiai maisto, dra
bužių, vaistų ir kitų kariuo
menei reikalingų daiktų.

Į rytus nuo šio ruožo So
vietai jau skubiai statą nau
jus geležinkelių ir vieškelių 
susisiekimus. Ten jie taip 
pat įrengią galingas, aptvir- 
tintas orlaivių' stovyklas.

Naujasis tvirtumų ruožas 
būsiąs pratęstas net Persi
jos ir Afganistano sovieti
niais pasieniais. Sovietai 
jau užbaigė .plačius apsi- 
tvirtinimus palei rubežių su 
Finija (Suomija).

Bet stipriausiai Sovietų 
Sąjunga drūtinasi vakari
niame Ukrainos ruože. Nes 
Hitleris nieko taip netrokš
ta, kaip užgrobt sovietinę 
Ukrainą su turtingomis jos 
kasyklomis ir derlingiau
siais kviečių laukais.

dėjo briautis į Rusini]ą da
bar, kai Čechoslovakija su
teikė šiai provincijai savi
valdybę ribose Čecfioslovaki- 
jos respublikos.

Rusinu valdžia suėmė ke
lis desėtkus šių teroristų, 
tarp jų vieną buvusį Ven
grijos armijos oficierių. Iš 
suimtųjų iškvotė, kad jiem 
buvo įsakyta sprogdint til
tus ir Šiaip daryt visokią 
suirutę, idant/ tuomi duot 
priekabę Vengrijai ir Len
kijai atsiust savo armijas ir 
užimt Rusinu kraštą.

Alaskos Darbo Federa
cija ir CIO Ragina vėl 

Išrinkt. Rooseveltą
Ketchikan, Alaska.— CIO 

ir Darbo Federacijos unijos 
šičia turėjo vienybės konfe
renciją. Federacijos ir CIO 
unijų delegatai sykiu atsto
vavo Alaskos Darbo Parti
ją ir išleido atsišaukimą iš
rinkt prezidentą Rooseveltą 
trečiai tarnybai.

Alaskos Darbo .Partija 
viešame pareiškime ragina 
rinkt ar skirt valdininkais 
šioj teritorijoj tik tokius 
žmones, kurie remia prezi
dento Roosevelto programą.
Reikalauja Unijų Vienybes

Alaskos Darbo Federaci
jos ir CIO unijų suvienyta 
konferencija taip pat priė
mė rezoliuciją, kad John L. 
Lewis, CIO prezidentas, ir 
Wm. Green,, Amerikos Dar
bo Federacijos galva, turi 
suvienyt unijinį darbininkų 
judėjimą Amerikoj. '

ON PAGE FIVE

DARBO FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS 
ATMUŠĖ ATŽAGAREIVIU VADU ATA

KAS PRIEŠ NAUJĄJĄ DALYBĄ
Nugąsdino Patį Federacijos Galvą' Win. Greeną, Kuris Buvo 

Užgyręs Trustinj Raportą prieš Prez. Rooseveltą
Houston, Texas. — Pašto 

laiškanešių, mokytojų, fe
deracinių siuvėjų ir daugu
mos kitų unijų delegatai su
važiavime Amerikos Darbo 
Federacijos sukėlė tokią au
drą prieš atžagareivišk'ą ra
portą Federacijos valdybos, 
kad pats Federacijos galva 
Wm. „Green patarė atsiimt 
atgal raportą, nes ir jam 
(Greenui) kai kas “esą tru-

FRAKCIJA JAU PRIPAŽINO 
ITALIJAI ETHIOPUĄ

Paryžius.— Franci jos mi- 
nisterių kabinetas pasky
rė ambasadorių Italijai, 
Andrių Francois-Poncetą ir 
tuomi jau pripažino Italiją 
valdove Ethiopijos. Fr.-Pon- 
cet iki šiol buvo Franci jos 
ambasadorius Berlyne.

Nauju Franci jos ambasa
dorium Vokietijai paskirtas 
R. Coulondre, ligšiolinis 
Francijos atstovas Maskvoj. 
Bet nežinia, 
skirs naują 
Maskvai.

Francijos
miantis dienraštis 
Parisien” džiaugiasi, kad su 
Francijos a m b a s adoriaus 
paskyrimu Italijai ir Ethi
opijos pripažinimu jai pra
sidėsiąs “širdingas” bendra
darbiavimas tarp Francijos 
ir Italijos.

Burgos, Ispanija. — Ge
nerolo Franco vyriausybe 
džiaugiasi, kad su paskyri
mu Francijos ambasado
riaus Italijai tai susidary
siąs toks judviejų draugiš
kumas, jog Ispanijos res
publikai būsią sunku arba 
visai negalima gaut ginklų 
ir amunicijos iš Francijos 
arba per ją.

Wilkes-Barre Dienraščių Lei
dėjai Jau Derisi su CIO 

Redakcine Unija

Wilkes-Barre, Pa., spal. 
13. — Jau dešimt dienų kaip 
streikas redakcinių darbi
ninkų ir reporterių visai už
darė visus tris angliškus šio 
miesto dienraščius; bet tik 
dabar dienraščių leidėjai 
dar pirmą sykį sutiko pra
dėt derybas su Amerikos 
Laikraštininkų Gildija (CIO 
unija), kuri veda streiką.

Šiuos streikierius parėmė 
Darbo Federacijos unijistai 
spaustuvių darbininkai, fe
deraciniai gatvekarių kon
duktoriai ir trokų vežikai. 
Bet stipriausios paramos 
streikuojantiem 1 a ikrasti- 
ninkam teikia CIO Mainie- 
rių Unija.

ENGLISH SECTION

pūtį neaišku” tame raporte. 
Bet šis raportas, stačiai at
kreiptas prieš Naująją Da
lybą, buvo iš anksto užgirtas 
Greeno ir daugumos kitų 
vyriausių Darbo Federaci
jos tarybos narių. Taigi su
važiavimo delegatai priver
tė Greeną ir sėbrus bėgt at
gal su savo tokiu raportu. 
Dabar Green žada neva per- 
taisyt jį pildančiojoj Fede
racijos taryboj.

Raportą skaitė Federaci
jos v i c e - prezidentas M. 
Woll, buvęs vice-pirminin- 
kas fašistinės Nacionalės 
Piliečių Sąjungos, o jį karš
tai gynė atgaleivis viršyla 
federacinių Metalistų Uni
jos. Bet juos pasitiko vie
sulas delegatų protestų.

Tas raportas aršiau bom- 
bardavo-šmeižė prez. Roo
sevelto Naująją Dalybą, ne
gu stambieji Wall Stryto 
kapitalistai, negu pelnagro-’i 
bių lizdas vadinamas Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mas, pikčiau negu republi
konų partijos komitetas.

Federacijos v i r šininkai 
tvirtino, būk Roosevelto 
valdžia “užsikrėtus socializ
mu;” smerkė visokią šalies 
paramą darbininkam; plū
do Rooseveltą, kad jis rei
kalauja ištirt kapitalistų 
monopolijas; smerkė val
džios reikalavimą, kad visi 
trustai - korporacijos turį 
gaut šalies valdžios “lais- 
nius” - leidimus, idant jie 
negalėtų išnaudot maža
mečių vaikų darbo, ir tt.

Tas' Greeno ir kitų Fede
racijos tūzų - karalių rapor
tas, iš antros pusės, mela
gingai gyrė fabrikantus, 
kad jie, girdi, jau “visi” pri
pažįstą darbo unijas ir su
tinką derėtis su jomis per 
bendrus unijų atstovus!

Komaron, čechoslovakija, 
spal. 13. — Vengrija siun
čia desėtkus tūkstančių ka
riuomenės su dideliais dau
giais kanuolių, tankų, gink
lų ir amunicijos į Čechoslo
vakijos pasienį. Grūmoja 
greitu karu, jeigu Čechoslo
vakija neperleis Vengrijai 
tokių didelių plotų, kaip 
Vengrija reikalauja.

Čech oslovakijos kariuo 
menė priruošta atmušt už
puolimus iš Vengrijos pu 
sės.

Washington.—Prez. Roo- 
sevelto socialės apdraudos 
komisija planuoja įnešt kon-į 
gresui įvest senatvės pensi
jas ir bedarbių apdraudą 
darbininkam farmų ir tar
nautojam namų ir raštinių.
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Baisi Padėtis
Lietuvoj išeina laikraštis, vardu “Dar

bas.” Jį leidžia tautininkų valdžia. Jis, 
aišku, griežtai stovi už fašistinę santvar
ką Lietuvoj ir todėl—prieš laisvas dar- ■ 
bininkų organizacijas, prieš darbo" uni
jas. Tačiau baisios Lietuvos biednuome- 
nės padėties nebegali paslėpti ir “Dar
bas”. Karts iš karto ima ir palieja pie
ną, parodydamas tą nepaprastai baisią, 
sunkią būklę, kurioj tenka gyventi Lie
tuvos darbininkams. Šiuo tarpu (num. 
40) šiame laikrašty telpa vieno žmogaus 
aprašymas apie kumečių gyvenimą Klai
pėdoj, kuris yra baisus, nepasakius ki
taip. Ten rašoma:

“Jų ekonominė, socialinė ir kultūrinė 
būklė yra sunki. Darbo valandos nėra 
nustatytos, jis turi dirbti nuo saulės pa
tekėjimo iki saulės nusileidimo vasarą ir 
žiemą už labai mažą atlyginimą. Jję bu- 
tai visur apgriuvę, langai skudurais už
kimšti, mažyčiai. Pečiai sugriuvę, grin
dys, lubos išpuvę, stogai kiauri—dvari
ninkas netaiso, bet stačiai pareiškia: jei
gu tau nepatinka, tai nešdinkis , laukan! 
Bet kur tas nelaimingas kumetis pasi
dės? Kitur jo laukia taip pat negeresni 
“pyragai.”

“Vos tik ausį pagauna gargaliuojančio 
skambalo garsai, kumetis, viską pametęs, 
turi bėgti skubiausiai į darbą. Savo būti
niausius darbus yra priverstas dirbti tik 
šventadieniais. Darbas labai sunkus, ypa
tingai vasaros metu. Bet koks atlygini
mas: keletą centnerių javų, kelis litrus 
pieno ir dar keletą centų į dieną, tai 
ir visas kumečio uždarbis.”

Toliau: .
“Reikia pasakyti, kad dabartinė tvar

ka Klaipėdos krašto dvaruose užsilikusi 
dar iš baudžiavos laikų, kada vokiečių 
kryžiuočiai, užėmę Lietuvos žemes, čia 
puikiausiai įsikurdino ir užgrobė sau 
derlingiausius žemės plotus. Tuomet tu
rėjo ne tik darbininkai, bet ir .ūkininkai 
dvare dirbti. Kumečiai turėjo dar ber
nus ir mergas samdyti ir juos išlaikyti. 
Šis negarbingos praeities paprotys dar 
ir šiandien yra išlikęs. Klaipėdos krašto 
kumečiai j ieško būdų tą begėdišką išnau
dojimą pašalinti. Darbininkai puikiai su
pranta, kad dvaras yra tokia pat įmonė, 
ūkiškiems produktam gaminti, kaip ir 
įvairūs kiti pramonės fabrikai, visiems 
kitiems fabrikatams paruošti. Todėl že
mės ūkio darbininksfi turi būti lygiai 
traktuojami, kaip ir pramonės srity j dir-. 
bantieji. Jų reikalavimai yra teisėti ir 
teisingi...”

Kada šitaip rašo viskuo aprūpinti fa
šistinio laikraščio žmonės, žmonės gau
ną iš valstybės iždo riebias algas tam, 
kad viską girti, tai jau galima suprasti 

į kokia tų kumečių padėtis iš tikrųjų yra!
Rugs. 25 d. Klaipėdoje, pasak laikraš

čio, įvyko “apskrities kumečių atstovų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo iš 49 
vietų apie 60 kumečių atstovų.” Žinoma, 
suvažiavimas buvo šauktas pačių tauti
ninkų ir ten, nepaisant tautininkų vieš
patavimo, buvo suformuluoti sekami 
reikalavimai:

“1) kad visų kumečių butai būtų atre
montuoti, kur pataisyti negalima, turi

V T 
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H būti nugriauti ir statomi nauji, 2) kad 
kumetis nebūtų verčiamas laikyti antri-
Įlinką, bet patsai dvarininkas turėtų jį 
samdyti, 3) turi būti nustatytos darbo 
valandos, 4) sunormuoti atlyginimą ir 5) 
turi būti sutvarkytas sutarčių klausimas, 
nes dabar yra daug dvarininkų, kurie ne
pripažįsta jokių sutarčių?’

Nors rašytojas pastebi, kad Lietuvoj 
kumečių padėtis yra geresnė, negu Klai
pėdos krašte, mes tam, tačiau, netikime.

Mes puikiai žinome, jog dar, prieš karą 
Vokietijoj darbo kumečių ir bendrai dar
bininkų klasės padėtis visuomet buvo ge
resnė, negu Rusijoj ir negu Lietuvoj. 
Todėl toji padėtis negalėjo būti daug 
skirtinga ir Klaipėdos krašte, kuris pri
klausė Vokietijai. Jeigu taip, tai ir 
šiandien Lietuvos kumečių gyvenimas 
negali būti geresnis, jeigu jis, kaip sako 
fašistų spauda (kam mes, žinoma, neti
kime) ir būtų kiek tiek pagerėjęs.

Darydami šias pastabas, mes negalime 
atsistebėti tuo akiplėšiškumu, kurį rodo 
tautininkų spauda tiems žmoftėms, kurie, 
sugrįžę iš Lietuvos, papasakoja apie bai
siai sunkų Lietuvos biednuomenės gyve
nimą.

Permainos Lietuvos Valdžioj
“Liet. Aidas” praneša:
“Žemės ūkio ministras Juozas Tūbelis 

ir teisingumo ministras Boleslovas Ma
siulis įteikė Respublikos prezidentui sa
vo atsistatydinimus., Atsistatydinimus 
Respublikos prezidentas priėmė. Taip pat 
atsistatydino Lietuvos Banko valdytojas 
Vladas Stašinskas, kurio atsistatydini
mas irgi priimtas.

“Respublikos prezidento aktu, naujuo
ju teisingumo ministru nuo spalių 1 d. 
paskirtas Vladas Stašinskas. Žemės ūkio 
ministro portfelį laikinai pasiima pats 
ministras pirmininkas Vladas Mironas. 
Buv. žemės ūkio ministras Juozas Tū
belis paskirtas Lietuvos Banko valdytoju. 
Buv. teisingumo ministras Masiulis pasi
lieka Valstybės Tarybos pirmininku.”

Apie permainas Lietuvos ministerių 
kabinete jau buvo pasklydusių gandų,— 
ypač apie tai, kad Tūbelis bus pašalintas 
iš žemės ūkio ministerio vietos. Tačiau 
niekas nemanė, kad Smetona ims ir tuč 
tuojau paskirs jį Lietuvos banko valdy
toju... Bet gi taip įvyko. Aišku, dėl to 
negali būti jokio didelio stebėjimosi: juk 
Tūbelis yra Smetonos švogeris. Antra: 
kaip jau ne kartą buvo spaudoj rašyta, 
Lietuvą šiandien valdo ne Smetona, bet 
ponia Smetonienė su sesere ponia Tūjoe- 
liene. Šitos dvi damos niekad neleis pa
silikti Tūbeliui be šiltos viętos. >

Kardinolas Innitzer'is 
Nenusileisiąs

Žinios, ateinančios iš Vienos, skelbia, 
kad kardinolas Iniceris (Innitzer) išlei
dęs aplinkraštį, kuris buvo skaitomas vi
sose katalikų bažnyčiose Viennoje per
eitą sekmadienį. Paskui šis aplinkraštis 
tapo atspausdintas brošiūraitės formoje 
ir platinamas katalikuose ir šiaip krikš
čionyse.

Aplinkraštyj kardinolas netiesioginiai 
ragina katalikus nepasiduoti naziams, 
bet ^eiti krikščioniškuoju keliu,” mokyti 
vaikus, leisti juos į religines mokyklas, 
nepaisant, kad to Hitleris nenori.

Tai parodo, kad kardinolas nemanąs 
naziams nusileisti, nepaisant tų žiaurių 

. užpuolimų, kuriuos ant jo palociaus pa
darė naziški chuliganai.

Katalikai sudaro didelę jėgą pavergtoj 
Austrijoj. Jei tik jie budės, nepasiduos 
nazių diktatūrai, tai pastarajai nebus 
taip lengva ten šeimininkauti.

ŠYPSENOS
LORDŲ GULBĖS GIESMĖ

Jul. Boks
Pulkim ant kelių Berchtesgadene, 
Ar Godesberge ketvirtadienį, 
Pulkim su viera į šventą taiką 
Ir į praleistą gražiai ten laiką.

Pulkim po kojų, kad jis nepyktų, 
Pulkim, kad karė mūs neištiktų, 
Jam paaukosim vięną valstybę, 
Kad tik nežūtų mūsų galybė...

Pulkim, kol duota laiko valanda, 
Giltinė dalgį prieš mus galanda. 
Pulkim kas gali, pulkim po kojų, 
Gal gi nustumsim dienai pavojų.

Pulkim, kaip puolė sir Chamberlainas, 
Puolė, kaip tikrasis džentelmonas; 
Puolė 
Puolė

Pulkim,
Pulkim,
Pulkim,
Paskui per amžius danguj gyventi. 

(“Kuntaplis”)

su savo visu prestyžu, 
ir linksmas namo- sugrįžo.
kas galim, nes maža laiko, 
kad gautum amžiną taiką;
kad gautum ramiai pasenti,
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r Pirma Pažintis su Teisėju 
Kaziu Kriaučiūnu

Kada patčmijau “Lais
vės” skiltyse apie teisėjo 
Kazio Kriaučiūno mirtį, tai 
manęs nenustebino, to kiek
vienas iš mūsų turėsime su
silaukti, tai yra toks gamtos 
Įstatymas. Bet man nuosta
bu, kad “Laisvės” redakci
jai reikia atsišaukti ir mal
dauti, kad kas parašytų 'bio
grafiją teisėjo Kazio Kriau
čiūno. Nejaugi jis buvo ne- 
žinomas Seattlio lietu
viams? Jeigu jau taip, tai 
atrodo labiau, negu keista.

Mano Pirma Pažintis
Pirma sykį man teko jį 

suseiti 1919 metais rudenį, 
kada aš atvažiavau iš Ka
nados į Seattle. Rodos, kad 
jis tuosyk da tik pradėjo 
savo advokatūros profesiją, 
nes jo raštinė buvo naujai 
tik ką įrengta. Seattle pa
žįstamų lietuvių iš pirmiau 
aš neturėjau, bet, ant lai
mes, man pasitaikė, jieš- 
kant viešbučio, surasti ne
tikėtai, kad savininkė to 
viešbučio buvo sulatvėjusi 
lietuvė iš Rygos.

Aš pas ją apsistojęs, pir
miausia pradėjau klausinė
ti, gal ji ką pažįsta iš čia 
apsigyvenusių lietuvių. Ji 
sako: “Vietiniu lietuviu aš 
nežinau, bet aš žinau vieną 
advokatą lietuvį.” Ji davė 
man jo antrašą ir sako, 
“gal per jį sužinosite ir 
apie kitus lietuvius.”

Nieko nelaukęs, prie pir
mos progos nuvažiavau nu
rodytu antrašu pas advoka
tą Kazį Kriaučiūną.

Atsidaręs raštinės duris, 
radau Kriaučiūną sėdintį 
naujai įrengto j raštinėj už 
ąžuolinio rašomo stalo. Su
žiuro jis į mane.

—Gerą dieną.
—T a m s t, a lietu vys? — 

klausė jis.
—Taip, atvažiavau į čia iš 

Kanados— sakau.
■—Tamsta, prašom sėsti 

čia, pasikalbėsime. Tai ko 
jūs čia atvažiavote, drau
gas, net iš Kanados!

—Aš čia tik sustojau pra
važiuodamas p a s i ž i ū rėti 
miesto ir susipažinti su lie
tuviais. Iš ‘Laisvės’ žinau, 
kad jų čia yra, tik nežinau, 
kaip juos susirasti. .

—Tamsta esi ‘laisvietis’? 
—klausė jis.

—Taip,—atsakiau.
—Lietuvių čia nedaug, la

bai išsiskirstę po visą mies
tų, gyvena kas sau. Jokio 
susitarimo tarpe jų nėra, 
pasidalinę,—sako jis.

Jo išsireiškimas mano 
apetitą drąsino lietuvių j ieš
koti po nežinomą miestą. 
Iš “Laisvės” turėjau Bal

trušaičio antrašą, bet pasi
rodė, kad jis tuom kartu 
gyveno kur tai krašte mies
to—toli. O man laiko labai 
mažai buvo visus savo no
rus išpildyti. Tokiu būdu iš 
lietuvių tik ką su vienu 
Kriaučiūnų tesusipažinau.

Iš pasikalbėjimo man at
rodė, advokato Kriaučiūno 
būta gana pažangaus ir ma
lonaus būdo žmogaus. Kiek 
atmenu, jis stipriai atjautė 
darbininkų , judėjimui ir 
simpatizavo Sovietų Sąjun
gos liaudžiai jos kovose. Jis 
man priminė, kad buvo 
Alaskoj, ten dirbo. Sugrįžęs 
mokinosi ir baigęs* mokslą, 
užsidėjo-atidarė advokatū
ros raštinę Seattle. Taipgi,, 
rodos, jis

buvo socialistas. To tikrai 
nepamenu, bet atmenu, kad 
apie tai mudu kalbėjome. *

—Ar gaunat nors kiek pa
ramos iš vietos lietuvių sa
vo užsiėmime?—klausiu aš 
jo.

—Labai mažai, pasilaikau 
iš kitataučių,—atsako jis.

Pertraukė jis mano kal-

tamsta manai
nemanai čia

—Tai kur 
keliauti, kad 
apsigyventi ?

—Iš čia važiuosiu į Cali
fornia, o iš ten manau 
traukti į Lietuvą, savo tė
vus, gimines aplankyti.

—Ar manai ten apsigy
venti ?

—N ežinau,—atsakiau.
—Mane ir kviečia grįžti į 

Lietuvą ir užsiimti darbu 
atstatymo Lietuvos, — sako 
jis.

—Ar manai tamsta 
žinoti?—klausiu.

—Ne, kol kas ne.
—Lietuvai, kaip tamsta, 

mokytų žmonių reikia; ma
no supratimu, advokatui 
kaip tik dabar proga Lietu
voje,—sakau.

—Kol kas nemanau, 
kitą metą važiuosiu ten 
si viešėti,—sako jis.

Taip mudu pasikalbėję 
apie tris valandas ir išsis
kyrėme.

Sakau: *
—Pasimatysime Lietuvoje.

va-

pa-

ne,—atsakė jis.
Tikrai dabar neatmenu, 

kokiais tai metais, 1921 ar 
1922, aplankęs savo tėvus 
atėjau į Vilkaviškio stotį va
žiuoti atgal į Rygą. Žiūriu, 
ten pat advokatas Kazys 
Kriaučiūnas toliau nuo sto
ties, nulenkęs galvą žemyn 
pagal geležinkelio rėles-bė- 
gius, spardo akmenukus ko
ja.

—G erą dieną! Heilo! 
Kriaučiūnas! Iš kur tu 
dabar išdygai?

—Sveikas gyvas!
Rankas pasispaudėm.
—Tai kur tamsta važiuo

ji?—klausiu jo.
—Heilo! Heilo! Kad tave 

bala, na, o kur tu važiuoji? 
—klaūsė jis.

—Važiuoju į Rygą.
—Aš važiuoju atgal į 

Seattle,—sako jis.
—Dėlko, taip greitai, ką, 

ar tamstai Lietuva nepatin
ka, ar ką?

Nenorėdamas tikrai pasa
kyti, sako:

—Turi nepamiršti, kad aš 
palikau visą savo turtą 
Seattle—Amerikoj.

—Dėlko pats čia negyve
ni, o važiuoji į Rygą?-klau
sė jis.

—Bet, tamsta advokatas, 
vietą gali gauti, ar ne?

—įaip, bet aš nenoriu su 
tais ponais peštis, tegu jie 
čia sau sveiki gyvena.

—Ar tamsta turi kokį už
siėmimą? klausė jis.

—Kol kas ne, inžinierius 
Čirlionis kalbino prie save 
už padėjėją prižiūrėjimui 
plentų Suvalkų rėdyboj. 
Sykį su juo—Čirlioniu—va
žiavau nuo Vilkaviškio iki 
Marijampolės, tai jo tie pa
valdiniai kepures nusiėmė 
drebančiu balsu tik ‘Jūsų 
mylista, tamsta, ponuli’. Na, 
ir mane ėmė visaip, ponu- 
liuoti. Tas man atrodė ne 
tik keista, bet ir pikta, kad 

prisiminė, būk žmogus prieš žmogų turi 
pirmiau ar tuo kart ir jis taip nusižeminti ir ant pa-

čia
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niekos pasistatyti. Gal jie 
manė, kad aš jų naujas per- 
dėtinis, bet aš buvau apsi
rėdęs su civilėm Ameriko
niškom drapanom. Tat pa
sišaukęs į šalį vieną iš bai
liausių sakau: ‘Kvaily, ne- 
tupčiok prieš mus, mes ne
same joki ponai, bet toki 
pat darbininkai, kaip ir tu. 
Tas žmogus pastiro išgirdęs 
mano žodžius. Ką jis manė, 
nežinau, bet aš palikau jį 
stovinti su išpūstom akim ir 
atvira burna. Inžinierius 
Čirlionis atrodė gana pa
žangus žmogus ir demokra
tiškas, bet kodėl jis leido 
tiem darbininkam, kaip šu
neliams, laižytis, apie jį, tai 
aš to nesuprantu.

—Kame .priežastis to jų 
nuolankumo?—klausiu jo.

—Neklausk manęs, rodos, 
kalbu kaip su žmonėm, o ne 
kaip su vergais,—sako jis.

—Pas mus Amerikoj to
kia mada yra išgaravus, 
ypatingai pas susipratusius 
darbininkus,— sakau.

—Man atrodo, kad pa
čiam Lietuvos ponija ir ne
patinka?— sako 
nas.

—Taip, nekaip 
ma.

Penktadienis, spalių 14,1938

—Taip greit, kaip gausiu 
vizą,—sakau.

—Sveika mintis. Ar toli 
tavo tėviškė nuo čia?—klau
sė jis.

—Nu, ne, tik tris verstai 
nuo stoties,—sakau.

—Taip, visa apielinkė at
rodo pusėtinai karo ir vo
kiečių sunaikinta—aplamdy
ta,—sako jis.

—Taip, dabar jau ir ma
no akys apsiprato, bet iš 
karto, kaip įvažiavau į Lie
tuvą mano plaukai ant gal
vos atsistojo,—sakau.

Tai buvo popietį, jo trau
kinys atėjo pirma. Kriaučiū
nas važiavo link Kybartų, į 
Ameriką, o aš už valandos 
nuvažiavau link Kauno, į 
Rygą. Nuo to laiko daugiau 
Kazio Kriaučiūno jau nete
ko man suseiti.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė ramiai ilsėtis. 
Lai jo darbai pasilieka mū
sų mintyse ant visados.

Pacific.

,r*

Kriaučiū-

visa siste-

Ryga?—
klausė jis.

—Miestas gražesnis negu 
kad Kaunas. Turbūt todėl 
ir atrodo, būk geriau, bet 
abelnai imant, tas pats, 
kaip ir čia Lietuvoj.

—Kada manai grįžti at

Chinu Partizanai Pakrikdė 
Japonam Geležinkelį

Peiping. — Chinų parti
zanai dinamitu sprogdino 
tiltus ir bėgius japonų už
imto Tientsin-Peiping gele
žinkelio, ir taip sustabdė jo 
veikimą per dvyliką valan
dų; suardė kelis japonų 
traukinius ir atakavo japo
nus trijuose miestuose tarp

gal į Ameriką?—klausė jis. Tientsino ir Peipingo.

'DARBININKŲ
.SVEIKATA
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Perdažnai Atsiranda 
Mėnesinės

Gerb. daktare, aš prašy
čiau patarimo per “Laisvę”, 
už ką būsiu labai dėkinga.

Esu moteris 30 metų am
žiaus. Turiu vieną mergaitę 
9 metų. Aš žinau, kad aš dėl 
savęs sveriu perdaug, 183 
svarus. Bet esu ant visko 
sveika, tiktai man perdaž
nai atsiranda mėnesinės: 
kas 18-19 dienų ir būna 
per 4-5 dienas. Man kaip 
kada strėnas skauda pirmą 
dieną. Kaip kada būna ir 
kavalkais kraujo.

Buvau nuėjus pas gydy
toją. Ir jisai sakė, kad tai 
natūrališkas dalykas,—daug 
kam taip būna. Netikėda
ma vien jam, aš norėčiau ži
not, ką jūs, daktare, manot 
apie tai. Ar negali atsirasti 
nuo .to vėžys? Lauksiu jūsų

Atsakymas
Taip, Drauge, daktaraą 

Jums sakė teisybę. Dauge
liui moterų panašiai esti su 
mėnesinėmis, bet visa tam 
yra bendra priežastis: liau
kos, liaukų nesusitarimas. 
Kai moteriai vidujinės liau
kos veikia harftioningai, tai 
jai mėnesinės esti regulin- 
gai, kas 28 dienos.

Sakote, Jūs pati numano
te, kad sveriate perdaug su- 
lyg savo ūgiu ir kaulų rė
mais. Čia irgi liaukos. Liau
kos nustato ir svorį, ir žmo
gaus išvaizdą, ir jo gabu
mus, palinkimus, ir daug- 
daug ką. Liaukos yra pačios 
vyriausios viso žmogaus or
ganizmo perdėtinės ir valdo
vės.

Atrodytų, iš Jūsų svorio, 
kad Jums tik nebūtų truputį 
aptingusi skydine liauka (ti
roidine, pailgoji kaklo liau
ka). O ta liauka suvaldo ir 
o va rus — kiaušidines liau
kas. Da daugiau čia reiškia 
posmegeninė liauka (pitui- 
tarinė). Tai Jūs, Drauge^-— 
gaukite skydines liaukos 
tablečių, mažomis dozėmis, 
sakysim: Thyroid gland, 
f grain, 100 tablets. Imkite 
kas diena po vieną tabletę, 
per kokį mėnesį. Žiūrėkit, 
ar pasikeis bent kiek mė
nesinių laikas, ar pailgės tas 
tarpas. Jei žymių nėra, o 
šiaip jaučiatės gerai, tai im
kite po 2 tableti kas diena. 
Per pačias mėnesines, per 
kraujavimą galite neimti 
keletą dienų.

Vartokite gyvą maistą, 
kad jame būtų daugiau vi
taminų ir mineralų. Ypač 
Jums svarbu kalkės ir vita
minas C. Tai šalia nesuga
dinto maisto, būtų visai ne- 
prošalį gauti ir šių prepa
ratų: Calcium lactate or 
gluconate, 1 pound, powder. 
Imkite po šaukštelį, su pie
nu, 3 kartus kas diena. Vi
tamino C gausite su žalio
mis daržovėmis ir vaisiais. 
Bet Jūs gaukite žuvų alie
jaus koncentrato: cod liver 
oil concentrate pills or cap
sules. Tai jų vitaminai A ir 
D ir gi veikia ovarus ir mė
nesines. Imkite po 1 kapsulę 
3 kartus kas diena.

Vėžio bijoti nėra pamato, 
jei gyvensite arčiau gamtos, 
jei maistą vartosite gamti
nį, nesugadintą.
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Spėjama, kad Žmogaus 
Kraujas Nešiojasi 
Malarijos Perus

Iki šiol buvo manoma, 
kad malarijos drugio perus 
išnešioja uodai ir tik įkąs
dami žmonėm užkrečia juos 
tąja liga. Buvo suprantama, 
kad žmogus negalėtų su
sirgt malarijos drugiu ki
taip, kaip tik specialiai pa
tekus tos ligos parazitam į 
jo kraują.

Dabar apie tai jau abejo
ja Syracuse Universiteto 
mokslininkas dr. R. D. Man
well. Jis atrado, kad dau
gelio sveikų paukščių vidu
riniai organai ir kraujas tu
ri paukštiškos malarijos 
parazitus; taigi tiem paukš
čiam susirgt malarijos dru
giu nereikia specialiai gaut 
tos ligos perų iš kitur. Jie 
gali susirgt jau senai turi
mais savo perais (kada kū
nas nusilpsta bei atsiduria 
nepalankiose sąlygose).

Prof. Man well spėja, kad 
panašiai gali ir žmogus su
sirgt malarijos drugiu nuoibindavo varpeliais,” dar ir 
tos ligos parazitų jau senai dabar tebelaikomais ranko- 
esančių jo kūne. Suprask, se.
kol žmogus sveikas ir jo 
kraujas stiprus, jis nugali 
malarijos perus; priešinga
me atsitikime, tie perai gali 
jį paguldyt.

Įvairūs pirmesni patyri
mai ant paukščių, ryšyj su 
malarijos drugiu, pasitvirti
no ant žmonių. Todėl, sa
ko prof. Manwell ir atra
dimas malarijos parazitų 
pas paukščius taip pat gal 
pasitikrinsiąs ant žmonių.

—J.

VISI 5 SŪNŪS 
—-PRANUKAI

Keturi Wilczeku vaikai 
Čechoslovakijoj jau buvo 
pakrikštyti vienu vardu 
“Pranas.” Dabar gimė 
penktas berniukas, kuris
taipgi pakrikštytas Pranu. 
Kai kunigas patarė parinkt 
jam kitokį vardą, Wilzce- 
kienė atsakė, kad Pranukas 
tai visų gražiausias jai var
das.

►
Jėzuitas Astronomas Sugrįžo 

I Ispanų Respubliką
Barcelona, Ispanija.— Su

grįžo į Ispanijos respubliką 
jėzuitas kunigas astronomas 
Luis Rodes iš Stockholmo, 
Švedijos, kur jisai dalyvavo 
astronomų kongrese.

Liaudiečių valdžia parū
pino jam visokią apsaugą 
kaip išvykstant į tą moksli
ninkų kongresą, taip ir 
grįžtant iš jo.

Kun. Rodes pirmiau buvo 
galva Ebro observatorijos 
ir tęsė ten astronomijos 
darbus po respublikos vy
riausybės apsauga. O kai ta
da fašistai šturmavo vaka
rinį šoną Ebro upės, tai ob
servatorijos teleskopai ir 
kiti įrankiai buvo perkraus
tyti i Barcelona, laikinąją 
Ispanijos sostinę. Sykiu su 
moksliniais instrumentais, 
kun. Rodes persikėlė į Bar
celona kur jis ir šiandien 
darbuojasi, kaip astronomas.

ZAPYŠKIO BAŽNYČIA BUVU
SI NAPOLEONO ARKLYDE

Zapyšky j, už desėtko 
amerikoniškų mylių nuo 
Kauno, yra sena, keistai at
rodanti mūrinė bažnyčia. 
Ji, kaip spėjama, buvo pa
statyta didžiojo kunigaikš
čio Vytauto laikais. Ten 
jinai stūkso jau nuo 16-to 
šimtmečio pradžios. Sako
ma, kad toj pačioj vietoj, 
pirmiau buvo lietuvių’“pa-' 
gonių” šventykla-žinyčia.

Bažnyčios liemuo atrodo 
peržemas dėlei jos aukšto, 
siaurai suvesto stogo. Sie
nos labai storos ir gerai su
mūrytos, kad per šimtme
čius jų nesunaikino nei lie
tūs nei Nemuno potviniai.

Toje senai apleistoje baž
nyčioje išsilaikė ir vargo
nai. Jie papuošti karaliaus 
Dovydo, angelų ir kitų šven
tųjų stovylomis. Seni žmo
nės pasakoja, kad, girdi, 
kai tais vargonais grodavo, 
tai stovylos “linkčiuodavo 
galvomis” — tokia graži 
būdavus jų muzika, o an
gelų stovylos, esą, “skam-

i Kas įdomiau, tai kad tos 
stovylos nėra pirktinės; jas 
iš medžio išdrožė koks tai 
vietinis žmogus, gabus meis
tras. Bet vardas to meni- 

' ninko užmirštas.
Bažnyčioje yra puokštės 

dailiai iš medžio išdrožtų 
“gėlių.” Šis darbas esąs 200 
metų senumo. Gražiai iš me
džio išdrožta ir monstran
cija. Ji taip dailiškai pa
daryta, kad muzėjai ją mie
lu noru priimtų.

i .
Bažnyčioj yra ir didžiu

liai briedžio ragai. Žmonės 
pasakoja, kad tai to paties 
briedžio ragai, kuris dau
giau kaip šimtas metų atgal 
atplaukęs Nemunu iki šios 
bažnyčios ir suklupęs negy
vas prie jos durų.

Grotos, skiriančios pa
prastų maldininkų vietą nuo 
kunigų, yra medinės ir ark
lių apgraužtos. Jas apgrau
žė arkliai Francijos impe
ratoriaus Napoleono raite
lių. Jis savo žygyje prieš 
Rusiją panaudojo ir šią baž
nyčią kaip patalpą savo ar
kliams.

Ant durų vienos spinte
lės bažnyčioj dar ir šian
dien įžiūrimi parašai kelių 
Napoleono karininkų, da
tuoti 1812 m. liepos 24 d.

KREGŽDĖS — UODŲ 
NAIKINTOJOS

Ostijos apygardas, Itali
joj, apniko daugybė uodų. 
Žmonės griebėsi įvairių 
priemonių tiem zirzliam 
naikint; bet atrodo, jog ge
riausios uodų naikintojos 
tai kregždės. Todėl gyven
tojai jau daugmeniškai ma
šinomis perina kregždes 
kaip uodų gaudytojas.

Paryžius. — Francijos 
Darbo Konfederacija, su 
5,000,000 narių, išstojo prieš 
valdžios bandymus įvest il
gesnę negu 40 valandų dar
bo savaitę.

“Šventa Ona gera žmona, 
duoda duonos ir pyrago,”— 
taip sako ne tik suvalkie
čiai, bet ir visos Lietuvos 
ūkininkija, mat — per Šv. 
Oną visur pjaunami rugiai, 
o dienai kitai praslinkus ir 
kviečiai. Onai tenka šių pa
sėlių derlingumo garbė. (Ži
noma, jei pasėliai neužauga, 
Ona nekaltinama.)

Onos vardadienis kalendo
riuose pažymėtas juoda 
skaitline, vadinasi, ta diena 
nėra šventadienis, galima 
dirbti visus darbus. Tačiau 
Ona vienaip ar kitaip šven
čiama.. Suvalkijoje ši šven
tė švenčiama skaitlingai, su
sibūrus į vieną vietą, kuri 
randasi Alvite.

Alvitas yra nedidelis mies
telis, Vilkaviškio apskrityje, 
apie 10 km. nuo miesto.’ Vie
ta lygi ir slėni, apie 60 me
trų pakilime sulig vandens 
lygio. Miestelis ir smulkūs 
jo apylinkių prekybininkai 
Šv. Onos laukia daugiau, ne
gu maldininkai atlaidų.

Šiemet j Onos atlaidus, 
liepos 26 d., jau iš vakaro į 
miestelį suplaukė šimtai ka- 
Kabelninkų. Neturtingos 
apylinkių senelės, kurios 
autobusuose bilietų nusi
pirkti ar tai neįstengia, ar 
tai juo važiuoti bijosi, kar
tu su karabelninkais suva
žiavo atlaidų išvakarėse. 
Vežimai, kuriais jos važia
vo, buvo panašūs į tam ti
kros rūšies sunkvežimius: 
dideliuose suvalkietiškuose 
ratuose pritaisyta bent de
šimt sėdimų eilių. Kiekvie
noje sėdynėje tupi bent po 
dvi tris moteris. Ir taip

Radio Galįs Apšviest 
Tūkstančius Mylių

Sovietų radio stotis Mas
kvoj (500 kilowattu) yra 
gana galinga, kad jinai nak
tį apšviestų aplinkui plotą 
tokia šviesa, kaip pilno mė
nulio, jeigu tos stoties ra
dio bangos būtų tiksliai 
siunčiamos aukštyn į vadi
namų laisvų elektronų 
“sluoksnį E” erdvėje,—rašo 
“Nature,” žurnalas Angli
jos Mokslo Draugijos. Pa
našiai galėtų ir WLW ra
dio stotis Cincinnati, Ame
rikoj, apšviest bent artimą 
apylinkę.

Ta radio šviesa žvilgėtų 
panašiai, kaip gamtinės 
šiaurių šviesos (Aurora 
Borealis). O įtaisius mili- 
ono kilowattu pajėgos radio 
stotį, jinai apšviestų apie 7 
tūkstančių ketvirtainių my
lių plotą, kaip rašo prof. V. 
A. Bailey tame žurnale.

Jis, be kitko, primena jau 
naudojamas laboratorijose 
bevieles lempas, į kurias 
įleista tam tikrų dujų. Kai 
tokia visa-stiklinė lempa 
įnešama į orą, kurin leidžia
ma elektros srovė, tuoj lem
pa ir pradeda skaisčiai 
spindėt, nors jinai jokiomis 
vielomis neprijungta prie 
elektros jėgos.

Šventa Ona Blvite
Per Atlaidus Ubagauja Sveiki ir Ligoti, Biedni ir Bagoti

visame vežime sutalpintai 
apie 20-25 “dūšios.” :

Jau švenčių išvakarėse' 
buvo nepaprasta kaitra. Se
nelės vos kvapą atgauda
mos, bet su pilna nuotaika 
ištisomis virtinėmis traukė 
Alvito link. Vakarop mies
telis sausakimšai užsipil
dė, daugiausiai moterimis. 
Kiekvienos grįteles kampas 
buvo užpildytas krepšiais 
su maistu, skaromis ir įvai
riais viršutiniais apdarais. 
Nuo K. Naumiesčio, Šakių, 
Kazlų Rūdos, Marijampolės, 
Kybartų ir dar tolimesnės 
apylinkės moterėlės tarpu
savy kalbėjo įvairiomis tar
mėmis ir jieškojo bendrų 
pažįstamų, kad radus vietą 
nors tuščioje daržinėje pri
glausti nuvargusį kūną. Dar 
sutemus jos tupėjo patvo
riais, rymojo ant švento
riaus. Ir kur pasidėti, kad 
visi klojimai ir daržinės bu
vo užpildytos stipresnių ir 
vikresniu. Rodos, klebono 
daržinėn susikimšo Žaliosios 
tretininkės. Iki vidunakčio 
išklegėjo, kaip išvežimui pa
ruoštos žąsys. Kaimininkys- 
tėje gyvenantiems gyvento
jams nedavė ramiai miego
ti. Jų būryj vyriškų balsų 
nesigirdėjo, bet, matyt, kir
kinėsi viena kitą pačios.

Naktis praėjo su visokiu 
bruzdėjimu: į priemiesčio 
pievas atvažiavo čigonų ta
boras, o šie nenuoramos tai 
vieno, tai kito daiktb “sko-į 
linti” jieškodavo ir tamsoje' 
lindo į miestelį. Vienam klo
jime susipyko ubagai ir 
pradėjo svaidytis ramen
tais. .Vienam, kaip teigė 
šeimininkas, rytmetį dingu
si medinė koja. Atrodo, kad 
čia'nestigo ir latriškų uba
gų.

Atlaidai su visomis cere
monijomis prasidėjo apie 
10 valandą. Žmonių apie 
bažnyčią, klebonijos sode ir 
miestelio aikštėje susirinko 
tikras musynas. Suvalkie
tiškų drobynų vežimais nu
sitiesė kelių kilometrų ilgy
je ūksminga paežerė; ne
mažiau jų buvo laukuose ir 
į miestelį einančių kelių šo
nuose. Kiekviena pašiūrė, 
kiekvienas kiemas ir kluo
nas buvo perpildytas Alvi
to giminių vežimais. Žmo
nių, kur tik pažvelgsi, nuo
gų pilnas ežeras, pakrūmė
se tik čeža, ant dažno ve
žimo sėdi būreliai storokų 
suvalkiečių, kurie užkan
džiauja namuose gamintų 
skilandžių ir užgeria “tris- 
dešimtšeštąja.”

Nuo karščio, garų ir pra
kaito bažnyčioje tvanku, 
kaip katile. Už tai ji tušto
ka. Per šventorių ir lapės 
nepervarytum, — susispau
dę, kaip sūris maiše. Į tokią 
“spaustinę” įsirita tvirto 
sudėjimo suvalkietis, pe
čius įremia į minią ir no
rėdamas patekti gilumon 
visus išjudina ir nustumia 
kiton pusėn.
Bažnyčios Priekį Apgulę

. Elgetos
Ir kokių čia elgetų nėra: 

raiši, akli, be kojų, be ran

kų, guli pataluose arba tuo
se pačiuose ratukuose, ku
riais atvažiavo. Kad ir su 
dideliais kūno / trūkumais, 
bet visi nepaprasti rėksniai. 
Šaukia it kas nors jų pa- 
pades svilintų. Šaukia visų 
šventųjų vardais, kiek kuris 
įkabina; mat, garsiau rė
kiantis gauna daugiau iš
maldos, į jį daugiau pra
eivių nukreipta akis.

Tarp senų, tikrai pasigai
lėjimo vertų, ubagų įsisukęs 
jaunas, gražios išvaizdos 
vyriškis. Protarpiais jis 
gieda, protarpiais monoto
niškai kartoja “Tėve mū
sų.” Jo kūno trūkumų ne
matyti, bet jam sekasi ge
riausiai, mat, garsiausiai jis 
išrėkia. Moteriškės, kuri 
duoda jam išmaldą, jis vi
kriai pagauna ranką ir kaip 
šventą daiktą saldžiai pabu
čiuoja. Užpakalyj savęs pa
sidėjęs lemonado bonką. 
Kai sausa ir perdidelis bur
nos aušinimas išdžiovina 
gerklę, nematomai atsigai
vina. Bendras ubagų mel- 
dimasis tai vienokiais, tai 
kitokiais balsais susijungia 
į vieną melodiją.

Visa ši armija, kurią su
daro per šimtas asmenų, yra 
elgetavimo profesionalai. 
Jų veidai matyti kiekvie
nam Lietuvos miestelyj, jie 
yra pirmieji Šiluvos' ir ki
tų stebuklingų vietų lanky
tojai. Tie, kurie guli pa- 

; faluose, ’ rateliuose, daugiau- 
isiai surenka aukų, bet rei
kia žinoti, kad tik maža tų 
aukų dalimi jie pasinaudo
ja. Kvėpuodami paskutine 
gyvybe, negalėdami patys 
nei valgyti, nei iš vietos pa-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Nedūžtamas Stiklas, 
Lankstus, kaip Riekė

Karaliaučiaus parodoj pa
skutiniu laiku buvo išstatyti 
ir dirbiniai pagaminti iš ne- 
dūžtamo stiklo. Pasak spau
dos pranešimų, šis stiklas 
lankstomas kaip blekė ir ga
lįs būt patempiamas kaip 
guma.

Vokiečiai jau atsiuntė sa
vo agentą Sommerį į Kauną 
piršt' tokį stiklą automobi
liams ir kitiems tikslams.

Ragina Užrašyt Testamen
tuose Akis Ligoninėms 
Washington. — Akių gy

dytojas dr. Ramon Casto r- 
viejo, newyorkietis, atsišau
kė į šalies gyventojus, kad 
savo testamentuose užrašy
tų akis ligoninėms. Miru
siųjų akys galėtų būt išlai
kytos šaldytuvuose po ke
lias dienas ir dar tiktų kaip 
lopai akim gyvųjų, kūme ne
tenka regėjimo per ligą ar 
sužeidimą akių priekinių da
lių. Bet kad numirėlio akis 
tiktų tam tikslui, ji turi bū
ti išimta greitai po mirties.

“Anglija užmigo ir sufa- 
šistėjo,” sako anglų rašyto
ja, Phyllė Bottome, atvykus 
į Ameriką praeitą savaitę.

MEŠKA UŽAUGINUS MER- 
. GAITĘ IKI 16 METŲ

Nesenai medžiotojai Ana
tolijos kalnuose, Mažojoj 
Azijoj, užtiko laukinę mer
gaitę, visai nuogą, bet ap
augusią juodais plaukais. 
Jinai buvo baltųjų veislės, 
tik labai saulės įdeginta, 
kad jos kūnas atrodė toks 
tamsus, kaip šokoladas. 
Mergaite turėjo ilgus nagus 
ir nepaprastai vikriai lai-, 
piojo po medžius.

Kada medžiotojai prie‘ jos 
artinosi, - mergaitė urzgė, 
kaip meška, ir nesvietiškai 
spiegė. Jinai nuo medžio
tojų tuom tarpu pabėgo.

Paskui prie Adano kalno 
jie nušovė mešką, čia jau 
mergaitė, nieko nepaisyda
ma, puolėsi gelbėti negyvą 
mešką, lyg vaikas motiną.

Mergaitė, galop, buvo su-Į 
imta ir pristatyta į medi
cinos institutą Brusoje. Ten 
jai buvo duodama visokie 
žmonių valgiai, bet ji iš pra
džios atsisakė jų ragauti; 
nėjo gulti į lovą, bet naktį 
gulėjo ant grindų tamsiame 
kambario kampe.

Toliau betyrinėjant, pa
aiškėjo, jog 14 metų atgal 
nežinia kur dingo dvejų me
tų mergaitė iš vieno gyven
tojo sodybos. Todėl mano
ma, kad meška buvo pasiė
mus šią mergaitę, “įdukri
nus” ją ir užauginus savo 
oloje miške. Užtat, girdi, 
mergaitė urzgia kaip meš
ka ir kaukia kaip vilkas. 
Bet ji nemoka nė vieno žo
džio jokios kalbos.

Ta “meškaitė” per valan
das savo kambaryj žiūri į 
veidrodį; kartais parodo 
liežuvį, o kartais mėgina 
nuvyt šalin savo atvaizdą, 
matomą veidrodyje.

Medicinos instituto profe
soriai dabar stengiasi tą 
mergaitę pramokint kalbos; 
o apylinkės kalba yra tur
kiška. S. D.

Kraliko Akia Užlopo 
Žmogui Akį

Hagerstown, Maryland. — 
Daktaras P. N. Fleming pri- 
gydė į akis senam darbinin
kui F. L. Hoffmanui pryš- 
akines dalis kraliko akių. 
Hoffmanas visiškai apako 
šiemet pavasarį, kuomet 
jam įtriško smarkių nuodų į 
akis. Dabar gi, nors po ope
racijos jis dar nėra pilnai 
pagijęs, bet jau dalinai ma
to.

Gabumas ir Smagenų Krau- 
jagysielių Storis

o -

Mirusiųjų žmonių smage
nų tyrinėjimai Wistar In
stitute parodė, jog tie žmo
nės protiškai gabesni, ku
rie turi storesnes krauja- 
gyslytes-kapiliarus smage- 
nyse. (Kapiliarai sujungia 
dviejų rūšių kraujagysles- 
arterijas su vėnėmis.)

Metalas tantalum tetarps
ta tik 5,000 laipsniu <F^- 
renheU) karšty į, iridium 
4.230 laipsnių karšty j, o 
platinum—3,200.

Nazių "Aukštos’ Veislės 
Ženklai, tai Ruda Bar

zda ir “Kregždenos”
Saulės uždėti rudi taškai 

ant veido, arba “kregžde
nos” (freckles) iki šiol ne
buvo gražumo ar kilnumo 
ženklas pas jokią tautą. Bet 
dabar Vokietijos naziai at
randa, kad tie rudi veido 
pamarginimai esą ženklas 
“aukštesnių, nordiškų” tau
tų, ypač, suprantama, vo
kiečių.

Nazių profesorius H. F. 
K. Guenther, didžiausias jų 
tautinis “žinovas,” tvirtina, 
kad pas rytines, “žemesnes” 
tautas nebūną tų žymių ant 
veido, nežiūrint, kaip ilgai 
saulė jį kaitintų.

Antru ženklu tautos “nor- 
diškumo” ar “kilnumo” jis 
laiko rudas vyrų barzdas; o 
trečia veislės “aukštumo” 
žymė, pasak jo, tai esą taip" 
tankiai suaugę dantys, kad 
jie, susibrukdami, išvaro 
vienas kitą iš eilės ir išsi- 
kreivina. Dėl to labiau dan
tys genda; taigi ir dantų 
gėlimas esąs veislės “geru
mo” ženklas.

Bet perdaug įsižiūrėda
mas į vokiečius, tas nazių 
“mokslinčius” nepatėmijo 
žydų su saulės “prisodintais” 
taškais ant veidų. Jis pra
žiūrėjo nemažą skaičių žy
dų su labai rudais plaukais 
ir tokiomis rudomis barzdo
mis, kad jos net raudonuo
ja. Tačiaus visi žydai na- 
ziam tai “prastos” veislės 
žmonės.

Tautiniai nazių “galvo
čiai” niekina ir rusų tau*- 
tą; o pas rusus ne mažiau 
vyrų su rudomis barzdomis 
ir saulės nu taškuotais vei
dais kaip pas vokiečius.

Bet hitlerininkai savo 
veislės “grynumo” profeso-. 
riais, matyt, pasirenka tik 
pusgalvius melagius, spi-' 
trius ir užsimerkėlius.

—C.

Atrado Kraujo Sukreke- 
jimo Vitaminą K

St. Louis Universiteto 
profesorius Ed. A. Doisy iš
skyrė naują vitaminą K. 
Jis parodo, kad jeigu žmo
gus negautų bent kiek šio 
vitamino, tai kraujas, sykį 
pradėjęs bėgt, negalėtų su- 
tirštet (sukrekėt) ir nenu
stotų bėgęs.

Šiuo vitaminu yra ypač 
gausingas išsunktas iš al- 
falfos aliejus; o alfalfa iki 
šiol naudojama paprastai 
tik kaip pašaras gyvuliams.

Minkštaširdis Moterim 
Policijos Viršininkas

Grenoblio miesto policijos 
viršininkas L. Lelanne, 
Franci joj, negalėjo pakęst, 
kad kalėjime būtų laikomos 
gražios moterys, ir jis to
kias pabėgdindavo. Dabar ” 
pats už tai įkalintas.

Fort Frances.7 Ont Can'’'* j
— LraoKs pirmadienį ir 

antradienį išdegė 700 ket-' 
virtainių mylių miško ir su
degė jame 17 žmonių.
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Šventa Ona Alvite
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

sijudinti, jie samdosi iš vie
nos vietos į kitą pervežimui 
ir aptarnavimui tvirtus vy
rus, kurie galėtų dirbti ir 
sunkius darbus, bet jų 
vengdami, prekiauja “palie
gėliais.”

Tokių ubagų tarpe yra 
žmonių, kurie į žmones ma
žai tepanašūs, tiesiog baugu 
įtjuos pažvelgt, tat ar leisti
na jiem būt tarp tokių mi
nių, kur į juos stebi tūks
tančiai mažų vaikų akių, o 
pagaliau tokia masė yra 
pats blogiausias kraštui liu
dijimas. Šitokiai prekybai 
ir visokiems “stebuklams” 
reikėtų kelią užkirsti. Ne
gražu, nekultūringa ir net 
labai žalinga.

Ir kas atlaiduose nėra 
rankos atkišęs. Rodos, iš- 
sikeisk pusę pūro penktu
kų, imk visiems po vieną 
dalinti, ir tai neužteks.

Elgetauja sveiki ir ligoti, 
elgetauja biedni ir bagoti, o 
ūkininkas, kuris už kiaušinį 
gauna 7 centus, turi visus 
patenkinti, visų akys į jį nu
kreiptos.

Alvito atlaidai šiemet 
žmonių sutraukė tiek, jog, 
-miestelėnų pasak o j i m u , 
senai tiek buvę. Dide
lis klebonijos sodas buvo 
pilnas vien jaunimo. Sodas 
prie pat šventoriaus. Į jį 
norint patekti, reikia perei
ti per šventorių, per besi-' 
meldžiančių minią. Kadangi

sodas buvo nustatytas sta
lais, o ant jų ėjo gyva sal
dainių, lemonado ir įvairių 
skanėsių prekyba, per šven
torių dėžė po dėžės ėjo vi
sokį gėralai, kėdės... ir ki
ti baldai. “Pirkite! Pirki
te!” šaukia visomis pusė
mis. Pirkite tik ką pa
šventintas ir naujai parašy
tas maldaknyges “Aukso 
Knygelė.” Tik vienas li
tas!” Tokios ir panašios 
prekybos dešimtys palapi
nių. Pardavinėjama viso
kiais būdais: jei, pav., sal
dainių niekas neperka nei 
svoriu, nei štukomis, duoda
ma kirsti. Sueina du jau
nuoliai. Vienas saldainį lai
ko už galų, kitas per jo 
vidurį kerta su delno briau
na. Jei saldainio galai nu
trūksta, saldainis tenka kir
tėjui, o už jį sumoka laiky- : 
tojas, arba priešingai, jei

I saldainis lūžta. Taip nu
perkamas saldainis ir turi
ma pramoga.

Atlaidų diena baigėsi tur
tingiems išsigėrimais šaulių 

i namuose, maldininkams — 
| pamaldomis, o prekybinin
kams bizniu. Dar kelias die
nas apylinkė ir miestelis 
vargs, kol visokį svečiai pa- 

I sieks savo vietas. Bus nu
ganytų javų, truks tvorų, o 
kai kas liks ir be šonkaulių. 
Tokia jau yra Šv. Ona Su
valkijoj, kur šaltyšiaus Jo
nui visi važiuoja pirkti dū
dą.

“Lietuvos žinios.”

pieno; E. P. Hayes, pienius, 
Rocky Hill, 10 kvortų pieno.

Iš New Haven, Conn.

Miliauskienė—pyragą; Rud- 
manienė—keiką; B. Wiksrie- 
nė — sūrį; J. Žalmienė 10 
tuzinų /‘ausukių”.

New Britain, Conn.

E. Malinauskienė—šviežią 
kumpį; A. Bakevičienė ir K. 
Remeitienė—kilbasų; J. Jaki- 
mienė—didelį keiką.

>■- Iš Bridgeport, Conn.

A.L.D.L.D. 63 kuopos drau
gės labai didelį sūrį ir du kep
tus didelius kumpius.

Iš Higinam, 
Kalvaitienė—10 

kili.” v
Iš Stamford,

Liaudanskienė—kvortą 
no.

Conn, 
tuz. ‘ ausu-

Conn.

vy-

So. Boston, Mass. Hartford, Conn.
Radio Programa

Šeštadienio, Oct. 15-to, ra
dio programa per stotį WORD, 
8:00 vai. ryte bus sekanti:

1— žinios.
2— Jonas Krukonis iš So.

Bostono pasakys monologą.
3— Radio Kontestas.
4— Muzika.
Sekmadienio, Oct. 16-to ra

dio programa per stotį WOLR, 
9:30 vai. ryte bus sekanti:

1—Lietuvių Radio Trio iš 
So. Bostono.

2—Dainininke Marijona
Milteniute iš Montello.

3—Smuikininke Albina An
tanavičiūtė iš Waltham.

Steponas Mlnkus,
garsintojas.

Waterbury, Conn.
Didelė Naujiena Visiems 

Lietuviams
Vilijos Choras po ilgos per

traukos, arba, kitaip sakant, 
vakacijos, orui atvėsus, pra
dės vėl su energija taikyti dai
ną pamokas. Vilijos Choro bu
vę nariai ir šiaip norintieji 
dainuot, yra kviečiami ateit 
ant pamokų 21 d. spalių, sve
tainėj po numeriu 774 Bank 
Str. Prasidės 8 vai. vakare. 
Mūsų buvęs senas mokytojas 
Klm. Strižauskas apsiima mo
kinti chorą, ir jau rengiasi en- 

į ergingai pasitikti didelį būrį
♦ Choristų su naujomis daino
mis pirmą Vilijos Choro pa
mokos vakarą.

Tose pamokose žada būt 
mūsų nenuilstanti menininkė 
ir garsi chorų mokytoja ir 

.Lietuvių Meno Sąjungos sek
retorė B. šalinaitė. Ji paro

dys, kaip reikia dainas mokin- 
I "t! tis naujais metodais, taipgi

' duos paskaitą, kokią naudą
i neša darbininkiškam judėji

mui chorai ir jų dainos. Todėl
visus choriečius tr nechoriečfius, 
šiaip gerus žmones, kviečiam 

I ateit 21 d. spalių ant pamokų 
ir paskaitų.

Vilijos Choro sekretorius,
P. Bokas.

K. *

Iš atsibuvusio spaudai pik
niko, jo pasekmės ir aukavu
sių vardai.

Šios draugės buvo prisidėję 
su aukomis : M. Negžantaiticnė 
2 sūriu; O. Vilkaitė (Silks) 1 
sūrį, 1 vištą, 1 tuziną kiauši
nių, 1 bonką vyno, 1 beskę 
grūšių ir rankų darbo stalui 
užtiesalą; O. Giraitienė— 
“chopsuey”; Slipkauskienė — 
pyragą; M. Kazlauskienė—7 
svarus “hamburg”; B. Januš
kienė—1 kugelį; M. Vilkienė 
—1 kugelį; V. Taraškienė— 
galioną vyno; V. Vasiliauskie
nė—“ausukių” ir agurkų; K. 
Vaitkienė—keptą vištą; Lukš- 
tienė—tomeičių beskę; II. Ak- 
stinienė—2 “hames” ; M. Mu- 
lerankienė — rankų darbo 
krepšiuką (hand bag) ; Dagi- 

i liai—2 tuzinu “stuffed pep- 
' pers” ; O. žukienė—2 svaru 
“hams” ir keikų; O. Rusevi- 
čienė—3 nosines rankų darbo 
ir sūrį; S. Amšejutė—paduš- 
kaitę rankų darbo; P. Plitni- 
kienė—kugelį; M. Barkus— 
pyragą; M. Juškienė—obuolių 
keika ; Ramanauskienė—kimš- 

i tų pipirų ; Kuktienė—uždanga- 
: lų setą; Lukienė—2 sūriu; R. 
1 Gailiūnienė—2 pajų; V. Ru- 
sevičienė—keiką ; O. Visockie- 

I nė — daržovių “salad”; E.
Slepkienė—4 skepetukes ran
kų darbo; V. Kazlauskienė— 
pyragą ir tomeičių.

Stalam papuošti gėlių davė 
šios draugės: V. Kazlauskie- 

I nė, M. Margaitienė ir Negzeh- 
taitienė. 

I

Šios draugės aukavo po $1.00 
! dėl šviežių dešrų : M. Margai- 
Įtienė, M. Pilkauskienė, O. Ru- 
. džinskienė, M. Kriksčiuvienė, 
A. Bernotienė, E. Šimanskienė 
ir Lukštienė.

Biznierių Aukos

J. Siaurusaitienė — šviežių 
dešrų vertės $1.40; A. Ramoš
ka—kvortą degtinės; Lion 

I Slaun Tavern ant Broad St. 
1 davė $5 nupirkimui barčekių 
I dėl prafundinimo; Stanley 
Provision Co. 10 svarų dešrų; 
Guogas, pienius—5 kvortas

Iš Rocky Hill, Conn.

M. Staugaitienė—2 sūriu.
Iš Waterburio, Conn.

Mrs. Thomas—keiką.
Prakalbų laike aukavusieji 

dėl Ispanijos kovojančių dar
bininkų : J. Urbonas $5, A. 
Ramoška $2, K. Aksamitaus- 
kas $2, Frands $1.50.

Po $1: Valatka, P. Giraitis, 
Ch. Michiuta, J. Sheldan, F. 
Ramanauskas, F. Maskal, M. 
Mikučionis, J. Tanuša, V. Ta- 
mašiunas, J. Plitnikas, šukai- 
tis.

Viso buvo surinkta $45.35.
Pinigai perduoti ant vietos 

1 s p an i j os K o m it et u i.
Atleiskite tie, kurie aukavo

te, bet nėra jūsų vardų, nes 
negalėjome paspėti užrašyti.

Taigi dabar mes, kaipo bu
vusi Spaudos Pikniko Valdy
ba, dėkojame vardan darbi
ninkiškos spaudos’ ir kovojan
čių Ispanijos darbininkų vi
siems tiems, kurie permatėt 
vertę paremti su aukomis tuos 
svarbius reikalus. Ir taipgi la
bai ačiū šeimininkėms, kurios 
papuošėte įvairiais valgiais 
šeimininkių stalą, kuris atnešė 
suvirs $100. Ir dar nuoširdžiai 
dėkuojame visiems darbinin
kams ir darbininkėms už tokį 
jūsų nuoširdų darbą.

Tai vot, kaip visi dirbome 
sutartinai, tai ir pelno liko 
$409.80.

šis fikusis pelnas išdalintas 
sekantiems reikalams: 
Dienraščiui “Laisvei” 
“Daily Workeriui”.
Ko m. Partijai ..........
“Vilniai” ....................
“Voice” .....................
Fondui Liet. Kovotojų

Ispanijoj ................
Agitacijos Fondui . . .

Ir dar liko $8.80 dėl užsi
likusių bilų. Jeigu kiek dar 
pasiliktų, tai bus sunaudota 
darbininkiškiems reikalams.

Spaudos Pikniko Valdyba:
Pirm. J. A. Pilkauskas, 
Rašt. J. Kazlauskas, 
Iždin. J. Kazlowas.

..$200 
....$75 
... $41 
... $25 
... $25

$25
$10

Rochester, N. Y
Per ilgus metus buvęs “L.” 

agentas d. P. žirgulis darbo 
aplinkybių verčiamas atsisakė. 
Jo vietą užėmė d. B. černaus- 
kas. Taigi, vsu visais “L.” pre
numeratų reikalais kreipkitės 
prie Černausko.

Gedemino D-tė rengiasi prie 
šaunaus parengimo “Laisvės” 
naudai. Diena bus paskelbta 
vėliau. Visi • “Laisvės 
ruoškimės, kad 
būtų uždėtas ant 
kaip pabarėme su 
Balsu”.

Klaidos Atitaisymas

^Korespondencijoj apie ku
gelio balių Ispanijos naudai 
buvo pasakyta, kad dd. P. 
Malinauskas a,ūkavo $1, turė
jo būti $2; L. Pultino buvo sa
kyta 75c., o turėjo būti $1.50. 
Atleiskite už klaidą.

Naujokas.

r ėmė j ai 
Rochesteris 

žemlapio, 
“Liaudies

9

geriau i šalpos, 
lU. DO I o-nnrlax

namus, 
skaityti 
nes ka-

Tačiaus, nežiūrint to nuginči
ji m o, bedarbių tarpe yra bai
mės, nes ir pradžioje rugsėjo 

; buvo viskas ramu ir už rugpjū-

skui staiga nukirto 15 nuoš.
Bedarbis.

New Britain, Conn.

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytojų
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.

6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.
Tuojau stokite j kontestą ir laimėkite vieną iš aukščiau pažymėtu do

vanų. Dažniausia dovanas gauna tie, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite j 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:

ir Kokiais Motyvais Rė

pi ane

norima

1

B

m*

keletas 
proga 

dalykus

ko- 
ti.k
no-

bankru- 
tik vie-

yra 
ap-

Kas
miantis Nori Užvaldyti Chica
gos Auditoriją? Ar Goldbo- 
neriai Žino, kad Auditorijos 

Reorganizavimo Planas Jau 
Paduotas?

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
. K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Special Susirinkimas

Šį sekmadienį, spalių 16 d., 
10 vai., ryto šaukiamas spe- 
cialis susirinkimas visų darbi
ninkiškų organizacijų narių, 
darbininkų judėjimo simpati- 
kų ir “Laisvės” skaitytojų. 
Bus tariamasi, kaip ; 
pravesti šį “Laisvės” vajų, po 
to apie rinkimus ir Lietuvos 
reikalais.

Susirinkimas įvyks svetainė
je 53 Church St., antros lu
bos. Kviečiame visus dalyvau
ti šiame susirinkime. Tikimės, 
gal pribus drg. Taraška iš 
Hartford su patarimais.

Komisija.

lietuvius atstumti nuo Lietuvių 
Auditorijos reikalų. Rep.
Sako, vėl Mažinsią 10 Nuošim

čių Bedarbių Šalpas

Per bedarbių namus, per jų 
organizacijas perbėgo šiurpu
linga žinia, kad šalpų adminis
tracija rengiasi dar 10 nuoš. 
mažinti šalpas. Jei tą padarytų, 
tai būtų 25 nuoš. numažinta 

, lyginant ką pirmiau 
gaudavo. O ir tuomet šalpos 
buvo neperdidelės, ale greičiau 
permažos.

žaibo greitumu prabėgusi ži
nia išjudino bedarbius ir pir-

madienį 200 bedarbių stojo pi- 
kietuoti miesto rotušę prieš šal
pų mažinimą.

Pikietavimas, sako Illinois 
Workers Alliance viršininkai, 
ir toliau tęsis. Bedarbių atsto
vai, pranešimas sako, lankysis 
miesto tarybos posėdin ir ten 
statys reikalavimus:

1. Kad būtų atsteigta bedar
biam rugsėjo mėn. nukapota 15 
nuoš. šalpa.

2. Paskirti užtektiną sumą
pinigų dėl bedarbių šalpų se-1 tį užmokėjo pilnas šalpas, o pa- 
kamiem mėnesiam.

3. Tęsimas WPA dabar vei-

kiančių projektų ir atidarymas 
naujų WPA darbų.

Buvo teirautasi šalpų admi
nistracijoj apie 10 nuoš. šalpų 
mažinimą. Raštinės darbinin
kai sako nieko nežiną, jog 
23,000 Chicagos gyventojams, 
pašalpgaviams, gyvenimo šal
tinis bus susiaurintas.

Šiomis dienomis po ilgo lau
kimo trys bondholderiai, kurie 
yra įteikę teismui prašymą per
varyti Lietuvių Auditorijos da
lykus per bankrlitavimo aktą, 
patiekė bankrutavimo planą. 
Keista, jie nešaukė nei vieno 
Gold Bondholderių, nešaukė nei 
vieno pačios korporacijos narių 
susirinkimo, bet trys žmonės 
nori taip viską sutvarkyti, kad 
lietuviai prie to didelio pasta
to ir kur buvo lietuvių sudėta 
apie $120,000, veik nieko ne
turėtų pasakyti.

Lietuvių Auditorijos bankru
tavimo byla rahdasi federalio 
teismo teisėjo Holly rankose. 
Patiekto plano apdiskusavimas, 
jeigu nebus nukeltas, turėtų 
įvykti ateinančiais metais.

To plano platesniam nušvieti
mui teks parašyti 
respondent jų. Šia 
kelius pagrindinius 
riu patiekti.

Reorganizavimo
keletas įdomių dalykų. Ten 
reizuojama, įvertinama Audito
rijos pastatas tik $30,000 f r 
įrengimai $1,000.

Tenka pažymėti, kad ant 
Auditorijos yra $21,000 nemo
kėtų taksų. Vadinasi, $10,000 
lieka Gold bondholderiams. Bet 
jų yra daug, Gold Bond skolos 
$87,000. Taigi, bondholderiam 
netektų nei po 10 centų nuo do
lerio.

Bet kur advokato apmokėji
mui; kur globotojui Antonisen 
apmokėjimas, kur teismo ir ki
tos išlaidos. Kada suves galą su 
galu, tai pirmo morgičiaus sa
vininkai, atrodo, nieko negaus.

Dar keisčiau, kad į naujos 
korporacijos direktorius pasiū
lo Antoniseną ir Gleizerį, abu 
ne lietuviai. Trečią direkcijos 
narį palieka paskirti bondhol
deriams, kurie užvedė 
tavimo bylą. Iš jų yra 
nas lietuvis.

Iš viso matosi, kad

Vajus Gavimui Dienraščiui '"Laisvei”
■ NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

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

Pinigines dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų

“Laisvė,” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y
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“Don’t Let Them Scare You”
These people, trained from youth 

in the ideals of freedom, demo
cracy and the right of human be
ings to live as such—would fight to 
their’• last breath, would destroy 
the factories and workshops of the 
oppressors rather than endure their 
tyranny, would fight as grimly and 
heroically as did that handful of 
patriots during the American Re
volution of 1776, some descendants 
of which are now^in the vanguard 
of reaction and the fore-runners of 
fascism.

But the fascists have seen to it 
and are continuing to use every ef
fort to see to it that these people 
do not learn the truth. And one 
of the cleverest dodges used by the 
fascists and their tools (knowingly 
or unknowingly) today 
“don’t let them scare you”

The Pose Is Made

is the 
doctrine.

TWICE A WEEK
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES
....... ..... ...................................................................!

Brooklyn Sponsors Tourney to Find Champ 
Chess, Checker and Ping-Pong Players

in some

For hours'

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY

TUESDAY AND
FRIDAY

Heloise
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examples, we

they are or what 
they are planning 
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by Robert W. Lowndes

THE FORCES OF Fascism, as 
far as we are directly con

cerned, can, like Caesar’s Gaul, be 
divided into three parts. First, we 
have the relatively small minority 
of magnates, monopoly capitalists, 
multi-millionaires, the “sixty fami
lies” as they are more widely 
known; second there are the ob
vious tools of these same few who 
are striving to make this country 
go the road of Germany, Italy and 
Japan, such as the Liberty League, 
American 'Legion, Ku Klux Klan; 
and third, but not least in import
ance, is the great mass of intelli
gent people who unwittingly become 
the tools of the fascists by virtue 
of -their ignorance and misinforma
tion as to the true state of affairs.

The Real Dangers
The first division of this group, 

is, when all is said and done, the 
most to be dreaded and the ultim
ate center of attack; for the mo
ment, however, they are 
portant, inasmuch as we 
they are and how they 
ing. The second group 
eludes paid agents, both 
in and without, are a 
dangerous 
they exist, 
outstanding 
know who 
cise things 
executing, 
the Liberty
and American Legion come half
way between the second and third 
group. I place them in the second 
group because they are organized, 
but the membership, as a whole, 
probably falls into the third group 
of deluded tools who have no idea 
as to what they are actually help
ing to bring about.

The third group, however, is the 
one which must receive our atten- ( 
tion now.
as yet, but their numbers are le
gion, far outnumbering the trained 
armies (which will be the tools of 
the fascists), navies, marine corps 
and privately organized groups. 
They are the innumerable "average” 
men, women and youth, whose 
formal education has been that of 
High School or better, who have 

. been brought up in reasonably com
fortable surroundings and who have 
been taught the American "tradi
tional” standards of peace, demo
cracy and Christianity.

Facts Unknown
And it is these who, were they 

conscious of the true situation, if 
they knew that a small group of 
exploiters were using them to help 
turn the United States into the 
next great Fascist nation, to force 
American standards of living down 
to the levels of Germany, Italy 
Japan, strangle all freedom 
speech, press and pulpit, crush 
advance of science, militarize 
youth of the nation and give them 
bayonets in place of books, turn 
the country into a frenzied popul
ace of Negro, Jew and red-baiters, 
tear down every bit of real human 
progress Christianity has made and 
turn the church into a tabernacle of 
war, of servility for the people— 
if they knew this, then there would 
be little real danger.

The attack runs along two 
First, every effort is made

They know better than to try to 
deny that fascism exists in Italy, 
Germany and Japan. They do not 
try to tell the American people 
that fascism will be good for them. 
No. 
lines,
to whitewash as much as possible 
the fascists abroad;# it is shouted 
loudly how much advance has been 
made in Italy and Germany; pict
ures are printed in popular maga
zines of the fine German and Ita
lian roads, of the splendid railway 
systems they have and so on. But 
the price that the masses of Ger
many, Italy and Japan have paid 
for these nice roads and railways 
is carefully toned down. The other 
attack 
though 
papers, 
grams 
writers 
soothe
is beginning to grow suspicious

You may have seen these chess 
and checker players night in and 
night out in their battle of wits 
over a checker board 
smoke-clouded hall or underneath 
tho trees in some park,
and hours they battle and battle, 
but when they are finished no one 
knows who really is the better play
er after all.

But for once all their energies 
will be turned into a useful field: 
to wit, the Brooklyn Chess, Check
ers and Ping-Pong Tournament.

All Lithuanians, young and old, 
who live in Brooklyn are invited 
to enter this tournament, sponsor
ed by the Brooklyn BuiLDerS, in 
order to select an undisputed cham
pion for chess, checkers and ping- 
pong. A separate tournament for 
each game will go on, and any 
person may enter any tourney he.

chooses.
Registrations for the tourneys are 

now being taken by Keistutis Mi
chelson, Bertha Fulton and 
Kubilius, 
are in the 
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Spirit
Her voice and eyes— 

spoke of a life’s 
star reached

Merit
Her hands—fine thin 

warm and dry—that knew 
hard hard work of slow 
years and never a

Lie
And remembering—in 

some far after years—knew 
I the slight salt smart 
of hidden tear—at beauty 
that did not

Die.
Donald Kirkpatrick

SPIES ATTEMPT TO PROPAGAN DiZE FASCISM IN AMERICA

is along seemingly different, 
closely allied lines, 
magazines and radio 

abound with speakers 
whose mission it is 

and comfort a nation
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want to keep hidden.
“Ignorance Is Bliss”

Radio commentators add a few 
lines every program to the effect 
that fascism and communism is not 
important, now, it really isn’t such a 
menace aš they say it is. “Let us 
forget about all this war-scare 
business, let us forget about this 
hobgoblin of fascism and commun
ism (for the fascists are very care
ful to include fascism and commun
ism in the same breath so that 
people will think they are the same 
thing) and consider how to put 
people back to work.”

Above all 
people must not 
liberty is in any 
American people 
take an interest

matter of how and why things 
the way they are. The people 
beginning to ask why. Why do 
have depressions when this is 
richest country in the world?

things the American 
think that their 
danger. But the 
are beginning to 
in economics and

CLEVELAND CAPTURES SOFTBALL TITLE 
BY SWEEPING SWITCHMEN AWAY IN A 

2-1 FINAL SCORE OF TROPHY CLASH

pay-off game to end the 
greatest summer season

it was 
one-hit

Chuck Andrews’ 
pitching perfor

MU

dramatic group.

will be deported

is now the man- 
"Voice”. Charlie

the 
are 
are 
we 
the
Why are fifteen million people un
able to find work? Why are mil
lions underfed, living in abject po
verty while crops are burned, 
plowed under and destroyed? Why 
are wages cut and men discharged 
when figures show that industries 
have been making profits? The 
people demand an answer.

Therefore every half-baked little 
economist is encouraged to answer 
the situation. Books, articles, co
lumns are written giving the an
swer, but not the right answer. 
At all costs the American people 
must be diverted from Marxism for 
therein lies knowledge of how and 
why. And a knowing people would 
spell death to the fascists.

(to be continued nėxt week)

JUST GRACIE ALLEN

For the first time in her screen 
career, Gracie Allen will "go it 
alone” in a picture. The film is the 
comedy-mystery, “The Gracie Allen 
Murder Case”, soon to go before 
the cameras. George Burns, always 
her partner in their various film ad
ventures will content himself with 
standing on the sidelines and -coach
ing his wife. Nat Perrin is prepar
ing the script.
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a matter of

aged a winning ball club, and a bou- 
uet to Vince Soldacki who was 
switched from shortstop to third 
base in place of Skogus and stood 
behind the plate in Pitt in the ab
sence of Skupas, and who without 
a doubt was one of the best infield
ers the league produced.

And from the ball team—a hearty 
thanks to the wonderful support 
it received from you girls and old
er folks by your attendance during 
the championship series—and con
gratulations to the LeaDerS batting 
champion, Johnny Gates, who sub
stantiated his laurels by knocking 
in the all-important runs that won 
the last game.

Here is the LeaDerS baseball 
team that brought home another 
victory for the LDS!

Ed Skeivis, Mgr. cf.
Al Skbpas, c.
Chuck Andrews, P.
John Mazan, p-cf.
John Gates, lb
Joe Paltan, 2b 
Ed Ostkar, ss. 
Vince Soldacki, 3b 
Tony Susnis, sef 
Chuck Norvidas, If. 
John Skogus, 3b 
Al Skeivis, rf 
Tony Pevec, inf. 
William Valenta, outf. 
George Paltan, outf.

—Sportsman.

CLEVELAND, Ohio.—A fighting, 
grim-lipped troop of Cleveland’s 
LDS ball players outfought a good 
Switchmen’s Union team in a 
tough Championship series to carry 
away a hard-earned trophy by our 
playing the Union team 2-1 in a 
hair-raising two hours of good 
baseball.

It was a surprisingly large crowd 
of LDS boosters that came out to 
see the LeaDerS take the final 
game after losing the first one 3-1, 
evening up the score 3-2 to tie the 
championship up, and finally win
ning the 
LeaDerS 
of sports.

/Briefly, 
sterling
mance coupled with Johnny Gates’ 
smashing single which drove in the 
winning runs that upset the Switch
men’s apple cart in the final game.

However, it was the 
rhined playing of the 
whole that brought 
home. The team, as
fact both teams, couldn’t have play
ed better heads-up baseball, that 
even the umpire was forced to com
mit himself paying that it was one 
of the best battles he ever witness
ed. What’s more after everything 
was over, he frankly stated “—your 
battery (composed of Al( Skupas 
and Chuck Andrews) was the 
smoothest working combination seen 
this year”—no wonder, through the 
whole game there was only one 
ball that Skupas asked for that 
Chuck didn’t comply with. Every 
ball that was pitched through the 
combined signalling of the battery 
came in the right place asked for 
except one, and happily 
became a third strike.

The- jubilant LeaDerS 
the crowd really started 
through 
second place in the first half, losing house of their doom, and most any 
two games, but roared through the 
second session without a defeat. 
Things looked black for a while 
when Skogus was out for the rest 
of the year because Of an injury in 
Pittsburgh, and when Skeivis and 
Soldacki got hurt throughout the 
ensuing games. Even though the 
LeaDerS played in Pittsburgh with
out four of their regulars, catcher 
Al Skupas, left-fielder Chuck Nor
vidas, right-fielder Al Skeivis, and 
Johnny Skogus, they still played a 
pretty good ball game.

Coming home again and playing 
with the full team, that is—without 
Johnny, the boys started to go to 
town. Their second-half splurge 
ended with the play-off series, 
which was a dream to watch.

Hat’s off to Ed Skeivis who man

that one

rally for 
half-way 

the season. They drew

'You’ve heard the term sometimes 
į applied to human beings who have 
I been said to follow a leader like ‘a 
heard of sheep’. It’s true enough, 
ifor sheep do follow blindly in what- 
ever direction their leader takes 
them no matter what pitfalls they 
may encounter. Taking advantage 

jof this tendency, the owners of the 
slaughter house in New York train
ed a goat to lead the sheep several 
blocks from the stockyards to the

day this Judas of the animal king
dom may be seen at his nefarious 
work of betrayal.

> Sports Chatter
by Tom Yermal

Present LMS Concert 
Program Sunday

Hear ye! Hear ye! This com
ing Sunday, October 16th, at the 
Ukrainian Hall, 101 Grand St., a 
dance and concert will take place.
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Among the various odds and ends 
we are placing into this column we 
hear that Newark is planning the 
formation of a 
More information please . . . John
Buzas, the young Lith who wrote 
an extortion note to Ginger Rogers 
demanding $200, has had his pro
bation revoked and 
to Canada...

Charles Kwarren 
aging editor of the
is quite a capable chap and will do 
much to improve the magazine and 
its contents.

Roy Mizara’s (President of the 
LDS) new book, “Ūkanos”, has just 
been published by the A.L.D.L.D, 
If your Lithuanian is not up to par, 
there’s nothing like a Lithuanian 
novel to brush up your grammar 
... Art Radvilas, Columbia end, will 
be interviewed by Tom Yermal for 
the “Voice”...

John Orman is now in Massachu- . 
setts touring the motion pictures of 
the Pittsburgh Olympiad and LDS 
Convention.
Boston, 
Monday — Worcester. Brooklynites/ 
will have a chance to see the film 
at the 1 BuilDerS’ Birthday Party 
Dance on October 22nd.

Mary Brown And Aldona Žilinskas 
inform us that a Lithuanian dance 
group for girls Js now in the mak
ing ... Boake Arthur’s “Catalyst” 
series on popular psychology will 
appear monthly in the L.Y.S.

Mr. I. C. Awl and Mr. Straws in 
the Wind both committed errors in 
their last columns. No Brooklyn 
lass is planning to leave town for 
quite some time, and yours truly is 
definitely not a persistent writer!..

Today he is in So. 
Sunday — Montello, and

Too Many Tears Are Shed,
Too Few Letters Written!

“There is nothing good or bad, but 
thinking makes it so.” For once we heart
ily agree with old W. S. (Will Shakes
peare to 'you non-thespians and non-play- 
wrights). The fact is that we are be
ginning to think terrible things about our 
readers the past two days. We expected 
a broadside of mail, but lo! and behold! 
two letters in two days! However, your
apologies are accepted. BuL if you have overlooked Tuesday’s 
issue we repeat the write-a-letter campaign: The editors of the 
L. Y. S, are noble and good men, but like all noble «and good men 
they don’t know what the public wants. This is where you come 
in. Sit down one of those cool evenings and let us know (via 
rdail) just what you like or dislike in the LYS. What features 
should we have? What sort of articles do you like best? Have 
we been on the right track? Some say yes, some say no. What 
do you say? Send your letters to The Mailbox, L. Y. S., 427 Lo
rimer Street, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn Chorus to 
Present “Pickles”

has 
few

The Brooklyn Aido Chorus 
not been idle for the past 
weeks. Now that all the mefnbers 
arc returning after vacations, etc., 
35 members attended last Friday.

We decided to give an operetta 
this winter titled "Agurkai”. (it 
means “pickles”). We have already 
ordered scripts and have chosen our 
director. Our teacher, Aldona Žilin
skas, is very eager to begin it. Next 
Friday we’ll begin -rehearsals for 
this operetta.

We wish all 
have not been 
weeks to please 
day at 8 p. 
glad to have 
one who is 
should come 
Aido Chorus.

Things that don’t seem to be un
derstood: That you mustn’t camp 
on private grounds; that you must 
not carve any initials on the trees; 
that you must not overeat all at 
qnce; that you musn’t wander off 
from the crowd; that you musn’t 
wander through other people’s 
p^rks; and last but not least, that 
you musn’t scare people with dead 
snakes (or any other thing you 
like scaring the fems with).

Of course this is just a bit 
giving advice, but I’m sure that
further outing will not be so much 
of an experiment at the expense 
of innocent members.

—Madame Snoojmose.

feel
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Automobile manufacturers require 
300,000 goats every year to furnish 
the mohair needed for the interiors 

of cars.

Cecil B. DeMille has ordered that 
Utah unemployed be given a break 
in the making of '“Union Pacific”, 
his epic of the first transcontinental 
railroad. As a result approximately 
1,000 residents of the state and sev
eral hundred Indians will go to 
work for the Paramount producer
director.

Disclosing that he will completely 
recreate the early town of Cheyenne 
at a 
Salt 
that 
Utah 
but
teamsters.

location about 250 miles from 
Lake City, DeMille declared 
he will use Utah labor and 
unemployed not only as extras, 
as carpenters, laborers and

Concert:—
The B’klyn Aidbalsiai, consisting 

of 8 girls and fellows under the di
rection of B. Shellan who gave a 
memorable performance at the LDS 
and LMS Conventions in Pittsburgh, 
are s giving a repeat performance 
here in Brooklyn.

Gay colored costumes, English 
and Lithuanian dances, folk and 
labor songs, and two scenes from 
two different operas are their 'of
fering to you. There will be solos 
given by well known Lithuanian 
singers. Also four Lithuanian cho
ruses, Bangos of Elizabeth, Pirmyn 
of Great Neck, Sietyno of Newark 
and Aido of Brooklyn, will top off 
the program as an added attraction.

waltzes, 
will be 

orchestra 
dance to

be sup-

Dancing:—
Shags, polkas, Russian, 

peabodies and fox trots 
played by George Kaiser’s 
and you will be able to 
your heart’s content.

Refreshments also will
plied. The price of admission is 40 
cents for the concert and dancing, 
while dancing alone is 25 cents. The 
concert will begin at 4 p. m. Danc
ing at 7. x

Hoping to see you all.
Queen Mab.

Two husky Army 
tangled themselves 
Columbia end, who 
a sensational catch of Sid Luck
man’s forward pass, and rose to 
their feet leaving the receiver lay, 
an inert and crumpled mass, clutch- 
to the . pigskin to his chest. The 
boy was Art Radvilas, Lithuanian 
Columbia end. Ęven when the 
trainer and doctor tried to revive 
him 
pry 
this 
ers’ 
on
throughout 
teams meet and are supposed to 
play the game with the acme of 
sportsmanship and conduct them
selves like gentlemen at all

We don’t mean that tho 
men who tackled Radvilas a little 
harder than necessary deliberately 
and with malicious intent tried to 
permanently injure the boy, but we 
do say that this may very easily 
have been the case. It seems that 
whenever any team clicks there are 
always one or two players that 
stand out as the stars. Immediate
ly the opposition singles them out 
and tries to do its utmost to put 
these luminaries on the inactive list. 
If that can be called sportsmanship 
and clean play then we don’t know 
the meaning of the word.

As far as Columbia University 
is concerned, Sid Luckman and Art 
Radvilas, though the season is still 
young, seem to be the unfortunate 
individuals picked out by the op
position for the dubious 
being sent to the hospital 
then, for a little rest as 
All we can say is that we 
boys a lot of luck cause 
going to need it, and if that is the 
price one has to pay for popularity, 
they can have it.

X-rays taken at the hospital prov
ed that Radvilas suffered no frac
ture and the doctors promised Art 
that he would be able to play Sat
urday.

times.
Army

honor of 
now and 
it were, 
wish the 
they are

If a stable catches fire and the

Max Joss, the matchmaker at the 
Broadway Arena who on Tuesday 
night pairs Al Reid and Joey Fon
tana in a return eight and Leonard

horses inside become panic-stricken Dcl .^en^? with Bobby Wilson in a 
a goat will often save the lives of eight, has a load of at-
all the horses.

A goat, if led up to the 
stable and pushed through 
the 
for 
left 
the 
too
tion of the groom.

tractions to present.
Reid beat Fontana 

and only other test,
in 
in

their first 
the same 
It was a

burning 
one of ring three weeks ago.

doors, will immediately make hair-raiser throughout, Fontana hav- 
the next door, which has been ing deserved at least a draw. Joey 
open. The horses will follow is aching for a chance to meet the 
goat to safety when they are! winner of the Mike Belloise-JOey 
frightened to obey the instruc- Archibald featheweight title test if 

he outpoints Reid.
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(Tąsa)
Nors dėdė grįžo gyvas iš rusų-japonų 

karo, apsivedė su savo mylima Petronėle, 
atvažiavo į Amerika ir užmiršo karo bai
senybes, bet... „Karo ženklas... neišdil
domas, paženklino jį iki grabo lentos... 
Pagal kairį jo smilkinį, nuvaryta japonų 
kulkos vaga, atžymės jį ir kape gulintį 
ir tiktai tokią, užmokestį jis gavo nuo 
caro už keturių metų tarnybą kariuo
menėj bei už “gynimą tėvynės” nuo ne
prietelių per pora metų laiko karo fron
te.

Čia dėdė papasakojo Jurgiui, kad se
noji klebonijos gaspadinė staiga numi
rus, o į os vietą, kunigas Vanagas pasi
ėmęs už gaspadinę Jurgio Agotėlę ir vai
ką leidžia į kunigus. Jurgiui) supranta
ma, negalėjo gailėti kaip Agotėlės, taip 
ir vaiko. Nes jis dabar jau buvo tikras, 
kad ne jis, bet kunigas yra to vaiko 
tėvas. Jei jis kiek ir jaudinosi, tai vien 
tik ta klasta, ta apgaule ir labai gailėjo
si, kad nepaklausęs savo dėdės perspėji
mo bei kitų žmonių, kurie jam sakė, kad 
jis veda jau ne vieno apraškytą, ne Ago
tėlę, bet—Agotą.

Šito tai susijaudinimo paliesta Jurgio 
sąžinė, pradėjo jam išmetinėti: “Ir ko
dėl tu, Jurgi Striūge, negalėjai palaukti 
iki europinis karas pasibaigs ir negalė
jai, nors ir aplinkiniais keliais, atsiimti 
iš Lietuvos savo mylimą Mariutę? Juk 
ii tau ir pinigų pridėjo kelionei į Ameri
ką. .. Palydėjo tave ir tu ją, karštai pa
bučiavęs, prižadėjai, atsikvietęs į Ameri
ką, apsivesti... Kas tave vertė kartis 
sau ant sprando tokią nedorėlę ir glausti 
sau prie širdies tokią nuodingą gyvatę, 
kuri tau taip skaudžiai įkando?”

Taip juodviem besikalbant, nejučio
mis, prisiartino ir vėlyvas vakaras. Pa
vargo liguistas dėdė ir jie, pasisakę vie
nas antram labanakt, išsiskirstė į mieg- 
rumius, užsigesinėjo žiburius ir dingo 

..tamsios nakties tylumoje.
Jurgis, per dešimts metų išgulėjęs, 

kaip šiekšta Xik ant lentos ir kieto šie- 
niko, atgulęs minkšton lovon, negalėjo 
užmigti. Jam rodėsi, kad jis, kaip tik 
kiek pasijudins, taip ir nugrims su vi
sa lova į kokią tai daubą. Jam rodėsi, 
kad su menkiausiu pasijudinimu išsi- 
narstys ir lova ir kambario sienos. Ir 
ištikrųjų, sulyginus kalėjimo sienas, ce
mentines grindis, sunkias duris ir gele
žiniais štakietais išpintus langus, šis 
kambarys atrodė tik vaikažaisliu, tik iš 
popierio subudavotu mažutėliu namu
ku.

Todėl jis, norėdamas miego, o dar la
biau poilsio ir, matydamas, kad per- 
minkštoj lovoj negalės užmigti — išsi
traukė matrasą iš lovos, pasitiesė ant 
grindų, gulė ir bematant užmigo.

Nemažai per nekurį laiką turėjo ne
smagumo ir atsisėdęs prie stalo. Kalė
jime įpratęs gerti ir valgyti tik iš ble- 
kinių indų, porcėlininį puodelį ar lėkštę 
bijodavo paimti į rankas, kad jie jo pirš
tuose nesudužtų. Jam atrodė, kad tie 
indai, lėkštės taip trapūs, kad tik už 
krašto paėmus liks pirštuose lėkš^ęs šu
kė ar puoduko auselė.

• Jurgis’ apsigyveno pas dėdę ir buvo 
tiek laimingas, Kad gavo darbą toje pa
čioje cukernėje, kurioje jis dirbo nuo at
važiavimo iš Lietuvos ir iki atsidūrė už 
grotų. Mat, lietuvis užveizda, kuriam 
Jurgis buvo tolimas giminaitis, žinojo, 
kaip jis buvo sufrėmuotas ir, kaipo ne
laimingo tikėjimo aukos pasigailėjęs, 
nors ir per dideles pastangas, įprašė jį 
į darbą.

Čia ir vėl susitikta su dideliu pasikei
timu. Kur prieš dešimts metų dirbo pen
kiolika tvirtų vyrų, dabar tą visą darbą 
atlieka viena mašina su pagelba dviejų 
jaunų vaikinėlių. Kur pirmiaus, prie iš- 
važiojimo cukraus, dirbo aštuoni veži
mai, po porą tvirtų arklių/o cukrų Ko
duodavo į vežimus dvylika rinktiniai 
tvirtų vyrų, dabar dirba tik du trokai 
ir cukrų lioduoja mašina, kurią operuo
ja vienrankis vaikinėlis, o cukraus ke
turis kartus išvežama daugiau, negu 
prieš dešimts metų kad išveždavo. Trum
pai pasakius, prieš dešimtį metų šioj cu- 

kernėj darbininkai knibždėte knibždėjo, 
bet 'dabar kokia didelė permaina! Tik 
mašinų ūžimas, diržų ziržėjimas ir ant 
vieno darbininko net čieli trys bosai!❖ * *

Penktadienis, spalių 14,1938

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

13—Negyvėliai tyli
Saulutė prasiskverbus pro pilkus debe

sėlius, tarsi atsisveikindama savo tvari
nį, paskutinį kartą žvilgterėjo ant prie 
paskutines stoties stabtelėjusio Jurgio 
dėdės karsto... Dėdės karstas apstaty
tas žydinčių gėlių vainikais, tviskėjo 
saulutės spinduliuose. Gėlės buvo nuo 
Jurgio, velionio moters ir laisvų draugi
jų, prie kurių velionis prigulėjo.

Kalbėtojas sakė paskutinę atsisveiki
nimo prakalbą, o palydovų akyse blizgė
jo ašaros. Jurgio širdis alpo iš gailesčio, 
o ašaros, išsunktos iš sielos gelmių, vilgė 
baltą nosinę... Alpo savo gyvenimo 
draugo netekus ir velionio moteris...

Kalbėtojas baigė savo kalbą, karstas 
po valiai nugrimzdo į duobę ir palydovai 
pradėjo skirstytis... Tik Jurgis su ve
lionio žmona, tarsi nenorėdami palikti 
velionį vienuj-vieną, nenoriai apleido ka
pą ir patys paskutiniai kiūtino paskui 
palydovų minią...

/ IV-
Jurgis, ar tai prie dėdės kapo kal

bėtojo kalbos paveiktas, ar galutinai nuo 
prietarų pasiliuosavęs ir supratęs, kur 
jo, kaip darbininko, turi būti vieta, — 
pasidarė visai naujas žmogus. Jis'prisi
rašė prie visų progresyvių draugijų bei 
kliubų, prie kurių tik velionis jo dėdė 
prigulėjo ir paliko savo dėdės įpėdiniu— 
rimtas, draugiškas, nuoširdus, logiškas 
ir darbavosi visame darbininkiškame lie
tuvių ūkyje.’

Bet čia, pradėjus negaluoti ir jo dė
dienei, prasidėjo nauji rūpesčiai. Jurgis, 
kiek galėdamas, rūpinosi dėdienės svei
kata visomis savo išgalėmis. Todėl ir jo 
dėdienė, atsimokėdama Jurgiui už jo ge
rą širdį ir neturėdama šeimynos, užrašė 
Jurgiui ir savo namuką tik su ta išly-* 
ga, kad: “Štai popieros, Jurgeli, ir na
mas tavo. Susirask sau lygią, laisvą mo
terį, apsivesk ir gyvenkite sveiki... Man 
iki gyvos galvos tik vienas kambarėlis, 
tai ir viskas. O prieg tam dar, jei turėsi 
atliekamą dolerį-kitą, tai nors ant Ka
lėdų, pasiusi mano sesutei'į Lietuvą.”

Jurgis, suprantama, padėkojo už tai’ 
savo gerai dėdienei ir nei Kalėdų nelau
kęs, pasiuntė jos sesutei penkiasdešimts 
dolerių, kas žinoma, labai patenkino jo 
dėdienę ir ji net pradėjo kiek gyviau 
krupštinėtis naminėje ruošoje.

Jurgiui nors ir ne tankiai, bet karts 
nuo karto, pakuždėdavo į ausį iNpagun
dos velniūkštis: “Argi tau nebūtų malo
niau turėti moteriškę ir šį nuobodų gy
venimą padaryti įdomesniu, gyvesniu ir 
pilnesniu?” Jo širdis ko tai ilgėjosi ir 
joje subruzdėdavo tas gyvūnėlis, tarsi 
norėdamas prakalti kiaušinio lukštą 
paukštukas, kurį mes vadiname meile. 
Bet čia jam pastodavo kelią net čielos 
trys priežastys. Visų pirma jis turėjo 
gauti perskyras nuo savo pirmosios pa
čios—Agotos. O jis ant tiek buvo ant jos 
įširdęs, kad ir mirusios nenorėjo matyti. 
Antroji priežastis tai ta, kad pirmomis 
vedybomis apviltas ir taip skaudžiai nu
plaktas, į moteris žiūrėjo, kaipo į neiš
tikimus, pilnus klastų ir apgaulės tvari
nius. O pati trečioji ir bene tik pamatinė 
priežastis, tai ilgų metų kalėjimas. Juk 
per tokį ilgą laikotarpį ir pačioj jaunys
tėj, pačiam aistrume vyriškis, nematęs 
moteriškos lyties ir per tą pačią Jievos 
dukterį į nelaisvę pakliuvęs, galėjo netik 
atšalti nuo moteries, bet ir pasibjaurėti 
ja.

Tačiaus dėdienė, ar tai norėdama’ Jur
giui įpiršti, ar gal visai nesužiniai, pri
ėmė į savo namus gražiai atrodančią, 
švarią, laisvų minčių našlę su viena, apie 
keturiolikos metų duktere. Ji davė jud- 
dviem vieną kambarį miegojimui ir, leido 
naudotis bendra virtuve tik už tai, kad 
šiuodvi, motina ir duktė, pagelbėtų senu
kei namų ruošoje ir jai sunegalavus ir 
ja pasirūpintų.

(Bus daugiau)

Montreal, Canada
Masės Už Čechoslovakijos 

Apgynimą
Spalių 2 d. St. James Marcet 

Hali įvyko.aštrus masių išstoji
mas kovai su fašizmo agresija, 
apgynimui čechoslovakijos ne
priklausomybės nuo Hitlerio 
banditizmo. Virš 5000 žmonių 
nebetilpo salėj; kalbėjo virš 
dvidešimts kalbėtojų nuo įvai
rių srovių atstovų. Jų tarpe, 
dalyvavo ir kunigas Westmount 
Bažnyčios ir moterys, atstovės 
katalikų ir kitokių organizaci
jų įvairiomis kalbomis, varde 
įvairių valstijų. Salė gaudė 
masių pasipiktinimu prieš fa
šistus ir jų talkininkus — 
Chamberlainus, Fordus ir kitus, 
pasižadant stoti atviron kovon 
prieš fašistus, atėjus momen
tui.

Čechoslovakijos konsulas sa
vo prakalboj apibudino respu
blikos įvykių priežastis, jos ko
vą už laisvę ir t. p., pabrėžiant, 
kad tenai visi vokiečiai naziai 
grūdami į koncentracijos kem
pes, kol dalykų stovis nesusi
tvarkys.

Daktaras Kacuna atsidavu
siai paveikė į publiką, sykiu su 
kitais žymiais kalbėtojais. To
kio kilnaus, didingo ir pilno 
griausmingos kovos pasiryžimų 
už demokratiją mitingo čia ne
teko dar matyti.

Fašizmas turi nudegti savo 
purvinus nagus, bemėsinėda- 
mas kova uždegtą liaudies kū
ną.

Klausant įvairiomis kalbomis 
išsireiškimų, trumpoj sutrau
koj darosi išvada, kad taika, 
nupirkta Hitlerio pataikūnų 
supjaustymu gyvo čechoslova
kijos kūno, yra įvadu į dar 
sunkesnį pasaulinio karo gais
rą, sustiprinus. fašizmo nepaso
tinamą apetitą. Kapitalizmas 
skubiai ruošia dirvą • puolimui 
Sovietų Sąjungos iš lauko, o 
darbo liaudis kapitalizmą puls 
iš vidaus. Hitleriui dar sustip
rėjus daugiau, karas nebeišven
giamas. O Hitlerį stiprina pati 
Tautų Sąjunga su Anglijos ir 
Francijos militaristais pryša- 
kyje, išskiriant tik vieną Sovie
tų Sąjungą, gry^nąs taikos šali
ninkę. čechoslovakijos įvykis 
pagreitina judėjiman pasaulį 
už laisvę.

Visų kalbėtojų mintys supuo
la į vieną tikslą — priruošti 
mases netolimos ateities ko
voms prieš fašizmą visame pa
saulyje, apgynimui taikos ir de
mokratijos.

Paradą Sulaikė Policija
Nedėlios ryte jau stovėjo po

licija Mountroyal Parke, iš kur 
turėjo prasidėti parado eisena 
iki mitingo salės. Ėjo gandai, 
kad miesto valdžia “bijojusi,” 
.kad neiškiltų muštynės žygiuo
jant pro kelias vokiečių apgy
ventas stubas. Valdžia spėjusi 
apie 3000 publikos, kur numa
toma buvo gal ir keliolikos tūk
stančių demonstracija.

Labai bjauriai išniekinami 
darbininkai ir iškeliama fašiz
mo triumfo burbulas. Girdi, 
kuo didesnė demonstracija dar
bininkų, tuo didesnės gali būti 
muštynės su fašistais, kuriais 
gazdina. valdžia mases, kuriai 
nebūtų kuo nei pradėti muštis 
esant juo didesnei darbininkų 
eisenai.

O gal valdžia turėjo omenyje 
paslėptus fašistų kulkasvai- 
džius kur nors klioštorių bokš
tuose ar kitur, ar bombas, re
volverius ir kitką, kurių nema
to reikalo j ieškoti pas Hitlerio 
agentus Montreale?

Salėj prakalbos praėjo labai 
ramiai; policijos mažai, tesima
tė, nes ji žinojo, kad fašistai 
yra silpni prieš masių pakili
mą kovon su jais.

Gamtmylis.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.
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Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifili, gonorėjų ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimų ir apsisaugojimų.

YRA JOJ ir apie visų žmogaus ly
ties gyvenimų, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai-

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (J Kanadą 
—-$ 1.25 c.)

ĮDEKITE į konvertų popierinį do
lerį ir savo aiškų adresų, ir greitai 
gausite knygų.

LAIŠKĄ, adresuokite taip:
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

Ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne.

Į NAUJIENA DEL visų :
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J

: RESTAURANTAS j
• ----------------- •
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
• Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKĖJE •

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

B FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

1

Orui Atvėstant Gerkite Brocket’s Ale
Šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig, 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su EuropiŠkais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl visokiame klimate jis yra naudingesnis gerti, jis 

paakstina jūsų kūną energingiau veikti
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatę j lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami-:

Brotkert Brewing Co, Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

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.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo • dienos ir kitų 
reikalingų informacijų. •

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta 

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” • 
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c aiX> 5c U. b. A. pašto 
ženkleliai»stamps.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.



SO. BOSTON, MASS.
Įvyks svarbus lietuvių ko- 

Mmunistų pasitarimas, kuriame
dalyvaus drg. A. Bimba, Lietu
vių Komunistų Centro Biuro 
Sekretorius. J pasitarimą yra 
kviečiami iš visų kolonijų mū
sų veikėjai. Pąsitarimo prad
žia 10-tą valandą iš ryto, šį 
sekmadienį, spalių 16 d., Lie
tuvių Piliečių Kliubo kamba
ryj, ant Broadway, So. Bos
ton, Mass. Būkit visi ir laiku.

Lietuvių Komunistų Pirmo 
Distrikto Sekr., J. Grybas.

Montello, Mass.
Baisioji viesulą pridarė 

daug visokių nuostolių. Išvar
tė medžius, nukrėtė obuolius 
ir nudraskė namų stogus; 
krautuvėms nekurioms išmušė 
langus, nuplėšė sainas.

Antrą dieną po viešnios, 
rugsėjo 23, nuvykau apžiūrėti 
vasarnamius, ar daug ten nuo
stolių padaryta. Liet. Taut. 
Namo parke išvartyta apie ko
kia 40 pušių. Bet Šv. Roko pa
rapijos, Romo vos parke, tris 
syk tiek daugiau. Prie išvar
tytų pušių ten radau besidar
buojant .pora parapijonų, ir 
kunigą Petrauską darbiniuose 
drabužiuose, sušilęs, matyti, 
jis myli dirbti.

Mudu draugiškai pasikalbė
jome apie gamtos padarytus 
nuostolius; iš jo kalbos man 
atrodo, kad jis yra bendro 
fronto šalininkas. Kaip girdėt, 
parapijonai jį myli. Mat, jis, 
apart kunigystės, supranta ir 
visokius meisterystės darbus, 
namų, svetainių budavojime. 
Daugiausia jam pasidarbavus, 
parapija pasistatė naują sve
tainę pereitą mėnesį.

Malvina Jokubavičienė nu
važiavo svečiuotis į Worces
ter, Mass., ir ten staiga mirė. 
Paliko nuliūdime dvi dukteris. 
Jos vyras yra miręs keli me
tai atgal. Velionė buvo 4 dar 
jauna -moteris, apie 40 am
žiaus.

Taipgi mirė Simanas Trei- 
navičius, apie 50 metų am
žiaus, paliko šeimyną nuliūdi
me, ir kitus gimines ir pažįs
tamus. Abu darbininkų judė
jimui mažai žinomi.

Daugumas darbininkų įdo
maująs, kas toliau dėsis, kad 
dabar didžiosios kapitalistinės 
valstybės parduoda demokra
tiją, gelbsti fašistams, statyda- 
mos į pavojų Sovietų Sąjungą. 
Šitą klausimą galėsim išrišti 
teisingiau, kuomet su prakal
ba spalių 14 d. bus A. Bimba, 
iš Brooklyn, N. Y., ir M. 
Blank iš Boston, Mass. Bus ir 
koncertas, kurį išpildys O. Mi- 
neikiutė ir Genovaitė Zmuidi- 
navičiūtė, pianistė Zabaraus- 
kaitė.

“Laisvės” vajus jau prasi
dėjo su 1 diena spalių, o pas 
mus dar nieks nieko nedaro
ma. Mano supratimu, turėtu
mėme šaukti susirinkimą “Lai
svės” skaitytojų ir simpatikų, 
ii* prašyti jų pagelbos, kad 
kožnas “Laisvės” skaitytojas 
gautų po vieną naują skaity
toją.

Shimaitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

ALDLD 52 įcp. mėnesinis susirin
kimas jvyks šeštadieni, 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 nepasimokeję 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. 2. (239-241)

m i ner’švTlleTp a.
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 minersvillietės 
moterys. Taipgi tie, kurie turite pa
siėmę knygelių dėl kaldros, prašome 
greitai sugrąžinti sekamu antrašu:

O. Šemberienė, 447 SunbHry St., 
Minersville, Pa. Pelnas nuo šio par 
rengimo skiriamas Ispanijos loWis^- 
tams. Įžanga tik 15c. — Kom. '

(239-241)

WORCESTER, MASS.
Draugo Bimbos prakalbos įvyks 

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

(239-241)

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- 
mokčti narines duokles. Reikės iš
rinkti delegatus dėl 6-to apskričio 
konferencijos, kuri greitu laiku 
įvyks. . (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)

H A RT FO RD, CO N N.
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 di

delis lietuvių masinis mitingas su 
koncertu, Liet. Tautiškoj Svet., 
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)

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)

HARTFORD, CONN.
,<Didolė vakarienė su programų Lie
tuvių Svetaines 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. — Kviečia Rengėjai.

(239-241)
DETROIT, MICH.

Penktadienį, spalių 14 d. įvyks De
troito Rašėjų Ratelio susirinkimas, 
4097 Porter St. Susirinkime bus 
svarstomi įstatai šio Ratelio ir 
klausimas kaip pasekmingiau veikti 
laikraščių vajuj.

Rašėjų Ratelis rūpinasi, kad su
traukti laikraščių rašėjus į vieną 
draugiją ir bendrai rašinėti žinias į 
lietuvišką spaudą. Visus kviečiame 
dalyvauti susirinkime 8 v. v. — Al
vinas. (240-241)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 16 d., Ameri

kos Lietuvių Kongreso Skyrius ren
gia smagų pikniką su gražia muzi
ka ir skaniais užkandžiais. Kvie
čiam kaip vietos taip apylinkės lie
tuvius į Olympia Parką. — Rengė
jai. '(240-242)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp., reguliaris susirin

kimas turėjo įvykti 2 d. spalių, bet 
iš priežasties narių neatsilankymo, 
susirinkimas likosi nukeltas į pir
madienį, 17 d. spalių. Todėl kviečia
me visus narius dalyvauti susirin
kime, prasidės 8 • v. v., 735 Fair
mount Ave. Apart kitų svarbių rei
kalų bus svarstoma apie gavimą 
naujų narių į Draugiją ir prisiren
gimas prie mūsų Draugijos Apskri
čio konferencijos, kuri įvyks pabai
goj šio mėnesio Philadelphijoj. — 
J. B. (240-242)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 16 d., 1-mą vai. p. p. L. U. 
Kliubo Svetainėje. Visi nariai būki
te, nes yra labai svarbių dalykų ap
tarti, todėl dalyvaukite skaitlingai. 
Kelintą kartą šaukiam susirinkimą, 
o jūs draugai vis nesusirenkate. Ne
pamirškite laiko. — Kom.

(240-242)

SO. BOSTON, MASS.
Sekmadienį," spalių 16 d., Lietuvių 

Komunistų kuopa rengia prakalbas, 
Lietuvių Svet., 2 vai. po pietų. Kal
bės drg. A. Bimba, temoje “Šio Ru
dens Rinkimai ir Jų Reikšmė Dar
bininkams.” Žinant A. Bimbą ir jo 
sugabumą klausimus rišti, rengėjai 
tikisi, kad visi nepraleisite progos 
išgirsti jį. — Komitetas.

(241-242)

57,776 PARDUOTI
PIRMĄJĮ MENESĮ

NIEKADA PIRMIAU elektrinių prie
taisų istorijoj dar nebuvo tokio 

tvaniško atsiliepimo į pasiūlymų.“PUI
KŪS prietaisai, pagaminti biznio vir
šūnių’’, sako entuziastiški pirkikai. Ir 
žinovai skaičiuoja, kad per pardavi
mus šį pirmų mėnesį, viso 462,208 el
ektrinių prietaisų ir lempučių, buvo

sutverta 1,349,070 darbo valandų žmo
nėms fabrikuose. Užsisakykite pakų 
šiandien!

DEL MILŽINIŠKŲ SUTAŲI’YMŲ 
“EQISON’O DIDŽIAUSIŲ BARGENŲ” 
pake kreditai, susidarę ant jūsų na
mines elektros bilos negali būt panau
doti šiam pasiūlymui.

VISI KETURI $24.50 VERTI $53.25

S;

$2.50 TUOJAUS
Plius pardavimų taksai New Yorko Mieste 

IR

T'T I F S. Geresnio Matymo

" GRINDINE LEMPį,

tava bu ketui žalvariu* Auk- daryta Flamandu Ža gaubtuvas 
Kiisnalvio, gryno B

’ 1 ayono pamušalu

TU R N-O-M ATI C KEPINTUVAS
Svirtelėmis sujungtos durelės. AC- 
DC. Nulieta nerfldyjančiu chromu. 
Geriausios rūšies nikelio-chromo kai
tinančioji viela apvyniota apie mika- 
nitų. Nelūžtantis guminis įjungimas.

WESTINGHOUSE PRIKAQ 
AUTOMATIC AC-DC ' 0UOMO

5 syr. Greitas įkaitimas. Automatiš
kas. Nevarginanti, nusklembta ran- 

' kena. Karščio kontrolė p a ž y m p t a
6-riopom materijom. Sklandus. Iš
bandyta, pastovi apsaugota viela.

RADIO SU ELEKTRINIU ELECTRIC I1HUIU NUSTATYMU 
Šeši elektrinio nustatymo knypkiai, taip
gi rankinis nustatymas kitom stotim. 
Siekia _ 540-1750 kilocyklių ; AC-DC. 5 
lemputės (su ballasto vienetu). Viduj 
priimtuvo viela. Modelis GD-60.

$2 per MĖMES:
per 11 mėnesių paeiliui. Hc Damokėjimų

Ą BROOKLYN EO8SON COMPANY, INC.
Hile tarnautojas Consolidated Disou Systemos, taip pat' mūsiškai ^fiytcrių tikrintojai ir aptarnautojai, ' gali • p H imt jubų už

sakymų. Taipgi Pardavinėjimo Atstovai pričtąisų kooperuojanči ų verteivių.

Dienraščio “Laisvės” Mietinis •

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 November

Dainininkas Aleksandras Vasiliauskas 
Puikiausias Amerikos lietuvių tenoras

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalias
(Šulinskas)

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

mados automobilius. 1

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

K i c k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

CHRONIŠKOS
LIGOS

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

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI-

Skaitlingoji didžiojo New Yorko ir apylinkės lietu
vių, visuomenė Vasiliauską girdės dienraščio “Laisvės” 
koncerte, 13 d. lapkričio.

Šio koncerto komisija veda derybas su eile, pasižy
mėjusių talentų ir neužilgo paskelbs ištisą programą.

Įžangos bilietai jau gatavi. Juos galima gauti “Lais
vės” raštinėje ir iš platintojų. Užsitikrinimui geresnių 
sėdynių, iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

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.

Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

Koncertas bus toje pat priprastoje vietoje e

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

Programas prasidės 3 valandą po pietų. o

Šokiai prasidės 7 vai. vakare. •

X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 
Tyrimai Atliekami 

Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus \

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avenir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

Nauja L. Prūseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

• • •

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 Prūseikos knygoje.

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

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

KAINA TIK 15c
Tuojau įsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

GARSINK1TĖS “LAISVĖJE”

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. Q 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

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

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

VARPO KEPTUVE'h

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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LAISVĖ” .*!/

į sena-

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
Turi kožną savaitę papiginimų skirtingoms

Blissvillej Mirė J. Čiopas

4

Tel. EV. 7-2089
nes

Brookly niečiai KiturP. Buknys Sveiksta

l

ir

KRIAUČIŲ PRAMOGA
15,i

4

BROOKLYN, N. Y.

Valstijoj

gyvenantis,
Maspethe,

Rt. 
pt. 
pt.

Kongreso 
rengiamos 
lapkričio,

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugam#

78c
1.12
1.05

97c
97c

Old Quaker 8 mėty, Rye kv...................
Grays Rock and Rye, kv........................
Two Naturals, 15 mėnesių, bourbon kv. 
Mints Springs, 18 mėnesių, bourbon kv, 
Old Farm, 2'/2 metų, rye kv..................
National Eagle, blend kv..........................
Lietuvos Valstybinė, 4-5..........................

PAKENTĖK TRUPUTI IKI AŠ 

VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN

SIU SKAUDAMI VIETĄ 

SUPAIN-EXPUIERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS,

jau 
val- 
mė- 
pir- 
De-

(Oc- 
15-tą, 

lap-

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ
KONJAKŲ, SCOTCH IR ĮVAIRIŲ VYNŲ

Lankėsi “Laisvėje”

reko
menduota Clifford T. McAyoy 
ir Bella V. Dodd, darbiečiai, 
kurie abu yra tos unijos na
riais.

metų.
ne ma-

$1.89,
1.80,
1.45
1.55,
2.14, 
2.03, 
2.91

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos Išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Paaiškėjo, kad gražuolė Co
taxi šokėja, 
H. Russell 
iš pasiturin- 
dėlto jų ap-

apie 3 savaites.
P. š.

pildė
Pitts- j linkės choruose, yra davęs gar- 

visi bes žodį dalyvauti šioj prog-

EmmHMBI

*

UU8LE/IIJ

Penktadienis, spalių J4,1938

SlewYorko^/a^fcfZInioi
Chorai Rengiasi Dainoms Meno Sąjungos 

Programoj Šį Sekmadienį, Spaliu 16 Dieną
Lietuvių Meno Sąjungos už-1 tikrina, kad jie neužsileis 

greatneckiečiams nei kuriems 
kitiems.

Skaitlingasis ir nepaprastai 
drąsus Sietynas iš Newarko, 
kuris, vadovaujamas kompozi
torės šaknaitės, labai rimtai 
dirba už pirmenybę šios apy-

simojimas duoti Brooklyne 
puikiąją LMS 8-to Suvažiavi
mo programą rado didelio su
sidomėjimo ne tik brooklynie- 
čiuose, bet ir apylinkėje, ka
dangi, apart šauniųjų Aid- 
balsių ir solistų, kurie 

* suvažiavimo programą 
burghe, įtraukiama ir 
LMS 3-čio Apskričio chorai.

Teko kalbėtis su greatnec- 
kiečiais, choro Pirmyn nariais. 
Jis sako, kad jie pasirįžę at
vykt Brooklynan visais 200 
nuošimčių. Iš karto negalėjau 
suprast, kaip jie rokuoja nuo
šimčius, tačiau ne po ilgam iš
siaiškino, kad atvažiuos visi 
choristai ir bent kita tiek ne 
choristų, choro draugų ir šiaip 
meno mylėtojų. Jie sako: 
“Jeigu lietuviams iš visos Am
erikos apsimokėjo dėl tos pro
gramos važiuot į Pittsburghą, 
tai juo labiau apsimoka mums pietų, šokiai 7

Necko į • šokiams grieš Geo. Kazakevi-
Įžanga 40c.;

i šokiams—25c. Vieta: 
Ukrainą salė, 101 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami atsilankyti iš- 
girsti-pamatyti šią puikią pro
gramą ir savo atsilankymu pa
dėt auklėt ir plėtoti lietuvių 
liaudies meną.

bes žodį dalyvauti šioj prog
ramoj ir tai išpildys.

f

Pačių brooklyniečių Aidas, 
aišku, negali niekam užsileis- 

iti, tad aidiečiai su savo jauna 
mokytoja Aldona Žilinskaite 
energingai darbuojasi, kad 
pasirodyti skaitlingai ir prisi
rengę LMS programoj.

Programoj bus solo dainų, 
poezijos, referatas apie me
ną. Tai išpildys Aldona Kli
maitė, Amelija Jeskevičiutė, 
V. Bovinas.

Koncerto pradžia 4 vai. po 
vakaro.

atvažiuot i s G iea t i. w į ; __

Brooklyną.” Beje, pastebėjo, čiaus orkestrą, 
kad jie pasirodys ne tik kie-jvien 
kybe, bet ir kokybe, nes, 
k'aip choristai, taip ir jų vedė
jas Geo. Kazakevičius, deda 
visas pastangas, kad choras 
Pirmyn galėtų sukirst kitus 
chorus.

Nepasitaikė matytis su Eli
zabeth© bangiečiais, tačiau jų 
mokytoja Aldona Klimaitė

T. Darb. Ordenas Remia 
Darbiečius

Sunkiai Serga Jonas 
Guminas

WPA Darbininkams 
Drabužiai

Draugas Pranas Buknys, 
“Laisvės” administratorius, jau 
pergyveno plaučių uždegimo 
krizj ir sveikata pakrypo ge- 
rojon pusėn. Tiesa, ligos k>ųyp 
stipriai suimtas ir ims dar ne
mažai laiko iki pilnai atgaus 
spėkas, tačiau gyvybei pavo
jus praėjo.

\Aplankytas, d. Buknys pir
miausiai klausia: “Kaip einasi 
‘Laisvės’ vajus? Kaip platina- 

. si ‘Laisvės’ koncerto bilietai? 
Ar sudaryta programa?” Iš 
viso ko atrodo, kad geriausiu 
būdu išlaikyt jį lovoj, kol pil
nai pasveiks, yra geri rapor
tai. Mes tikimės, kad tuomi 
pasirūpins visi vajininkai ir ki
ti '‘Laisvės” darbuotojai ir rė
mėjai.

Didžioji Amerikos savišal
pos ir apdraudos organizacija 
—Tarpt. Darb. Ordenas — 
Ęronxe metėsi į darbą už iš
rinkimą Am. Darbo Partijos 
kandidž^ų įvairioms vietoms.

Diskusavimui ADP platfor
mos šaukiama masinis susirin
kimas spalių 14, Paradise Ma
nor, 11 W. Mt. Eden.. Ave., 
kur pakviesta kalbėtojais Isi
dore Nagi er, kandidatas į 
kongresmanus; Ab. Rubins
tein, kandidatas į assembly- 
manus. Taipgi kalbės William 
Weiner, prezidentas TWO 
žydų Liaudies Komiteto.

Juday-Radio Žvaigždės 
Ispanijos Vakare

Ispanijai šalpos laivo rengė
jai skelbia nepaprastai smagią 
pramogą spalių '14-tos vakarą, 
Webster Hall, 119 E. 11th St.

Numatoma, kad dalyvaus 
Gracie Allen ir George Burns, 
judžių ir radio žvaigždės, 
taipgi Libby Holman, Hope 
Hąmpton, Clinton Reynolds, 
Heywood Broun ir daug kitų

' žymių žmonių iš teatro, laik
raštininkų ir įvairių sričių.

—■ “ ------------ A

New York Central trauki- 
I . hys užmušė nežinomą vyrą 

prie Bailey Ave. ir 225th St., 
.. Bronx.

U'-' -------

Rytoj vakarą, spalių 
Brooklyno lietuviai kriaučiai 
ruošia smagų balių Grand Pa
radise patalpose, 318 Grand 
St., Brooklyne. O kadangi 
kriaučiai yra žinomi lietuviuo
se savo organizuotumu ir vi
suomeniškumu abelnai, tad ti
kimasi, kad šimtai ir ne kriau
čių dalyvaus kartu su jais pa
silinksmint ir. jų darbą pa- 
remt. Kriaučiai to užsipelno. 
Šokiams grieš Johnny Nevins 
Nakties Pelėdų orkestrą. Įžan
ga tik 25c.

Kas Girdėt Rinkimų 
Darbuotėj BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Spalių 11-tą dieną, 8-tą vai. 
ryto, Jonas Guminas, dauge
liui brooklyniečių žinomos 
Onos Vaiginienės tėvas turėjo 
dubeltavą operaciją. Išpjovė 
laukan tūmą ir ir mastoid, 
Adelphi ligonbutyj.

J. Guminas, 
6137 Perry Ave.,
jau yra pagyvenęs žmogus, 60 
metų amžiaus, tad perkentėti 
tokį peilio skausmą nėra jokia 
baika.

Draugus Guminus, taip sa
kant, pagavo dubeltava ne
laimė. šeimininkas, kaip ma
tome,, papuolė po peilio malo
ne, o šeimininkė namuose 
šiaip serga kokia liga. Duktė 
ir žentas Vaiginiai labai tuomi 
yra susirūpinę. Mes linkime 
jiems skubios sveikatos ir 
greito atsisveikinimo su viso
mis gyduolėmis.
Liuteriečiai Nupirko Tikietus

Dr. Miuj/Vno Liuterio Drau
gija, vadinamam Ridgewoode, 
11-tą/spalių savo susirinkime 
nupirko 5-kis tikietus po $1.25 
centus,—Am. Liet, 
vietinio skyriaus 
vakarienės, 19-ta 
šiais metais.

Pranešėjas daug kalbėti ne
moka, bet rašant iš širdies ta
ria liuteriečiams širdingą ačiū.

Pranešėjas.

Pradedant su ateinančiu pir
madieniu prasidės išdalinimas 
WPA darbininkams vyrams 
drabužių. Pristatyta 68,000 
siutų ir ploščių. Juos gaus že
mesnių algų kategorijose esan
ti WPA darbininkai.

Aplikacijas gavimui drabu
žių darbininkai gali gaut nuo 
laiko vedėjų ir viršininkų 
(time keepers ir supervisors) 
projektuose. Tačiau drabužius 
duos tik turintiems du ar 
daugiau asmenų užlaikyt iš sa- 

i vo uždarbio. Išpildęs aplikaci
ją, bus laišku informuotas, kurj 
ir kada kreiptis drabužių. Iš
dalinimui centrai bus įsteigti 
visose penkiose miesto dalyse.

Tokias informacijas gavo 
Oscar Fuss ir Moe Howard, 
Workers Alliance WPA divizi
jos atstovai, kurie tuo reikalu 
lankėsi pas Thomas Cotton, 
WPA ■ drabužių department© 
administratorių.

Tie 68 tūkstančiai drabužių 
yra pirma dalis paskyrų WPA 
darbininkams. Vėliau gausią 
drabužių moterims ir vaikams.

L- -Ji

Mrs. Emma K. Balcke, 
84-17 118th St., Richmond 
Hill, teisme laimėjo bylą prieš 
Morro Castle savininkus. To 
laivo gaisre žuvo jos tėvas Wi
lliam G. Grimm.

Lietuvos-Amerikos Importo 
Ir Eksporto Bendrove

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto 
B-vės Konservuotus kumpius ir Picnic hams 
didelėse ir mažose skardinėse, raugintus 
agurkus ir kepeninį paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams kaip 5 dėžės

LITHUANIAN-AMERICAN IMPORT 
& EXPORT CORPORATION

NEVY YORK Tel. Rector 2-278C

New Yorko Kolegijų Moky
tojų Unija rekomendavo savo 
nariams ir visiems kitiems bal
suot šiuose rinkimuose už Leh- 
maną į gubernatorius, Poletti 
į leit-gubernatorius ir Wagne- 
rį į senatorius.

Tarp kitų rekomenduojamų 
kandidatų yra James H. Fay, 
George Backer ir Vito Mar- 
cantonio į kongresmanus; 
John F. Sullivan, Leon 
schel ir Joseph Belsky 
torius.

Į assemblymanus

lllie Įves Adams, 
prisiviliojus sau 
Goode/ paeinantį 
čios šeimos. Gal 
sivedimas laikyta slaptybėj 
nuo pereito birželio.

101/01/MAN lAlP 
SKAUDA 

PEČIŲ 
MUSKULUS, 

KAD NET 
ISSITIESTI i—o, ,
NEGALIU. PALENGVĖS KK

Toip, brongūi drougoi. Jei jut konfinoAouimoi ir tuiti- 
rimos jūių muskulų, kaipo paseka orotroukio perpūkime, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentėkite šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentq, kurj jūsų tėvoi ir tėvų tėvo! 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų koip 
ir kuomet jie naudojo Poin-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę PoinExpellerio orlimiousioic jums vaisti
nėje. Reikoloukite Poin-Expellorio su Inkaru ont kiekvienos 
dėžutės.

z LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

B

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

«

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel.' Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST. Tel. Stagg 2-0700 
Namų, Republic 9-3040 •

degtinėms.

Šią Savaitę Yra Papigintos Sekančios:
pt. 
pt.

, THE Ctfl

DEGTINIŲ,

Šį rytą išvyksta į Naująją 
Angliją prakalboms, susirin
kimams ir organizaciniams 
pasitarimams su tenykščiais 
draugais A. Bimba ir J. Or- 
manas. Sugrįš sekamą savaitę.

Retai kada pasitaiko savai
tė, kad keli draugai nebūtų iš
šaukti važinėt po plačias apy
linkes. Eilė draugų ir drau
gių praleidžia ištisus vakarus 
galvodami planus, siuntinėda
mi pundelius literatūros, bilas, 
kvitus, laiškus “visam Ameri
kos lietuviškam svietui”.. Tai 
noriu primint ne pagyrimui 
brooklyniečių, o tik primini
mui tiems, kurie kartais išme
tinėja mums, brooklyniečiams, 
vieną ar kitą mūsų darbo ne- 
dateklių, sakydami, kad mes 
turime pačias didžiausias dar
buotojų spėkas, užmiršdami, 
kad tomis spėkomis dalinamės 
su lietuvių kolonijomis po visą 
plačią Ameriką. B. P.

Vakar, spalių 13 d., tapo 
palaidotas Blissvillės (Brook
lyno priemiestyj) biznierius 
Juozas Čiupas, 49 m. amžiaus. 
Jis buvo vienas iš žymesnių 
Blissvillės. lietuvių,
daug metų, kaip užlaikė 
gomų daiktų krautuvę ir 
sinyčią; jis taipgi buvo 
mininku vietinio Lietuvių 
mokratų Kliubo.

Velionis Čiupas paėjo iš 
Bendžiakiemio , kaimo, Jezno . > • i vai., Alytaus apskr.

Reiškia, Blissvillės lietuviai 
neteko žymaus draugo iš sa
vo tarpo.

;Mi,rė nuo paralyžiaus,—sir
go.

Pereitą ketvirtadienį ‘‘Lais
vės” įstaigoj lankėsi Juozas 
Sviceris ir Simanas Gumbara- 
gis, iš Kanados. Jiedu važiuo- 
ja Lietuvon pasisvečiuoti ko
kiam pusmečiui.

Abu dirbo aukso kasyklose, 
Central Pat, Ont. Bendrai pa
ėmus, sako svečiai, nedarbas 
Kanadoj didelis. Daug lietuvių 
be darbo.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobliliūs Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Pilieti, Jau Laikas 
Registruotis

Registruokis spalių 
tober) mėn. 14-tą ir 
kad galėtum balsuot 
kričio (Nov.) 8-tą. Pirmom
dienom valandos vakarais 
nuo 5 iki 10 :30, p 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
Išbuvęs piliečiu 

žiau 90 dienų.
Išgyvenęs N. Y. 

bent 1 metus.
Išgyvenęs savo apskrityje 

4 mėnesius.
Išgyvenęs savo rinkimų 

distrikte 30 dienų.

Miestui Stoka Finansų
Miesto iždininkas-kontrolie- 

rius McGoldrick pateikė ma
jorui peržvalgą budžeto 1939 
metams. Jis nurodė, kad reik
tų sulaikyti statybą Brooklyn 
Circumferential Parkway ir 
Harlem River Drive ar kitus 
panašios kainos projektui, jei 
norima ištekt ’ pinigų labiau 
neatidedamoms statyboms.

Gubernatorius Lehman per
eitą antradienį oficialiai jątida- 
rė rinkimų kampaniją, pareik
šdamas, kad svarbiausiu klau- 
simu šiuose rinkimuose 
palaikymas progresyvės 
džios.

yra 
val-

Svečiams ir Sugrįžusiam 
Sutikt Bankietas

Nesenai atvykusioms iš Lie
tuvos K. Obolevičiui, “Mūsų 
Krašto” redaktoriui, ir kariš
kiui majorui S. Narušiui, taip
gi nesenai iš Lietuvos sugrįžu
siam J. Valaičiui pagerbt 
Amerikos Lietuvių Sąjungos 
skyrius ir Tautininkų Kliubas 
rengia bankietą spalių 16-tos 
vakaro 7 v., Cornish Arriis 1

Parkų komisionierius Moses 
būsiąs apdovanotas Roosevelt 
Memorial Assn’s medaliu už 
“gerą pasižymėjimą visuome
nės tarnyboj”. Medalį Išduos vifebutyj, 311 W. 23rd St., 
minint buvusio prez. Theodore New Yorke. Bilietas $1.50. 
Roosevelto 80-jį gimtadienį. Rep.

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

Lietuviui Kuto Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAET 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 aprokavirhus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

IŠGIRSKITE LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
8-to SUVAŽIAVIMO PROGRAMĄ!

Sekmadienį, 16 d. Spalio - October, 1938

Aldona Klimaitė

Uk rainu Salėj e
101 GRAND STREET

IŠGIRSKITE PAGARSĖJUSIŲ

AIDBALSIU 
ENSEMBLĮ

Kuris Sužavėjo L.M.S. Su
važiavimo Publiką Pitts- 
burghe, rugpj/ 14 d., 1938

Juozas Sukackas

DALYVAUS VISI LMS IILčio APSKRIČIO CHORAI

Girdėsite daug liaudiškų ir darbininkiškų dainų, kurias pildys žymūs solistai, duetai, trije- 
tai etc. Bus duota gražių dalykų iš operečių “Kavos Kantata”, “Komevilio Varpai” ir “'Bai

lus Daktaras”. Daugelis dainų ir šokių pildyto jų bus kostiumuoti.

Koncerto pradžia 4-tą valandą po pietų, šokiai 7-tą valandą vakare.
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

ŠOKIAMS GROS GEO. KAZAKEČIAUS 5 KAVALKŲ ORKESTRĄ
Įžanga 40c.; Vien Šokiams—25 Centai Užkviečia visus ir visas LMS Centro Komitetas.




