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Krislai
"Raistas”.
Po 30 Metų.
Reikia Nepamiršti.
Dėl Dewey Kandidatūros.
Ką Mes Remiame?

Rašo R. Mizara

Kaip jau gerbiamas skai
tytojas žino iš pranešimo 
v a k a rykščioj "Laisvėje”, 
greitu laiku pradėsim per 
dienraštį spausdinti apysa
ką "Raistą.”

"Raistas” — pažiba pa
saulinėje literatūroj, išvers
tas į kelias dešimts kalbų.

Iš "Raisto” Amerikos vi
suomenė pirmu kartu suži
nojo, kad yra tokia tauta, 
kaip lietuviai.

"Raistas” lietuvių kalboj 
išleistas prieš 30 metų. To
ji laida jau senai išsibaigė. 
Šiandien retai kur ta knyga 
begaunama. Mažai iš “Lai
svės” skaitytojų bus tokių, 
kurie tą knygą skaitė. O ir 
tie, ką skaitė, panorės per
skaityti antru kartu.

Šiemet "Raisto” autoriui, 
Upton Sinclairiui, sukako 
lygiai 60 metų amžiaus. To 
įvykio atžymėjimui, mes ir 
perspausdinsime puikiąją jo 
apysaką.

Ta proga raginame mūsų 
veikėjus, mūsų vajininkus, 
mūsų skaitytojus pasidar
buoti "Laisvei” prenumera
torių gauti.

Pasakykite savo kaimy
nams, savo draugams, savo 
pažįstamiems, kad mes grei
tu laiku spausdinsime "Rai
stą” ir raginkite juos užsi
sakyti dienraštį dabar, va
jaus metu, kada jis papi
gintas.

Tie skaitytojai, kurių pre
numerata jau pasibaigė, 
prašomi kuoveikiausiai at
sinaujinti, kad neprisieitų 
dienraščio sulaikyti.

Žmonės, kurie stoja už 
tai, kad Thomas Dewey bū
tų išrinktas New Yorko val
stijos gubernatorium, siun
čia mums agitacinę medžia
gą ir prašo mus talpinti 
"Laisvėn”.

Aišku, mes už jį neagi- 
tuosim. Kai jis pernai kan
didatavo į prokurorus, tie
sa, mes jį palaikėme. Ten 
jis tiko. Jo kandidatūra pa
dėjo sudaužyti Tammany 
Hall mašiną.

Bet šiandien ponas De
wey kandidatuoja į guber
natorius tam, kad 
prieš Naująją Dalybą, prieš’ 
Rooseveltą, prieš progresą. 
Tasai liberalizmas, kuriuo 
republikonų partija bando 
dangstytis, yra apgavikiš
kas ir kandidatuodamas į 
gubernatorius, p. Dewey tik 
gelbsti stambiajam kapita
lui kovoti prieš prez. Roo
seveltą ir tuos, kurie Roose
veltą palaiko.

New Yorko valstijoj šiuo 
tarpu komunistai testato 
tik vieną kandidatą—I. Am- 
terį—į J. V. kongresą. Mes 
raginame visus laisvę my
linčius žmones už jį balsuo
ti.

O į kitas vietas—balsuoti 
už pažangius žmones, vy
riausiai tuos, kuriuos re
mia Amerikos Darbo Par
tija.

Turkijos prezidentas Kemal 
Ataturk pavojingai tebeser
ga.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

VYRIAUSIO TEISMO ATGALEIVIŠKAS 
ŽINGSNIS PRIEŠ “RAUDONUOSIUS”
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teis
mas padarė naują atžaga- 
reivišką žingsnį. Jis priėmė 
darbo ministerijos apeliaci
ją, kuri reikalauja depor- 
tuot iš Amerikos J. G. Stec
kerį, kaip komunistą. Ta mi
nisterija apeliavo prieš fe- 
deralio apskrities teismo 
patvarkymą, kuris nuspren
dė, kad negalima deportuot 
iš Amerikos žmogų vien dėl 
to, kad jis priklauso Komu
nistų Partijai.

Kaip Vyriausias Teismas 
išspręs šią apeliacijos bylą, 
nuo to priklauso ir likimas 
Harry Bridges’o, Californi- 
jos CIO unijų vado, gimu
sio Australijoj.

VOKIETIJA ŪKIŠKAI VIEŠ
PATAUSIANTI IKI PAT 

JUODŲJŲ MARIŲ

Berlin. — Ne tik Čecho- 
slovakijos, bet Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Turkijos mi
nisterial kalbasi su Hitlerio 
valdžia apie išvystymą pla
čiausių ūkiškų-ekonominių 
ryšių tarp tų šalių ir Vo
kietijos.

Hitlerio ūkio ministeris 
Funk viešai vadina tuos 
kraštus Vokietijos "drau
gais”, numato Vokietijos 
biznio įsigalėjimą "iki Juo
dųjų Marių” ir džiaugias te- 
naitiniais šaltiniais Vokieti
jai reikalingų medžiagų.

Francijos Naziai Reikalauja 
Draugiškumo su Hitleriu

Strasbourg, Francija. — 
"Vokietininkai,” vadovauja
mi prof. J. Rosse’o, Schall’o 
ir kitų, reikalauja, kad 
Francija pripažintų savival
dybę (vokišką) Elzas-Lota- 
ringijai, Francijos rytinei 
provincijai. Kitas jų reika
lavimas, tai kad Francija

kovoti | padarytų "d r a u g iškumo 
sutartį su Hitleriu.

Savo viešuose pareiški
muose Elzas - Lotaringijos 
naziai smerkia Liaudies 
Frontą ir murma, kad Fran
cijos vyriausybė "perdaug 
valdanti” Elzas-Lotaringi- 
jų.

žymusis tos provincijos 
nazių vadas Rosse jau 1927 
metais buvo išmestas iš pro
fesoriaus vietos kaip Fran
cijos išdavikas. Jis dabar 
leidžia hitlerišką laikraštį 
ir yra Elzas-Lotaringijos 
atstovas Francijos seime.

Japonai iki šiol užgrobė 
$100,000,000 vertes Chinijos 
sidabro.

Kearney, Nebraska. — 14 
metų berniukas G. L. Ames 
prisipažino, kad jis dalyva
vo nužudyme savo "draugo 
valkatos” Ed. Billingso.

J. G. Stecker yra gimęs 
Austrijoj. Nors nuo 1933 m. 
jis nemokėjo Komunistų 
Partijai duoklių, bet darbo 
ministerė Fr. Perkins vis 
tebelaiko jį k o m u n i stu. 
Steckerį gina Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas.

Perletas "Dišes Skalbt”, Ge
ras Hitleriui kaip šnipas

New York. — Kai vokie- 
tys G. Rumrich, pabėgęs iš 
Amerikos armijos, negalėjo 
išlaikyt "dišių skalbė jo” 
darbo, kaipo perlėtas dar
bininkas valgyIdose, jis par
sisamdė šnipinėt Hitleriui, 
kaip matyt iš Rumricho iš
pažinties teismui.

Anglija ir Francija Kir
to Sau Smūgį, Nusi
leisdamos Hitleriui

Budapest, V e n g r ija. — 
Džiaugiasi Vengrų naziai, 
kad Slovakija išleido nuos
prendžius prieš žydus ir ko
munistus.—Slovakija ką tik 
gavo savivaldybę nuo Če
choslovakijos.

Mažesnės šalys vidurinėj 
ir pietinėj Europoj: Vengri
ja, Rumunija, Jugoslavija ir 
kt. keičia savo ligšiolinį 
"švelnesnį” fašizmą į griež
tą hitlerinį nazizmą. Tų ša
lių valdininkai juokiasi iš 
Anglijos ir Francijos; sako, 
kad Hitleris per Municho. 
konferencija užkorė Angli
jai ir Francijai savo valią 
kas liečia čechoslovakiją ir 
privertė jas bailiai bėgt.

Taigi, valdžios mažųjų 
šalių vidurinėj ir pietinėj 
Europoj lenkiasi prieš Hit
lerį, daro jam naudingas 
prekybos (ir politikos) su
tartis ir pasitinka Vokieti
jos agentus, tartum* savo 
ponus, kaip rašo N. Y. Ti
mes korespondentas Walter 
Duranty.

Chinai Sulaikė Japonu Žy
giavimą Linkon Kantono

Hong Kong. — Gerai gin
kluota 100 tūkstančių chinų 
armija atmušė japonus viso
je linijoje už 45 mylių į pie- 
tus-rytus nuo Kantono, pie
tinės dalies Chinijos did
miesčio su prieplauka.

Prieš chinus šiame fronte 
kariauja 60 tūkstančių ja
ponų. Pastarieji skelbia, 
kad jie keliose vietose per
kirtę. chinų geležinkelį iš 
Kowloono į Kantoną.

New Orleans, Pa. — P^ez. 
Rooseveltas pasveikino Am
erikos katalikų Eucharisti
nį Kongresą, linkėdamas 
sekti "Jėzaus Pamokslą ant 
Kalno,” kur, be kitko, sako
ma, "palaiminti ubagai dva
sioje.” 1

Teismas Parodo, Kaip 
Ispanijos Trockistai 
Tarnavo Frankui

Barcelona, Ispanija. — 
Teisme prieš devynis troc- 
kistus jau atidengta tokie 
išdavikiški darbai POUM’o, 
Ispanijos tročkistų partijos, 
kuriai vadovavo Andrius 
Nin, buvęs Trockio sekreto
rius:

Ši tročkistų partija turė
jo "nepuolimo , sutartį” su 
fašistais Huescos fronte. 
Kada vyriausias armijos 
komandierius tame fronte 
iškėlė aikštėn ir pasmerkė 
trockistus už bendradarbia
vimą su generolu Franco, 
tai už dienos kitos tas ko
mandierius buvo nužudytas 
apkasuose, — kaip teismui 
paliudijo respublikos armi
jos oficieriai ir karo komi
sarai.

Tročkistų kariu omenės 
29-ta divizija pabėgo iš Hu
escos fronto 1937 m. gegu
žės 1 d. ir įkalbėjo dar vie
nai divizijai apleist frontą. 
Nes trockistai išvien su sla
pukais fašistais tą dieną da
rė sukilimą prieš respubli
kos valdžią Barcelonoje.

i

Teisiamieji trockistai pa
sišaukė liudyt už juos Fr. 
L. Caballero, andai buvusį 
anarchistuojantį ministerį 
pirmininką. Jis negalėjo 
duot jokių parodymų, kad 
teisiamieji būtų nekalti; Ca
ballero tik apskritai kalbė
jo, kad jis manąs, kad šie 
ir kiti trockistai esą "nekal
ti.”

Palestinoj Nušauta Dar Trys 
Žydai ir Du Arabai

Jeruzalė.— Anglų vyriau
sybė įvedė griežtą karo sto
vį šiame mieste prieš ara
bus sukilėlius. Susikirtimuo
se tarp arabų ir žydų per 
dieną nušauta trys žydai ir 
du arabai įvairiose Palesti
nos dalyse.

Arabai padegė policijos 
stotį ir valdišką anglų 
spaustuvę Jeruzalėj ir žydų 
medžio sandėlį Jaffoj. Jie 
taipgi pašovė didelį žemes 
spekuliantą R. M. Shantį, 
arabą, žydų kapitalistų sėb
rą, Jaffoj. .

Skaičiuojama, kad Pales
tinoj yra 10,000 organizuo
tų arabų sukilėlių. Prieš 
juos veikia 20,000 Anglijos 
kariuomenės, kuriai bendra
darbiauja ir ginkluoti žydai.

Hitleris Grūmoja Austrų 
Dvasiškijai

Berlin. — Vokietijos laik
raščiai perspėja Austrijos 
dvasiškius, kad bus paimta 
jiem už pakarpos, jeigu jie 
vis "politikieriaus” prieš 
Hitlerį. Sako, naziai "nesą 
priešingi krikščionybei,” bet 
hitlerinė valstybė "turi būt 
pirmoj vietoj.”

HITLERIS NAUDOJO AMERIKĄ IR KAIP 
ŠNIPIADOS DIRVĄ PRIEŠ SOVIETUS
New York. — Jungtinių 

Valstijų prokuroras Lamar 
Hardy teisme parodė, kad 
keturi dabar teisiami Hitle
rio kariniai šnipai ir 14 dar 
laukiančių teismo veikė pa
gal įsakymus iš Berlyno. 
Bet tikrumoj Vokietijos 
šnipų yra kur kas daugiau 
Jungtinėse Valstijose, kaip 
nurodė prokuroras. Juk Hit
leris šioje šalyje "turi šni
pus kiekvienoj lėktuvų dirb
tuvėj,” kaip andai gyrėsi 
Vokietijos karo ministerijos 
kapitonas E. Pfeiffer.

Negana to. Hitleris nau
doja Ameriką kaip dirvą or
ganizavimui šnipų prieš So
vietų Sąjungą, sako Ameri
kos valdžios prokuroras.

Lenkija Urmu Veja Ce
chus Laukan; Uždaro 
Visas Jų Mokyklas
Praga, Čechoslovakiją. — 

Patirta, kad Lenkijos val
džia liepė visiem cecham iki 
lapkričio 1 d. išsikraustyt iš 
Maerisch-Ostrau srities. Pa
skutinėmis dienomis Lenki
ja grūmojimais išveržė šią 
sritį iš Čechoslovakijos..

Teschen apskrity j, kurią 
Lenkija grąsinimais atplėšė 
nuo Čechoslovakijos, lenkai 
uždarė visas cechų mokyk
las ir pagrūmojo cecham 
darbininkam, kad jie bus iš
šluoti iš darbų, jei nesiųs 
savo vaikų į lenkų mokyk
las.

Daugelį žymių cechų len
kai išvijo iš jų namų ir 
areštavo. Iš antros pusės, 
Lenkų vyriausybė "džiau
giasi,” kad pasilieka 20 
tūkstančių vokiečių nazių 
plotuose, kuriuos Lenkija 
išveržė iš Čechoslovakijos.

Hitlerininkai Verda Smalą 
. ir Prieš Vengriją

Budapest, V e n g r ija. — 
Hitleris reikalauja, kad 
Vengrija duotų "kultūrines 
ir tautines teises šešiem 
šimtam tūkstančių vokie
čių,” gyvenančių Vengrijoj. 
Mainais už tai Hitleris 
spirtų Čechoslovakiją per- 
vest Vengrijai tuos plotus, 
kur gyvena 51 procentas 
ar daugiau vengrų.

Vokietijos naziai jau ne
kalba apie prijungimą Ven
grijai tų čechoslovakijos 
dalių, kur tik pusė ar ma
žiau gyventojų yra vengrai. 
(Tos vietos būsiančios rei
kalingos patiem hitlerinin
kam, kai jie savo žinybon 
paimsią Čechoslovakiją.)

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir taip pat šilta.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vienas dabar teisiamų 
nazių šnipų, G. Rumrich jau 
prisipažino, kad jis klastavo 
amerikinius pasportus šni
pam, siunčiamiem į Sovie
tus. O Vokietijos laivo 
"Bremen” politinis oficie- 
rius Kari Schleuter andai 
atidarė Jungtinių Valstijų 
pašto maišus tame laive ir 
nusifotografavo sovietinius 
kontraktus ginklų, užsaky
tų Bethlehem Plieno Korpo
racijoj.

Washington. — Keturi 
šnipai, suimti už fotografa
vimą Panamos Kanalo tvir
tumų, jau įkaitinti ir laiko
mi po $15,000 parankos 
kiekvienas.

HITLERIS TIKISI PAIMT I 
SAVO KONTROLE VISĄ 

ČECHOSLOVAKIJĄ

Budapest, Vengrija. — Iš 
visko matyt, kad Vokietija 
rengiasi ir tikisi paimt į sa
vo kontrolę visą Čechoslo- 
vakiją, rašo N. Y. Times ko
respondentas W. Duranty. 
Todėl Hitleris neįeisiąs 
Vengrijai skelbt karo prieš 
Čechoslovakiją, nes tai, gir
di, jo busimoji sritis. Tu
rėdamas savo išrokavimus 
Čechoslovakijoj, Hitleris ne
duosiąs Vengrijai ir Lenki
jai plėšt nuo Čechoslovaki- 
jos "visų” tų plotų, kurių 
reikalauja Vengrija ir Len-

-------------------,
Mirė Kari Kautsky

Amsterdam, Holandija.— 
Numirė "vidurinis” vokiečių 
socialistų teoretikas Kari J. 
Kautsky, 84 metų amžiaus. 
Jis buvo aršiausias Sovietų 
priešas, ir skelbė, kad ka
ras prieš Sovietus tai, gir
di, būtų’ "pažangos žygis.”

Kautsky buvo gimęs Če- 
chijoj; paskui įsipilietino 
Vokietijoj; bet ketveri me
tai atgal tapo Čechoslovaki
jos piliečiu.

NAZIAI UŽIMINĖJA AU
STRŲ VIENUOLYNUS IR 
. AREŠTUOJA KUNIGUS

Vienna. — Nazių policija 
areštavo šešis katalikų ku
nigus ir vieną vyskupą už 
tai, kad jie, girdi, "kėlė de
monstracijas” prieš Hitlerį 
ir per jas niekinę nazizmą.

Hitlerininkai užėmė gar
sųjį katalikų vienuolyną 
Salzburge, buvusioj Austri
joj; tai, sako, todėl, kad šis 
vienuolynas jums "perdide- 
lis.” Minimas vyskupas esąs 
suimtas už tai, kad jis 
kumščiais kovojęs prieš na- 
zius, kada jie atėjo užimt tą 
vienuolyną. ,

Nazių vyriausybė skelbia, 
kad vienuoliai mėtę per 
langus ir naikinę baldus ir 
įrengimus, kąd tie daiktai 
neliktų hitlerininkams. Are
štuota 4 vienuoliai.

Kasdien Skaitykite 
"LAISVĘ” 

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

nės Japonijos.

...........................  - — '■ ■■ N

Tūkstančiai Žemesnių, 
Bet Tvirtų SSRS Kari

ninkų Paaukštinti
B

Maskva. — Sovietų Są
junga pakelia tūkstančius 
žemesnių oficierių į atsako- 
mingas vietas Raudonojoj 
Armijoj. Kas liečia amžių, 
vieni jų yra jauni, kiti ii? 
giau pagyvenę, bet visi savo 
darbais ir tarnyba įrodę 
tvirtą ištikimybę Sovietam;

Daugelis jų pakelta į vie
tas politinių komisarų armi
joje. O raudonarmiečių ko? 
misaro pareigos štai kokioj 
kaip rašo "Ra udonoji 
žvaigždė”:

Komisaro Uždaviniai , 
"Jis yra lygus kariniam 

komandieriui; jis atsakin- 
gas už karinį prisirengimą 
ir discipliną kareivių ir 
komandierių. Komisą ras 
yra tėvas ir draugas rau
donarmiečio. Jis turi palai
kyt stiprius ryšius su ka
reivių dauguomene ir turi 
būt gabus taip veikti ir elg
tis, kad kareiviai ir koman- 
dieriai jį mylėtų ir gerbtų; 
jis turi ne< tik vadovauti 
plačiam darbui, bet ir su 
kiekvienu kariu ftaip asme
niu. Politinis komisaras taip 
pat turi būt specialistas 1 
ro reikalų.”

"Raudonoji žvaigždė” pa
brėžė svarbiąją rolę, kurią 
vaidino politiniai komisarai 
laike mūšių su japonais šią 
vasarą Chengkufenge, 
san ežero srityj.

Tarp dabar paaukština
mų raudonarmiečių 
daugelis tų, kurie pasižyį 
mėjo didvyriška narsa toje 
kovoje. O nukautas 
politinis komisaras Tvati 
Požarski, kuris mirė su Sta* 
lino -vardu ant lūpų, oficia
liai paskelbtas Sovietų he
ro jum-didvyriu.

Tuo tarpu eina valymas 
laukan abejotinų, gležnų, 
svyruojančių bei neištikimų 
komandierių iš Raudono 
Armijos.

s

a

Čechoslovaku Ex-Preziden- 
tas-Chicagos Profesorius _, 
Chicago, Ill.— Dr. Edu;

Benes, nesenai apleidęs 
choslovakijos p r e z i d ento. 
vietą, buvo pakviestas į 
Chicago Universitetą 
svečias profesorius. Benį 
priėmė pakvietimą ir ke 
atvykt, po keleto savaičių. 
Jis universitete duosiąs pa
skaitas apie demokratin 
įstaigas. Dr. Benes įsi 
nęs, kad Jungtinės Valsti
jos yra demokratijos tvirtu
ma pasaulyj.

Čechoslovakijos čx-prezi- 
dentas Benes pirmiau buvo 
pakviestas į Škotiją būt rek
torium Glasgowo Universi
teto, bet neapsiėmė. Šis Ško
tijos universitetas ne: 
algos savo rektoriams.

Chinų vyriausias valdovi 
Chiang Kai-shek vadovaują 
mūšiam prieš japonus 
tono fronte.
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ALDLD 6-tas Apskritys yra Philądelphijos ir Baltimorės 
apylinkėse. Nelabai praktiška, kad tiedu didmiesčiai susidėjo į 
vieną bloką. Jiedu galėjo lengvai veikti skyrium. Kada susidėjo 
iš vieno atrodo, kad darbuojasi be entuziazmo. Mažytė kolonija 
Ėlizabethas pralenkė didmiesčių bloką.

Laiškas iš Paryžiaus

Orlaivynai ir Karas ♦
Ispanijoj ir Chinijoj karas bei Sovietų 

j Sąjungos orlaivynas kovoj prie Zaozior- 
naja įrodė, kad lėktuvai yra aštriausi 
kavos ginklai. Iš karinio taško į lėktuvus 

» jau senai dedama daug svarbos.
'Lėktuvai yra geriausi žvalgai, jie iš 

oro mato toli. Jie gali šimtus mylių nu
lėkti priešo užfrontėn ir matyti, kas 
ten darosi, koki padrūtinimai traukiami. 
Šturminiai (šlavimo) lėktuvai toli priešo 
užfrontėj gali pulti padrūtinimus ir juos 
sumušti. Lėktuvai oro mūšyj gali sunai
kinti priešo lėktuvus ir tuo apsaugoti 
savo armiją ir kraštą. Lėktuvai ir ant 
jūrų virsta svarbiais žvalgais ir mūšio 
dalyviais. Bombanešiai gali šimtų mylių 
priešo užfrontėj sunaikinti kelius, tiltus, 
traukinius, atkirsti padrūtinimams progą 

...pasiekti frontą, sudeginti arsenalus, gin
klų ir amunicijos fabrikus, uždegti ir 
sugriauti miestus ir atlikti kitus žygius. 
Nei didžiausios kanuolės taip toli negali 
nušauti, kaip lėktuvai nunešti ir numes
ti šimtus tonų sprogstančios medžiagos. 
Nei geriausi žiūronai nematys taip toli, 
kas priešo užfrontėj darosi, kaip tą pa
dalys lėktuvai. Ir suprantama, todėl 
kiekviena valstybė stato galingesnę lėk
tuvų statybos industriją, budavojasi jų 
daugiau.

' Jungtinių Valstijų valdžia priėmė ge
nerolo Arnoldo planą ir siekia greitu lai
ku armijos lėktuvų skaičių pakelti iki 
4,120 orlaivių. Prie to, veik tiek pat sie
kia turėti laivyno lėktuvų.

"Vokietijos fašistai sako, kad jie kas 
menuo išsibudavoja iki 400 karo lėktu
vų, o greitoj ateityj galės išbudavoti iki 
1,000. Anglijos imperialistai nuogąstau
ja, nes dabar jie kas mėnuo budavoja tik 
pb 125 karo lėktuvus. Bet už tat jie šim
tus lėktuvų užsakė Kanadoj ir Jungti
nėse Valstijose.

, Francijos orlaivinė industrija duoda į 
mėnesį laiko nuo 100 iki 250 karo lėktu
vų; Žinoma, tai tik prileidžiamos skaitli
nės. Kiekviena valstybė stengiasi užlai
kyti tą slaptybėj. Karo metu gamyba ke
lis* kartus pakyla.

-Paruoštų lakūnų dabartiniu laiku daug 
niąž tiek yra: Anglijoj 4,850 oficierių ir 
5f,Q00 paprastų lakūnų; Francijoj 35,725 
oficierių ir lakūnų; Vokietijoj manoma, 
kąd yra iki 50,000 lakūnų; Italijoj 25,0.00 
oficierių ir lakūnų ir Japonijoj apie 
15,000 oficierių ir lakūnų.

Lėktuvu Technika
.Neveikia nei kalbėti, kad dabąr lęktu- 

vąį yrą visai nepanašūs į tuos, koki buvo 
pgreito karo pradžioj ir pabaigoj. Per
eito pasaulinio karo pradžioj lėktuvai tų- 
ręjo po 80 arklių jėgos, o dabar didieji 
tur-i net po kelis tūkstančius arklių jėgos, 
tada galėjo nuskristi šimtą-kitą mylių 
be apsistojimo, o dabar—tūkstančius 
mylių; tada galėjo daryti apie 100 my- 

Jių per valandą, o dabar nuo 250 iki 400 
mylių; tada iškildavo vos apie 2,000 ar 
3,000 pėdų aukštumon, o dabar — iki 
32,000 ir daugiau. Prie to, dabar lėktuvai 

įvairiausios technikos, nakties skri
dimui, bombavimui, hombų išmetimui, 
išmįerąvimui ir kitokių prietaisų.

Užteks tik kelis faktus suminėti. An
glijos bombanešiai “Blenheim” daro po 
280 myliu Per valandų, paruošti bomba- 
vimui iš 14,000 pėdų aukščio, turi po du 
motorus, kiekvienas motoras išvysto po 
'8# arkliu jėgos. Lenkijos bęmbanešis 
"pią^z-$3-C-3” išvysto 292 mylias per

Jis turrdu motorus po 700 ark- 
Wų jėgos. Vokietijps “Hęin^el HE 112” 
bombanešiai turi 680 arklių jėgos mo- 
į.

torą įr išvysto iki 30.Q mylių per valandą. 
Jungtinių Valstijų “DC-4”, Boeningo iš- 
dirbystės bomberįai gali nešti po 65,000 
svarų, išvysto po 240 mylių į valandą, 
b,e apsistojimo atlieka 5,600 mylių; į mi
nutę iškyla 1,000 pėdų oran ir galį kįlti 
iki 25,000 pėdų; ginkluoti kanuolėmįs ir 
šešiais kulkasvaidžiais kiekvienas — 
skrendančios tvirtumos. Ant kiek greitai 
lėktuvų technika vystosi, liudija ir tas 
faktas, kad 1928 metais nuo Atlantiko 
iki Ramiojo Vandenyno lėktuvas atlikda
vo kelionę į 33 valandas, gi 1938 metais 
ją jau atliko. į 15 valandų ir 30 minučių.

Patyrimai iš Pasaulinio Karo
Pradžioj pasaulinio ka’k) lėktuvai buvo 

prasti. Jie buvo skiriami daugiausiai ap
žvalgai. Neturėjo kulkasvaidžių, nei 
bombų mėtymui prietaisų, nei taikiklių. 
Bombos buvo mažos. Tankiausiai lakū
nas paimdavo ją ir mesdavo ranka už 
lėktuvo. Tokis “bombardavimas” mažai 
padarydavo nuostolių. Jis daugiau sukel
davo triukšmo, kaip padarydavo žalos. 
Tankiai lakūnai mušėsi ore šaudydami 
vienas į kitą iš paprastų šautuvų.

Karo eisenoj technika vystėsi. Nepai
sant, kad daug lėktuvų numušta, bet ka
ro pabaigoj jų turėjo tūkstančius. Vo
kietija karo pradžioj turėjo 164 tinkamus 
lėktuvus, o karo pabaigoj 2,730; Franci- 
ja karo pabaigoj turėjo 3,321; Anglija 
1,758. Vis tai rezultatai industrijos, kuri 
dirbo visais garais.

Ant Anglijos laike pereito pasaulinio 
karo Vokietija padarė 435 orlaivių už
puolimus ir numetė 2,869 bombas ir 208 
zeppelinų užpuolimus, kurie numetė 5,907 
bombas. Viso buvo 643 oro užpuolimai ir 
numesta 8,776 bombos. Užpuolimuose už
mušta 1,316 ir sužeista 3,000 žmonių.

Priešorlaivinis Apsigynimas
Geriausias apsigynimas prieš orlaivius, 

tai savi orlaiviai, kurie gali sutikti prie
šą toli ir sumušti. Bet apsigynimui yra 
daug ir kitų priemonių, pirmoji—prieš- 
orlaivinės kanuojės, kilbasinių baliūnų 
nuleistos vielos ir daugelis kitų.

Iš oro bombardavimas nėra lengvai 
dabar, nors lėktuvai ir turi įvairią tech
niką. Iš virš 3,000 pėdų aukščio dalykai 
nelabai gerai matosi. Bombarduoti iš 
8,000 arba 10,000 pėdų aukštumos labai 
sunku. Bombos stumiamos toli prieša
kio lėktuvo inercijos, vėjas suka jas, o 
priešorlaivinės kanuolės dar vis siekia. 
Praeitame kare didžiausias Vokietijos 
lėktuvų užpuolimas ant Anglijos buvo 
gegužės 19, 1918 metais, kada 40 vokiškų 
“Gothas” lėktuvų išlėkė bombarduoti 
Londoną. Bet Londoną pasiekė tik 13 
lėktuvų iš 40, metė bombas, kur jos 34 
užmušė ir 98 žmones sužeidė. Kiti vo
kiečių lėktuvai arba kelyj sugedo, arba 
kanuolių buvo pamušti ir nuvyti.

Dabartinis karas Ispanijoj ir Chinijoj 
parodė, kad lėktuvai gali dąųg žąlos pa
daryti ir iš aukštai- Vienok buvo ir yrą 
jų pirmenybę, tai spartą. Lėktuvai laimi 
tųomi, kad jie skrenda virš 200 mylių 
į vąląndą, kas sudarę didelį sunkumą 
juos numušti.

Pavalgoj pasaulinio karo amerikiečiai 
tik iš §05 priešorlaivinių kanuolių šūvių 
numušdavo vięną priešo orlaivį. Angli
jos priešorlaivinės kanuolės ant kiekvie
no priešo lėktuvo sueikvodavo 1,500 šū
vių, ę frąęcūzai net 3,200.

Dabar apskaitliuojama, kad Amerikos 
priešorlaivinių kanuolių batąrėja (4 ka
nuolės) po 3 ęolius gerklėmis, kurios į 
minutę muša kiekviena po 25 šūvius, ga
li į minutę nųipušti vieną priešo lėktuvą. 
Jos sjekia iki 15,QOO pėdų ore. Ęet ma-. 
nevruose buvo atsitikimų, kad penklQs 
batarejos, kurios į minutę paleido 425 
šūvius, nepataikė nei vįęną ęięlių. Ir tąį 
ne naujiena. Minutė trumpąs laikas, foę.t 
i eigų lėktuvas daro’ 240 mylių į valąndą, 
tai jis į minutę skrenda ketęHąs myliąs 
greitumo.

Didžiuliai švyturiai siekią iki 24,00Q 
pūdų aukščio, fyet lėktuvai s^reųda i^į 
34,000 pėdų. Imant ątydon tą, kąd lėk
tuvai maskuojasi spalvomis, slepiasi nak
ties tamsoj, už debesų, dięną stengiasi iš 
saulės pusęs užpulti taip, kad kanuoli- 
ųmkai negalėtu prieš saulę gerai šaudy
ti, tai visa tąį sųdąro labai sunkia kovą 
nuo žerųės su lėktuvais.

Prie Žąoziornaja japonai užpuolikai 
turėjo daug priešorlaivihių kanuolių, bet

Europos Kariška Komedija 
“Išgelbėjo” Taiką

Jums parašiau kelis žo
džius tuo laikų kai Europos 
gyventojai pergyveno di
džiausią karo paniką, di- 
džįausį nervingumą dėl bū
simo karo. Tai buvo sunkios 
Europos valandos. Po tų 
sunkių ir tragiškų valandų 
jau pradedama atsikvėpti, 
nes taika “išgelbėta” skau
džiai apkarpant Čechoslova- 
kijęs teritoriją. Aiškiau sa
kant, p a t e n k inant visus 
šiuolaikinius vokiečių gro
bikiško ‘imperializmo reika
lavimus.

Kad geriau suprast tra
gišką taikos “išgelbėjimą” 
reikią pasąkyt: grąsiųimai, 
mobilizacijos ir kiti aiškūs 
kariniai prisiruošimai buvo 
veiksniais gudrios tragiškos 
dramos Europoje. Municho 
susitarimas nėra niekas 
daugiau, kaip tik patvirtini
mas Godesbęrgo ultimatu
mo. Nič nieko daugiaus! 
Londono Baltojoj Ęnygoj 
raudame dokumentą, su da
ta 21-IX-38, kuriame siū
loma: prijungimas sudėtų 
teritorijęs prie IĮĮ Reicho ir 
n e u t r alizavimas “likusios 
šalies”. Šitie pažadai buvo 
duoti tada, kada dar nebu
vo oficiąliai reikąląųjama.

* Vokietiją dar nėra prisi- 
rųošusi dideliam ir ilgam 
kąruį. Jos ekonominė padė
tis ir vidujinis ąntibitleris- 
tinis masių judėjimas jau 
ne kartą davė suprast Tre
čiojo Reicho vadams, kad su 
karo pradėjimu gali užbaig
ti savo dienas. Vienintelis 
dalykas, kuriuo gali naudo
tis Hitleris, — gązdinimas 
karu. Šituo, jau išbandytu, 
mętoclų Hitleris laimėjo 
daug įr dąr laiųiės, jeigu 
jam ir toliaus kapituliuos 
didžiosios šalys. Paskutiniai 
įvykiai tą aiškiai parodė: 
prieš Hitlerio grąsinimus 
buvo paskelbta njo.bilizaci- 
jos, sutvirtinta sienų sau
gumas ir pasiruošta karo 
veiksmams. Tokioj atmosfe
roj, ketubių “taikos karve
lių” susitarimas Muniche, 
jau iš aukšto numatytoj 
formoj, buvę, sutiktas kaipo 
“gudriausiu” taikos apsau

Sęviętų lėktuvą! sumose jas sų žemėmis 
pirma, negy japonai galėjo gerąi prisi- 
šąyclyti. Vięųok, Įspąpijoį, ant Ębro 
upės, liaųdiečiai priešorlaivinių kąnuolių 
kąrjąi ląbąl gerąi veikia ir fašistų lėktvG 
vųę nuveja, puikiai ąpsaugoją tįltųs. Tąs 
patsai ir 'Madrįdę, kurio fąšlsfų ląkūflai 
veik neišdrįsta bpiųVar^uotj.

Iš to viso galima daryti išvadą, kad

kąip, lėktuvai, tąip. prieš juos
teų gęrąi veikia, kur yra išlavinti ląkū- 
nąi ir kąn^ięiminkai. Vienok, prieš lėktu
vus buvę ir bus svarbiausias giųkląs— 
fąi savi lėktuvąį. Todęl ir yra tekis ęli- 
dęlią lęnktyniąvįmąs orlaiviųinkystėj. 
Ągręsoriai bųdąYoją juo,s ųžpųęlimųb ki
tos šalys ąpsįgynimui.

D.M.Š.

gojimu. Be Europos tragiš
kos karo, komedijos nei Hit
leris negalėjo reikalauti Čė- 
choslovakijos, nei Chamber- 
lain ir Daladier negalėjo iš
drįsti taip aiškiai kapitu- 
liuot įr padęvanot čechoslo- 
vąkijęs, n e p r i k lausomybę 
vardan taikos išgelbėjimo. 
Nors Čechoslovakų tauta ir 
valdžia buvo nusistatę ne
duot nei colio sąvo terito
rijos, bet dėka Londono ir 
Paryžiaus vyriau sybių 
spaudimui, turėjo pasi
traukti iš pirmųjų savo po
zicijų, nors šis pasitrauki
mas suparalyžuoja Čecho- 
sovakų šalį, atimant iš jos 
visas galimybes gintis (ka
riškosios tvirtovės, kurios 
buvo, statoma laike paskuti
nių 15 metų pereina į vo
kiečių rankas su visais ka
ro pabūklais) 'ir tvarkyt 
ekonominius šalies reikalus.
Gal Tikrai Išgelbėjo Taiką?

Didelė Europos gyventojų 
dalis džiaugiasi “sumaniu 
taikos išgelbėjimu-” Yra la
bai teisingas tąikos troški
mas. Nei Europos nei kitų 
*pąsaulio dalių gyventojai 
nenori karo. Bet pąs.kutinis 
taikos “išgelbėjimas” nepa
šaliną kapo. Iš arčiau ir vi
sapusiškai į dalyką pažiurė
jus, netenka džiaugtis to
kiu taikos išgelbėjnnu—Toks 
ar panašus tragiškas taikos 
išgeibejimąs niekur kitur 
neveda, kaip tįk prie Vokie
tijos, kaipo fašizmo avan
gardo, stiprinimo ir demo- 
krątinių šalių silpninimo. 
Šitą sakau turint omenyje 
jau kelis panašius taikos 
“išgelbėjimus” k. a,: Rūro 
krašto užėmimas, Sarro sri
ties plęb;sęitąs, Austrijos 
“išgelbėjimas” ir dabartinis 
sudėtų “išliuosavųnąs iš Če
choslovakų jungo.” O ką 
ręįškią šita eilė “išgęlbėjį- 
mų?”1 Nieko daųgiąų, kaip 
tik Vokietijos teritorijos di
dėjimą ir ekęnominį ir ka
rinį stiprėjimą, iš vienos 
pusės, ir demokratinių šąŲų 
kapituliaciją po priedanga 
taikos išsaugojimo, iš ant
ros pusės. Jau faktų faktai 
įrodė, įro,(lo ir įrodys, kad 
tokiu būdu nebus galimą iš

saugoti taikos. Kapituliuo
jant prieš Hitlerį auga jo 
grobikiškas apetitas ir augs. 
Jeigu taip, tai keturių su
sitarimas karo neprašalino, 
tik jį atidėjo. O tarp atidė
jimo ir prašalinimo yra di
delis skirtumas. Ir šitas di
delis skirtumas neleidžia 
džiaugtis “taikos karvelių” 
susitarimu.

Europos karo pavojus ne
prašalintas ir kol kas dar 
nieko arba labai mažai pa
daryta, kad jį pašalinus. 
Hitleris apsvaigintas pasku
tinių dienų pasisekimais 
reikalaus daugiau, o reika
lauti yra kas. Štai: Vardan 
vokiečių “išliuosavimo” kė
sinsis užgrobti Rumunijos 
naftos šaltinius, Elzaso ir 
Lotaringijos rudos kasyk
las, Dunojaus ir Balkanų 
derlinguosius laukus, Pabal- 
tės duonos aruodus ir kt. 
Jeigu Francija kapituliuos 
ir toliaus, Hitleris jai atsi
lygins. Hitleriškoje biblijo
je “Mein Kampf” pasakyta: 
“Francija apsupt, izoliuot ir 
sunaikint”. Aiškesnio išsi
reiškimo nereikia. Bet šito 
taip aiškaus fašistų pagei
davimo dar nesupranta 
šiandieniniai Francijos val
dovai. Su kapituliacija kasa 
patys sau duobę.
Liaudis Prieš Kapituliaciją 

ir už Taiką
Anglijos ir Francijos liau

dis reikalavo savo valdžių 
nekapituliuot; reikalavo lai
kytis tvirtai, nedarant jokių 
nusileidimų Hitleriui; reika
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PLEISKANOTI PLAUKAI
SLENKA

Gerb. daktare, man yra 
galvoj daug pleiskanų, ir ma
no plaukai sĮenką, niežti ir 
taukuoti daros.

Esu mergina 21 metų. Jau 
kokie keturi metai bus, kaip 
man4)radęjo plaukai slinkti ir 
pleiskanų atsirado. Išsyk jos 
buvo sausos, o paskui pradėjo, 
plaukai labai taukuoti dary
tis ir niežėti, kad negaliu ir 
-mįegoti. Bijau, kad visai plau
kų nieksiu. Ar gali dar at
augti iiauji^Vą'SarąSęaitinda- 
vau ant saulės,—ar nękenkia 
plaukams ?

Taigi prašyčiau patarimo 
per “Laisvę” daktaro, kas rei
kia daryti. Kokie geriausi gy
dymo būdai ir ar yra vaistų ? 
Išaąksto tariu ačiū.

' ATSAKYMAS

Gaila, kad Jūs, Drauge, ne- 
pažymčjot savo ūgio, svorio ir 
bendros sveikatos būklės. Ma- 
tp,t, visų dažniausia plauku 
negerumai esti susiję su ko
kiais sveikatos trūkumais, 
nors, tiesa, gali būti ir taip 
sau kokią galvos odos liga, 
bakterinio ar kokių pelėsių 
(grybelių, “fųngi”) paėjimo. 
Tačiau bakterijos ir pelėsiai 
taip pat greit peprisimeta, kai 
oda esti visai sveika ir gau
siai aprūpinta pilnu krauju.

Iš Jūsų aprašymo galima 
spręsti, kąd Jums yrą galvoj 

lavo apsaugojimo Čechoslo- 
vakijos nepriklausomybės, 
Valdžios nepatenkino teisin
gų liaudies reikalavimų. Jos 
kapituliavo! Liaudis supra
to, kad taikos išlaikymui 
reikalinga griežta politika 
prieš Hitlerį; liaudis supra
to, kad su kapituliacija stip
rinama fašizmas ir tuo pa
čiu sykiu ruošiamas karas. 
Liaudis reikalavo sudraust 
fašizmą. Liaudis reiškė no
rą kautis prieš fašizmą, nes 
tokios kautynės būtų už 
taiką. Kapituliacija įvyko 
prieš liaudies valią.

F. Ulevičius.

Japonai Perkirto Anglų Hong 
Kongo Susisiekimus

Hong Kong. — Japonijos 
bombininkai suardė Kanto
nui. susisiekimus vieškeliais 
ir geležinkeliu su pietinės 
Chinijo.s pusiausaliu, esan
čiu tarp Kantono (Pearl) 
upės ir Bias užlajos.

Tuomi japonai perkirto 
susisiekimus su Kantonu ir 
Hong Kongui, Anglijos ko
lonijai, esančiai į pietus nuo 
minimo pusiausalio.

Perkūnas Užmušė 18-ką 
Žmoniy Vedybose

San Fernando, Filipinai. 
—Perkūnas trenkė į vedybų 
pokilį, užmušdamas 18 as
menų, sužeisdamas dar kę- 
lis ir sudegindamas du na
mus, Naguiliane.

įsitaisiusi medikališkai vadina
ma “Seborrhoea oleata”, lyg ir

riebaluota ekzema. Bakterijų 
čia gali būti prisimetusių, bet 
gal ir ne. Jeigu tokia būklė 
nekliudoma ilgiau pasilaiko, 
tai plaukams blogai esti.

Jūs Drauge, nenurodėt savo 
apsiejimo su plaukais: ar daž- 
ąaį ir kaip juos mazgojate, ar 
l’angote ar šildote ar šukuo
jate dažnai. Visa tai nemažai 
reiškia plaukų sveikumui.

Tai aš Jums duosiu keletą 
bendrų patarimų, akių plotu.

Pradėkite galvą mazgoti kas 
diena, bile kokiuo metu—ry
tais ar vakarais, kada Jums 
parankiau. Jeigu labai retai 
galvą tepraąsiąte, tai riebali
nės susidarę odoje medžiagos 
surūgsta, erzipa odos paviršių 
ir silpnina plaukų šakneles.

Išsimazgokite galvą šiltu 
arba drungnu vandeniu ir pas
kui nusiplaukite borakso skie
diniu. Galite tam tiksĮui jo tu
rėti jau iš aukšto pasigamipę: 
į kvortą kąršto vandens ištar- 
pipkite bept du ar tris dide
lius šaukštus borakso. miltelių. 
Apsiplęvę tuoi skiediniu, gra
žiai nusišluostykitę galvą ir 
paskui gerai susišukuokite še
pečiu.

Galvą ir bet kada gerai pa
šukuokite standžių šepečiu.

Sakysim, mazgokite ii' bo- 
raksuokite vakarais. O rytais 
suvilgykite galvos odą alkoho
liu, kad ir trinąiuupjų alkoho
liu. Arba atbulai. Taip dary
kite ištisais mėnesiais.

Maisto labai žiūrėkite, kąj 
jis Jums būtų gyvas, nesuga
dintas, su visais vitaminais ir 
mineralais. Ultra - vijoletiniai 
spinduliai nuo tam tyčia lem-' 
pos ir dijatermija labai daug 
gero padarytų. Pasimankšty- 
kite, pąsivąįkščiokite. Chalvą 
žemyn nuleidusi pagulėkite, 
žagrę pastatykite.
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Darbininkė ir Seimininkė
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Trys Sovietinės Moterys Didvyrės
Rugsėjo mėnesį trys sovie

tinės moterys ir vėl padarė di
delį laimėjimą Sovietų Sąjun
gos aviacijoje. Orlaiviu “Ro
dina”, orlaivio kapitonas Va
lentina Grizodubova, kapito
nas Paulina Osipenko ir leite
nantas Marina Raskova sumu
šė pasaulinį moterų be susto
jimo skridimo rekordą.

Tačiau jom susidūrus oro 
erdvėse su dideliais vėjais ir 
sniegynais tapo nutraukta su
sisiekimas nuo orlaivio “Rodi
na” ir jos buvo priverstos nu
sileisti į klampynes visai arti 
nuo paskirtos nusileidimui vie
tos. Kaip tik nusileido, taip 
greitai iš Sovietų Valdžios bu
vo įsakymas jų jieškoti. Iš
skrido keli tuzinai orlaivių. 
Tūkstantis raudonarmiečių ir 
vietiniai gyventojai taipgi jieš- 
kojo. Joms prisiėjo būti Sibi
ro miškų tyruose net 9 dienas. 
Jas surado Sovietų lakūnai. 
Orlaivis visai nesugadintas, la
kūnės jaučiasi linksmos ir 
džiaugiasi visa šalis, kad jos 
padarė tokį didelį žygį.'

Moterų orlaivis “Rodina” 
perskrido be sustojimo 4,031 
mylią į 26 valandas ir 29 mi
nutes.

Jų laimėjimus sveikino val
džios viršininkai ir bolševikų 
vadas Stalinas. Joms siunčia 
sveikinimus visa šalis. Apie 
jų laimėjimus kalba visas pa
saulis. Kas jos per vienos?

Valentina Grizodubova

Valentina Grizodubova turi 
didelius revoliucinius užsitar- 
navimus. Apart savo nuolati
nio darbo, ji yra puiki masi
nė darbininkė. Ji yra išrink
ta atstove į šalies vyriausį So
vietą. Jinai yra nepaprastai 
gabi lakūnė, priskaitoma prie 
pirmaeilių lakūnų, orlaivio 
“Rodina” kapitonas.

Valentinos Rekordai

Spalių mėnesį, 1937 m., Va
lentina padarė net penkius 
pasaulinius moterų skridimo 
rekordus. Jos užklausus, kaip 
jai pasisekė į vieną mėnesį 
padaryti net penkius tarptau
tinius rekordus, Valentina at
sakė :

—Svarbiausia, kad daug 
dirbau savo žinojimą apgin
kluoti mokslu. Pradėjau nuo 
greitumo, o vėliau, aukštumo, 
ir penktą rekordą baigiau 
skridimo tolumu. Sunkiausias 
buvo penktas, be sustojimo 
skridau iš Buzuluko į Ormurą.

Už didvyrišką darbą Sovie
tų Valdžios vadai ją apdova
nojo Raudonosios Vėliavos Or
dinu.

Sveikinimo Telegrama 
Iš Ispanijos

Draugas Kolcovas, vyriau
sias “Pravdos” koresponden
tas ir gabus žurnalistas, kuris 
buvo Ispanijoj ir dabar randa
si čechoslovakijoj, kaip tik 
sužinojo apie Valentinos lai
mėjimą, prisiuntė sekamo tu
rinio telegramą:

—Brangus Komandieriau :— 
Karštai sveikinu už jūsų lai
mėtus rekordus. Didžiuojuos 
jūsų darbais. Visuomet tikė
jau jūsų spėkoms. Sveikinu.

Mich. Kolcovas.

Valentinos Tėvas

Valentinos tėvas prieš revo
liuciją buvo bemokslis. Ta
čiau turėjo didelį norą ir ga
bumus būti orlaivių mechani
ku ir jis, būdamas savamoks
liu, jau net tuomet dirbo or
laivių fabrike, kaip vyriausis 
mechanikas. Sovietų Valdžia 
davė progą mokytis Valenti
nos tėvui ir jis pastaruoju lai
ku dirba prie orlaivių inžinie
riumi ir mokytoju.

Valentina orlaivininkystės 
mokslą pradėjo iš kūdikystės 
dienų. Jos tėvas visus liuosus 
vakarus praleido aiškindamas 
savo dukterei aviacijos moks
lą. Valentina, nuėjus į Avia
cijos Institutą, greitai baigė 
kursus. Bet jai prisiėjo dau
giau domės kreipti į mokini- 
mosi disciplinos kaip ant že
mės, taip ir ore.

Valentina Pilotė-Mokytoja

Užbaigus kursus, ’Valentina 
tapo padėta mokykloje mo

kytojauti, tačiau tuo laiku vi
sai mažai buvo moterų-moky- 
tojų ir jos mokinius erzindavo 
kitų mokyklų mokiniai:

—Koki jūs būsite pilotai? 
Mokinatės pas bobą!

Valentina į visus užmetimus 
greitai atsakė savo darbo pa
vyzdingumu. Jos grupė pir
mutinė užbaigė .mokslo pro
gramą su puikiais pažymėji
mais. O pati Valentina tapo 
perkelta į aukščiausį Raudono 
Laivyno Institutą, Maskvoje.

Į Amerikos Lietuves 
Moteris

Jau bus geras metų pluoš
tas kaip Amerikoje lietuvės 
moterys, susispietusios į įvai
rias grupes, darbuojasi vienoj 
bei kitoj darbo šakoj. Kaip 
kur net įeinama ir į ameriko
nišką veikimą, bet bendrumo 
tarpe tokių moterų grupelių 
nėra; mūs darbas ne tik ma
žai reiškiantis tarpe ameri
kiečių, bet ir tarp savęs ne 
peržymus. Padaryt moterų 
judėjimą reikšmingesniu, pa
čios privalom turėt tarpe sa
vęs tampresnius ryšius.

Tiesa, tarpe lietuvių yra 
plačiai įsišakoję partijiniai 
pasiskirstymai, kas daug truk
do bendram darbui, bet ar ne
vertėtų kiek pamiršti toki pa
siskirstymai ir imtis už darbo, 
kuris apimtų mus visas abel- 
nai? Tokio darbo, rodos, yra 
apščiai, .tik jis apleistas arba 
mažai juomi kas rūpinasi. Ki
tų tautų moterys jau eilė me
tų kaip surado tokių darbų ir 
savo triūsą tęsia sėkmingai, 
tad ar nebūt laikas ir lietuvėm 
moterim iškelti klausimai lie
čianti mūs gyvenimą abelnai?

Ateinančiais metais įvyksta 
New Yorke Pasaulinė Paroda, 
kur suvažiuos daug moterų iš 
įvairių šalies kraštų; gal ver
tėtų pasinaudoti taja proga ir 
sušaukti Amerikos lietuvių 
moterų bendras arba pirmuti
nis suvažiavimas? Tokiam su
važiavimui teikiame gvildenti 
sekamus punktus:

1. Iškelt klausimą: “Tamp
resni ryšiai tarpe Lietuvos ir 
Amerikos moterų!”

2. Reikštų pasikviesti iš Lie
tuvos atstovę, ypatingai būtų 
pageidaujama atstovė, dalyva
vusi pirmutiniame Lietuvos 
Moterų Suvažiavime, 1907 m.

3. Užmegst ir palaikyt tam
presnius ryšius su pažangiom 
Amerikos moterų organizaci
jom: (a) darbuotėje už pa
saulinę taiką, (b) kvięst mo
teris kovot su vaikams skiria 
momis radio valandom, kurių 
dauguma ne tik moraliu, bet 
ir sveikatos žvilgsniu yra 
kenksmingos.

4. Ragint lietuves moteris 
užmegsti tampresnius ryšius 
su Mokytojų ir Tėvų draugi
ją.

5. Surast. būdus tampres
niam suartinimui Amerikoje 
augusių jaunuolių.

6. Įkurt pastovų fondą gel- 

Kaipo mokytojai, prisiėjo iš
duoti egzaminą pirm pradė- 
siant mokytojos darbą. Va
lentina užėmė pirmą vietą eg
zaminuose ir tapo apdovano
ta. . .

Valentina daug dirba pakė
limui savo žinojimo. Ji daug 
skraido ir ištyrimui oro atmos
feros.

Valentinos Šeimyna

Valentina turi senutę moti
ną, tėvą, vyrą—kuris irgi la
kūnas—ir sūnų. Pilotė Valen
tina sako: “Mano sūnus yra 
didele man laime. Kuomet 
sūnus naktim ramiai miega, aš 
tuomet linksmai ir ramiai 
skraidau savo orlaivių oro 
dausose”.

Draugių lakūnių Marinos 
Raskovos ir Paulinos Osipen
kos rekordai ir gyvenimas 
taip pat labai įdomu. Apie 
jas rasite sekamose šio sky
riaus laidose.

J. Bondžinskaitė.

bėjimui gabių, bet finansiniai 
neturtingų lietuvių jaunuolių 
tęsti mokslą.

7. Jieškot būdų įsteigimui 
pastovios Amerikos lietuviams 
seneliams prieglaudos.

8. Laike suvažiavimo turėt 
moterų darbo parodą, kur, 
imant nuo išsilavinusios profe
sionalės iki namų šeimininkei, 
visos lietuvės, turėtų progą pa
sirodyti savo triūsu.

9. Suvažiavimas turėtų į- 
vykti New Yorke, sąryšyje su 
Pasauline Paroda.

10. Suvažiavimo atstovybė 
turėtų būt nuo įvairių, moterų 
organizacijų, bet spjpcialėm 
komisijom kviesti kompeten- 
tiškas moteris, nors jos ir ne
atstovautų x jokios organizaci- 
jos. -

Dabar prašome šį klausimą 
gvildenti įvairiuose moterų 
draugijų bei kliubų susirinki
muose ir jeigu pasirodys, kad 
tokis suvažiavimas yra pagei
daujamas, tuomet teks rūpin
tis jo įvykinimu. Tokio suva
žiavimo klausimas turėtų pa
liesti ne vien tik šiaurės, bet 
Pietų Ameriką ir Kanadą.

Klausimą prašome disku- 
suoti spaudoje, ypatingai mo
terų skyriuose, kur toki sky
riai yra vedami arba nuomo
nes siųskite laikinai iniciatorių 
sekretorei K. Petrikienei, 221 
S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Neužilgo bus paskelbta ko
misijos sąstatas ir tolimesni 
planai.

Žmogaus Kraujas Ant 
Šilkinių Kojinių

Jūs negalit jį matyt ar 
jaust, bet jis tikrai ten yra-— 
kraujas brutališkai nužudytų 
nekaltų vyrų, moterų ir kū
dikių. Ar galime mes leist 
savo išmintį užtemdyt saumy- 
lybei, sukurtai troškimu švel- 
nybių ar dėl puikybės nepai
syt to kraujo buvftno?. •

Kiekvienas jūsų pirkinys 
šilkinių kojinių (pančiakų) 
prisideda prie baisenybių ir 
žiaurybių, kurias nebegali už- 
glostyt gražūs žodžiai apie 
tarptautinę meilę nei gražiai 
supintos ekonomijos teorijos.

Šilkas yra Japonijos gyvy
bės gysla; viena eksportuoja
mų prekių, su kuria jie gali 
pirktis karo medžiagos ir tęst 

naikinimą Chinijos. Kiekvie
na pora kojinių Japonijai 
reiškia eilę kulkų.

Kartą buvo toks laikotarpis, 
kad šimtas milionų dolerių, 
kuriuos mes į metus sumokė
davom Japonijai už šilkus, 
beveik sugrįždavo atgal Japo
nijos mokestimis už iš mūsų 
perkamą bovelną. Mūsų pre
kybos santikiai buvo pritaiky
ti taikos laikams. Tos sąlygos 
pasikeitė ir mes ilgiau nebe- 
galim tęst veidmainiškai drau
giškų komercinių, ryšių.

Ir nebereikia tęst, šiuos žo
džius rašė Mrs. Geo. Bridges, 
Moterų Piliečių Kliubo pirmi
ninkė, Bingham, Alabama, 
dar tais laikais, kada be šil
kinių kojinių nebuvo kas avė
ti. O vienok ji turėjo drąsos 
pasiūlyt kitoms ir pati apsieiti 
visai be kojinių ar su bile 
kokiomis, tik ne šilkinėmis.

Jos, taipgi ir šimtų tūkstan
čių kitų moterų šauksmas ra
do atbalsį. Amerikos fabri
kantai pradėjo bandyt pritai
kyt šilko mezgimo mašinas 
marškonių — lisle (ištark 
“lajai”) — kojinių dirbimui. 
Susidomėjo technikai. Iš sy
kio radosi prastokų, vėliau 
vidutinių “lisle” kojinių. Bet 
dabar. . . Ausys Amerikos 
prekybininkų labai jautrios 
moterų reikalavimams, kadan
gi jos valdo šalies kišenių.

Aną dieną teko nuvykt san
dėliu, kur parduoda “lisle” 
kojines dėžutėmis (po tris po
ras dėžutėj) pavieniams ir 
tuzinais (su didesne nuolai
da) kliubams. - organizaci
joms, platintojams. Ir reikia 
stebėtis, kad taip greit atsi
rado visokiausių kojinių. Da
bar jau yra desėtkai rūšių ir 
jos taip daugėja ir gerėja, 
jog nebetoli laikas, kad jokia 
amerikone nebenorės šilkinių 
kojinių vien tik dėl ne šilki
nių gerumo ir praktiškumo, 
jau nekalbant apie simpati
zuojančias teriojamai Chinijai 
ir taikai, kurios, reikalui 
esant, dėvėtų ir prastesnes 
kojines, kad tik pagelbėt už
pultiems chinams ir sudraust 
užpuolikus. M.

Lawrence, Mass.
Lietuvių Moterų Piliečių 

Kliubo mėnesinis posėdis įvy
ko spalių 6, vadovaujant V. 
Kazlauskienei. Prisirašė vie
na nauja narė, M. Milutaitė.

Raštininkė skaitė raportą 
Lietuvių Dienos ir širdingai 
ačiavo narėms už jų gausų 
aukavimą ir pasidarbavimą 
pagirtinam tikslui Lietuvos 
Šelpimo Fondui. Aiškinta, kad 
dar tuom laiku negalutinas 
raportas, tačiau jau dabar ti
krai pasirodo, kad $106.91 
pelno liko,

Daug svarstyta, kaip pa- 
akstinti daugiau narių atsi
lankyti mitinguosna. Kalbėta 
bausmes dėti, bet atmesta, nes 
nurodyta, kad gražumu gali
ma daugiau nuveikti, tad nu
tarta išrinkt apie 14 narių kas 
mėnesis parengt užkandžių.

Nutarta rengti vakaruškas 
lapkričio 19. Išrinkta komi
sija: Olga Butėnienė, Lena 
Šiupetrienė ir Anelė.Marcinke
vičiūtė; prie kičino—V. Gelto- 
vienė, R. Kirmelienė ir L. Bu- 
laukienė; prie barčekių —M. 
Milutaitė; prie drapanų — O. 
Milienė ir- J. šĮeivienė; prie 
tikietų — M. Lagūnienė ir L. 
Milutienė. t

Iki kol kliubietės balsavo 
viešai metiniuose mitinguose, 
bet kaip pažangesnės moterys 
daro, taip ir lawrencietes nu
tarė slaptai balsuoti rinki
muose, kurie įvyks gruodžio 
mėnesį.

Ateinantis mitingas bus lai
komas lapkričio 3 ir visos na
rės meldžiamos atsilankyti
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SULTONO PAČIOS JŪRŲ DUGNE
Vienas Lietuvos laikraštis 

paduoda, kaip jūra atskleidė 
baisią haremo paslaptį, kuri 
dengė moterų vergių kančias 
ir kruvinus sultono darbelius 
per šimtmečius. Tas nuotikis 
apibūdinamas sekamai:

“Darant kasinėjimus Mar
muro jūroje, vadinamame 
Auksinio Rago pajūryje dar
bininkai 40—50 metrų gilu
moje po vandeniu rado krū
vą žmonių griaučių. Narai į- 
sitikino, kad čia esama visai 
gerai išsilaikiusių kaulų. Pra
džioje buvo manyta, kad čia 
bus kurio nors laivo katastro
fos nelaimingų aukų liekanos. 
Tačiau geriau • patyrinėjus 
rasta, kad kai kurie griaučiai 
yra supančioti storomis gele
žinėmis grandinėmis. Kiti la
vonai rasti įsiūti į maišus su

MŪSŲ SKYRIAUS 
KONTESTAS

Mūsų skyrius “Darbininkė
Šeimininkė” titulo-vardoir 

pakeitimui kontestui skiriamo 
laiko pusė jau prabėgo, Let 
pasiūlymų dar nedaug turime. 
Prašome visus šio skyriaus 
bendradarbius ir skaitytojus- 
jas ateiti su pasiūlymais.

Kontestui paskutiniai pasiū
lymai sumanymai turi būt 
gauti ne vėliau 29-tos šio mė
nesio. Laimėjusiem kontestą 
skiriama dvi dovanos: Pirma 
—“Šviesos” metinė 
rata, antra—knyga 

prenume- 
‘Virėja”.

Seniau d Juška_ pasiūlė jį tai suItonas> matyt,
užvadint “Pirmeivė Moteris”.
šiuo tarpu gauta sekami pa- ^abar negalima nustatyti,
siūlymai:

Drg. A. švilpa iš Newarko 
siūlo pavadint “Karžygė Mo
teris”.

Drg. J. Bondžinskaitė siūlo 
pavadint “Moteris Šiandieną” 
ir duoda sugestiją braižiniui.

Drg. J. Žilinskas iš Suffield, 
Conn., siūlo pavadint Vinco 
Kapsuko arba Žemaitės Kam
peliu. . Jisai rašo:

“Mačiau ‘Laisvėj’, kad no
rite pakeist Moterų Skyriaus 
antgalvį, tai ir aš noriu tuo 
klausimu tart savo žodį drau
gėm moterim.

“Mes, lietuviai, visi žinome, 
kas buvo Vincas Kapsukas. 
Jis buvo mūs mokytojas, švie
tėjas ir organizatorius. Jisai 
būdamas Amerikoj kvietė mo
teris ir merginas rašytis į Lie
tuvių Literatūros Draugiją, 
tvert jos kuopas, kur tik yra 
lietuvių moterų. Jisai moki
no, teikė instrukcijas, sakė, 
kad ir moterims būtinai reikia 
organizuotis kariu su draugais 
vyrais, jeigu norite savo būvį 
pagerint.

“Lietuvos .rašytoja žemaitė 
buvo liaudies rašytoja ir daug 
kuomi prisidėjo prie? budinimo 
lietuvių moterų iš letargo mie
go. Ji ragino kovot prieš po
nus ir kunigus, kurie daugiau
sia išnaudoja moteris.

“Ir kodėl nepagerbt jų, už 
tai? Kodėl nepapuošt jų var
dais ‘Laisvės’ puslapius nors 
kartą' savaitėj ? Kodėl nepa- 
vadint Moterų Skyriaus ant- 
galvis ‘Kapsuko” arba ‘žemai
tės Kampelis’, arba abiejų 
kartu. O žemiau antgalvio 
turėtų būt uždėta mažesnėm 
litarom obalsis,—moterų min
čių trupinėliai. Taip mes pa
gerbtum^ savo mokytojus”.

Be abejo komisija tuos vi
sus sumanymus 
tačiau jų reikia

Kas ’(sekamas ?

ims domėn, 
daugiau.

Sk. Vedėja.

kuo skaitlingiausiai. Po mitin
go keliolika narių vaišino vi
sas atsilankiusias su nami
niais pyragais, pyragaičiais, 
ausukėm, saldainėm ir kava. 
Visos gėrėjosi skaniais užkan
džiais ir tikisi taip pat gėrė
tis kituose susirinkimuose.

A. Markevičiūtė.

Jie atkakliai įtikinėja, 
rastieji žmonių griaučiai 
buvusių to sultono hare- 
Odaliskių liekanos. Tas

pririštais didžiuliais akmeni
mis.

“Tuo būdu įsitikinta, kad 
čia atskleisti baisios masinės 
žmogžudystės pėdsakai. Įvy
kį ėmė aiškinti policija. Pa
prastos kvotos keliu tačiau ne
įmanoma buvo kas patirti. Ta
da policija viešu atsišaukimu 
kreipėsi į plačius visuomenės 
sluoksnius, kad jie padėtų at
skleisti tą baisią paslaptį. Tas 
atsišaukimas susilaukė vaisių. 
Atsišaukė policijai keletas as
menų, visiškai nepriklausomų 
vienas nuo kito. Atsišauku
sieji yra kadaise tarnavę sul
tono Abdulos Hamido rūmuo
se, 
kad 
esą 
mo 
pagarsėjęs despotas duodavęs 
paskandinti jūroje jam nusi
bodusias moteris. Pasiremda
ma tais parodymais policija 
davė rastuosius žmonių griau
čius nuodugniai ištirti. Ana
tominis tyrimas parodė, kad 
čia esama tikrai moteriškųjų 
griaučių nuo 20 iki 40 metų 
amžiaus. Taip pat liudytojų 
parodymai visai tiksliai chro
nologiškai atitiko, nes tie 
žmonių griaučiai turėję būti 
jūros dugne išgulėję jau po 
kelioliką dešimčių meti). Yra 
žinoma, kad sultonas Abdulas 
Hamidas turėdavęs du pagrin
dinius savo būdo bruožus: bai
mę ir nepasitikėjimą. Kadan
gi jo haremo moterys turėjo 
teisę grįžti pas savo tėvus, kai 
pasijus nebeturinčios daugiau 
malonės savo valdovo akyse, 

, verčiau 
nutildydavo jas amžinai. Tiks- 

kiek tų moterų tuo būdu nu
žudyta. Iki šiol buvo rasta 
per dvidešimt visiškai gerai 
išsilaikiusių griaučių. Jų ran
dama visame kasinėjamame 
jūros dugne. Be to, be abe
jo, daug lavonų bus nusinešu
si gilyn ir jūra.”

Brooldynietės Jau Pradėjo 
Mokyklą; Puikiai Pasi

darbavo Ispanijai
Lietuvių, Moterų Apšvietos 

Kliubas puikiai darbuojasi 
kelt lietuvių moterų apšvietą 
ir gerovę, taipgi iabelnai pro
gresui ir demokratijai. Jų pa
sidarbavimu jau įsteigta mo
terims anglų kalbos ir rašy
bos, taipgi prisirengimo pilie
tybei pamokos, kurios teikia
mos narėms ir *ne narėms. 
Kliubietės prikalbino, surašė 
būrį moterų. Sakoma, kas dir
ba, tam ir sekasi. Jų darbą 
užgyrė net WPA švietimo De- 
partmentas ir atėjo pagelbon. 
Dabar, mokyklą suruošus, iš
leido lapelius, kviesdamos vi
sas lietuves moteris pasinau
doti ta proga.

O proga yra puiki. Tame 
pačiame Broklyne privatiškos 
įstaigos arba privatiškai pade
dantieji pilietybei prisirengt 
asmenys ima po $10 ir $15. 
Dėka L. M. A. Kliubui, tą pa- 
gelbą visos mokyklon atsilan
kiusios moterys gaus už dyką. 
Pasekmės dar nežinomos, ta
čiau reikia manyti, kad pa
mokas lankys gerokas skai
čius moterų.

Pamokos bus du sykiu į sa
vaitę, pirmadienių ir trečia
dienių vakarais nuo 8 iki 10 
valandos, 
High 
(Green 
Avenue 
lyne.

Mokyklai įsteigt daugiausia 
darbavosi E. Vilkaitė ir J. 
Bondžinskaitė.

REMIA ISPANIJĄ

Apart to, kad kliubas 
mėnesį moka po $5 užlaiky
mui Ispanijos karo našlaičių, 
kliubietėms sumanius parinkti 
drabužių ir maisto ir tuo rei-

Eastern District
School kambariuose
Room), prie Marcy 
ir Rodney St., Brook-

kas

o

kalu atsišaukus į brooklynie- 
čius, jau suaukauta-sunešta-“*' 
surinkta Ispanijai dovanų 
apie šimtas pundų ir pundelių, 
taipgi pinigais $8.68 ant blan
kų ir $4.47 dėžutėmis.

Maistas, drabužiai, pinigi
nės aukos ir k^Pi Ispanijai la
bai reikalingi dalykai tebe- 
plaukia. Specialis laivas išeis.,t 
šio mėnesio 30-tą. Kam dar.--; 
galima, prašome pasidarbuoti.

Apylinkės farmeriai, turin
tieji, išgalintieji paaukot savo 
darbo kenuotų vaisių, žirnių, 
uogų ir kitų maisto produktų 
prašomi atvežti. Seniau, kada 
būdavo siunčiama atskirais 
pundeliais, sunku Lūdavo pa- 
siųsti stikliniais kenais, bet“ 
siunčiant visą laivą su pasiun
timu nėra bėdos.

Kliubietė.
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Jauna Mokytoja Neteko : 
Darbo už Pikietą

Kas abejoja apie fašizmo-; 
pavojų Amerikoje, tas save-t 
apsigauna. Fašizmas suleidęs 
šaknis daugelyje amerikoniš
ko įstaigų ir g r ę s i a dir > 
džiausiu pavojum liaudies“ 
civilėms laisvėms, jei jis ne-*? 
bus begailestingai išravėtas. -’L

Christina Alach, 23 metų, 
5-tos klasės mokytoja (MedV? 
field, Mass., liaudies mokyk-7' 
loję) dalyvavo pikiete prieš'? 
keturių valstybių sutartį suraf-'' 
žyti čechoslovakiją. Juk tai“ 
gražus, kiekvienam demokratų 
tiją mylinčiam asmeniui pasi-» 
gėrėtinas žygis. Bet fašistiniai^ 
elementai užtėmijo, pridavė j 
pikietuojančios mokytojos pa
veikslą mokyklos komitetui, 
tas, pildydamas fašistų valią, 
pravarė mokytoją iš vietos.

SO. BOSTON, MASS.;
ALDLD 2-ros kuopos mote*v 

rų susirinkimas įvyks trečią,-* 
dienį, spalių (Oct.) 19 dieną^L 
7:30 vakaro, 376 Broadway. 
/i;šiame susirinkime turėsime 
aptarti daug svarbių dalykų,'! 
kaip tai Naujos Anglijos Morn 
terų Suvažiavimas, mūsų vizi
tinis veikimas, Literatūrą/ 
Draugijos ir dienraščio “Lais
vės” vajus, ir daug kitų svar- f 
bių reikalų. Todėl visos draų-,, 
gės dalyvaukite. Atsiveskite r 
ir naujų narių. Org. H. T.

fejjg i
t

Hitleris Nenorįs Perdaug 
Stiprini Lenkus ir Vengrus
Praga, čechoslovakija. 

Hitleris nenori, kad Lenkija f 
ir Vengrija perdaug sustip*-' 
retų. Todėl abejojama, 
jis sutiks, kad Vengrija ir’J 
Lenkija užimtų Rusiniją 
(Rutheniją), rytinę Čecho-" 
slovakijos provinciją.

Jeigu Lenkija ir Vengrija" 
pasidalintų Rusini ją, tai ’ 
Lenkų kraštas rubežiuotųsi“ 
su Vengrija, ir jodvi galėtųi 
sudaryt nemažą karinę spė
ką; Lenkija ir Vengrija 
tuomet turėtų apie 43 milio- 
nus gyventojų per abidvi.

Suėjus Vengrijai į bloką !
su Lenkija, jeigu jodvi dąr3/^ 
gautų kokį talkininką, tad'5 
galėtų, progai pasitaikiusį 
pasipriešint Hitlerio viešpa*; 
tavimui centrinėj Europoj.” • 
Tai Hitleriui nesą išroka*“ 
vimo suleist Lenkijos sieną? 
su Vengrijos per Rusiną'1 
kraštą.
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Franko Lėktuvai Bombardą? 
vo Angly Karinį Laivą . >

V alencia, Ispani j a.—Peri* 
ki fašistų orlaiviai mėtėb, 
bombas ai ti«' Anglijos kari- r 
nio laivo “Imperial,” Gani. 
dia prieplaukoj. Bomb4J 
skeveldros krito ant laivo*" 
bet nieko nesužeidė.

i
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LIETUVOS ŽINIOS
i Paleckas jau buvęs kaip ir 
susitaręs 
hektarus 
susitarimas iširo ir tas ūkinin-

O
; U®

S

Telšių Rabinų Byla už Su
rengtą “Žygį” Prieš Kir

pėją Zelmanavičių
Jau buvome rašę, kad Tel

šių apylinkės teismas pereitą kas žemę parduoti atidėliojo, 
mėnesį buvo 
šių rabinų bylą 
antra karta 
noma, šioji 
su rabinų 
prieš Telšių 
navičių, kam pastarojo 
pykla veikią šeštadi 
Pirmą kartą nagrinėjant by
lą, rabinai patys nebuvo stoję 
teisman. Pastarąjį kartą kal
tinamieji rubinai jau stojo 
teisman. Salė buvo pilnutėlė 
žydų ir lietuvių.

Iš karto teisėjas siūlė ša
lims taikytis. Kaltintojo 
manavičiaus įgaliotiniai 
reiškė, kad nieko prieš tai ne
turį. Tačiau kaltinamųjų gy
nėjas šiauliškis advokatas K. 
Abramavičius pareiškė, kad 
jo ginamieji sutinka taikytis 
su Zelmanavičium, jei pasta
rasis pasižadės ateityje nebe
leisti savo kirpyklai veikti šeš
tadieniais. Zelmanavičiaus 1 metais sunkiųjų darbų kalėji- 
įgaliotas adv. Sereika pareiš- į mo.
kė, kad susitaikymas, kuris! Paleckas padavė apeliaciją 
paremtas sąžinės suvaržymu, ' Rūmams. Bylą Rūmai jau bu- 
yra nepriimtinas. Kitas Zel- A'o paskyrę spręsti, bet Palec- 
manavičiaus įgaliotinis adv. j kas prašo šaukti naujų 
Rolnikas pareiškė, kad, girdi, tojų, bylą atidėti.. 
Zelmanavičius gal ir sutiktų,
kad jo kirpykla būtų šešta-1rodomus liudininkus šauks, 
dieniais uždaryta, tačiau tik 
tada, jei jam rabinai mokėsią 
tokį atlyginimą už neveikimą, 
kiek ir patys rabinai gauna 
už savo faktišką neveikimą...

Šalims nesusitaikius, byla 
pradėta nagrinėti iš esmės. 
Kaltinamasis rabinas Z ei ma
nas Blochas prisipažino tik
tai, kad buvo užsimojęs Zel- 
manavičiui kirsti ausin, tačiau 
pačios ausies jam nepasisekę 
pasiekti. Kaltintojo liudinin
kai parode, kad kaltinamieji 
rabinai vadovavo 300 Telšių 
rabinų seminarijos auklėtinių 
ir kitų savo šalininkų miniai, 
kuri atakavo Zelmanavičiaus 

'kirpyklą, uždarė langines, du
ris, lindo j vidų, triukšmavo, 
kad policijai teko jėga išsklai-

nagrinėjęs Tel- 
ir tą bylą 

atidėjo. Kaip ži- 
byla kilo ryšium 
sukeltu sąmyšiu 
kirpėją Zelma- 

kir-

pa-

pirkti iš jo šešis 
žemės, bet vėliau

nes pinigų jam nereikėjo . Tai 
Paleckas, norėdamas ta ūki-7 V

ninką medžiagiškai nuvargin
ti, kad jam būtų tuojau rei
kalingi pinigai, praėjusių me
tų rudenį nakties metu pade
gė to ūkininko trobesius. Su- 

; degė kluonas su pašarais ir 
javais. Nuostolių padaryta ke
li tūkstančiai litų.

Tačiau nespėjus to ūkinin
ko kluonams degti, kai ėmė 
rūkti kito ūkininko kluonai. 
Mat, Paleckas įtaręs, kad tas 
ūkininkas iš jo paveržęs žemę. 
Antrojo ūkininko sudegė ne 
tik javai ir pašarai, bet dar 
ir gyvuliai.

Buvo padarytas tardymas 
ir Paleckas vėl patrauktas 
teisman, nes jis savo alibi ne
įrodė.

Marijampolės apyg a r d o s 
teismas jį pripažino kaltu ir 
nubaudė taip pat šešeriais

toju, bylą atidėti..
Rūmai bylą atidėjo

liūdy-

ir nu-

Didelė Byla Dėl Vištos
Vilkijos apylinkėje gyvena 

du ūkininkai — kaimynai, ku- 
! rie tarp savęs labai nesutaria.
Kadangi juodviejų sodybos 
yra visai arti viena antros, tai 
dėl to artumo dar daugiau 
barnių kyla. Daugiausia vai
dų tarp tuodviejų kaimynų 
esti dėl vištų; kaip Aišbės 
novelėj “Ugnis ir negesinama 
išsiplečia,” dėl vištų ne tik 
piktumas, bet ir bylos kilo, tą- 
symasis po teismus.

Ir, štai, vieną dieną dingo 
vienos kaimynės višta. Dingu
sios vištos savininkė nuspren
dė, kad jos vištą nugalabijus 

i kaimynė. Pradėjo tyrinėt, 
i ieškot. Ir rado jau nupeštą ir

dyti minią, kad rabinai prieš paruoštą kepti.
tai sinagogoje mitingavo Ir 
klausytojus ragino eiti į Zel-' 
manavičiaus 
“okupuoti”Ą
drauge giedoti psalmes...

Keisčiausia buvo su gyny- 
į bos liudininkais. Vienas tų 

liūdininkų, seminarijos auklė
tinis Nechamovskis prie teis
mo stalo susipainiojo ir turė
jo pripažinti, kad rabinas 
Bloch as š tikro kirto Zelma- 
navičiui ausin. Tai pamačius, j 
gynyba jau atsisakė nuo visų 
kitų liūdininkų klausinėjimo. 
Tačiau kaltintojai paprašė j 
kol kas dar bylą atidėti ir, 
šaukti dar 7 svarbius liudinin
kus. Teisėjas jų prašymą pa

kine ir bylą atidėjo. Bylos 
inėjimas užtruko nuo pat 
ligi popiet.

Tą pačią dieną taip pat 
agrinėjama ir atidėta kirpė- 

Zelmanavičiaus byla, kū
jam iškėlė rabino Bloch o 

ius, esą dėl to, kad Zelma- 
Čius jį po įvykių nuošalio- 

vietoje apstumdęs.

Tuojau buvo pakviestas se- 
.. ,, ’ . iniūnas su liudytojais, kuriskirpyklą, ją v_ J ’. .. . įsurase akta, o liudytojai pasi-ir tenai suėjusi ♦ VJ . ?. .rase, kad vista apipazmta, 

pavogta jau be galvos ir ren
giama kepti.

žinoma, ginčas privataus 
kaltinimo keliu atsidūrė teis
me, ir vietos apylinkės teisė
jas kaltinamąją pripažino

■ kalta ir nubaudė dviem savai
tėm kalėjimo, be to, nukentė

jusiai atiteisė 5 lt. civilio ieš
kinio.

Nubaustoji labai susirūpino, 
J nes dėl vištos, kuri verta porą 

litų, jai teks sumokėti net 
lt., būtent, už areštinėje 
būtas keturiolika parų po I 
už parą — 42 lt., ir 5 lt. 
vilio jieškinio.

Nubaustoji padavė apeliaci
ją apygardos teismui, įgaliojo 
adv. A. Sugintą, kad ją gin
tų. f

Nesenai apygardos teismas 
tą bylą ir persvarstė iš es
mės.

Paaiškėjo, kad ir seniūnas 
buvęs piktas ant kaltinamo
sios ir liudytojai šnairavę, tai 
šališkai buvę sudaryta ir tos 
vištos dingimo ir suradimo 
faktai ir aplinkybės.

Apygardos teismas kaltina
mąją išteisino, o civilį ieškinį 
atmetė.

Mat, višta, kaip lendanti 
prie svetimų grūdų, buvus už
mušta ir niekas jos nevalgė.

Skundėja tą vištos bylą ren
giasi perkelti į Vyriausiąjį 
tribunolą, tik kad už škundą 
reik 50 lt. sumokėti.

Nepaprastas Padegėjas 
Butrimonių Apylinkėje

Butrimonių apylinkėje gy- 
Juozas Paleckas, kuris 

Jiems tos apylinkes gyvento- 
įvaro daug baimes savo 

gimais iš keršto.
eš keletą metų J. Palec- 

sumanė iš savo giminaičio 
įpirkti žemės, bet kai tas 

as jam nepavyko, tai jis 
tai net trijų ūkininkų pa- 

trobėsius, kam jam ne- 
avę žemės.

Už tai J. Paleckas buvo atl
otas teismui ir nubaustas 

iais metais sunkiųjų dar- 
kalėjimo.
tlikęs bausmę J. Paleckas 

pradėjo ieškoti žemės 
Su vienu ūkininku

47 
iš- 
It. 
ci-

Washington. — Katalikų 
vyskupai pareiškė, kad 
Hitlerio tikslas yra sunai
kint katalikų religiją Vo-

Šiuomi pranešame gerbiamiems mūsų skaitytojams, 
kad greitu laiku per “Laisvę” pradėsime spausdint gar
siąją žymaus Amerikos rašytojo UPTON SINCLAIRIO 
apysaka

"RAISTAS”
Tai apysaka, imta iš Amerikos lietuvių gyvenimo.
Tai apysaka, kuri padare Upton Sinclair! garsiu ne 

tik Amerikoj, o ir visam pasaulyj.
Tai apysaka, kurią su pamėgimu skaitys kiekvienas 

mūsų skaitytojas, netgi jei jis ją būtų ir anksčiau kada 
nors skaitęs.

“KAISTĄ” pradėsime spausdinti neužilgo.
Todėl mūsų vajininkai, nuėję pas žmones su paragi

nimu užsisakyti “Laisvę”, pabrėžkite jiems, kad jie tai 
padarytų greit ir kad spėtų pradėti skaityti apysaką.

O kurių skaitytojų prenumerata už “Laisvę” užsi
baigė, tuojau atsinaujinkite, kad nereikėtų dienraštis 
jums sulaikyti ir tuo būdu, kad galėtumėte sekti visą 
apysaką, nuo pradžios iki pabaigos.

□

Pittsburgh, Pa.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Spalių 10 dieną atsibuvo 
batai, suruošti Community Fo
rum, tarpe Komunistų Partijos 
ir katalikų kunigo. Debatai 
buvo laikomi Sconley High 
School Auditorijoje. Iš Komu
nistų Partijos debatorium bu
vo “Daily Workerio” redakto
rius Clarence Hathaway. Jis 
nurodė, kad 100,000 komunistų 
kviečia dvidešimt milionų ka
talikų Jungtinėse Valstijose 
susitarti veikti išvien kaiku- 
riais klausimais, kaip tai, or
ganizuoti darbininkus į unijas, 
už demokratiją ir taiką, kovoti 
prieš fašizmą.

Už katalikų išrovę debatavo 
kunigas Rice. Jis dvidešimt 
penkias minutes niekino viską, 
ką tik Komunistų Partija vei
kia, pasmerkė Sovietų val
džią, paskaitė popiežiaus laiš
ką ir sakė, kad Komunistų 
Partija pagimdžius fašistų 
partiją. Neužsiminė nieko apie 
dabartinį pardavimą čechoslo- 
vakijos.

Po tam abu 
penkias minutes 
užmetimų. Buvo 
publikos, Taipgi 
sakinėjo
tūkstančiai, 
tris.

de-

debatoriai po 
atsakinėjo ant 
klausimų ir iš 
debatoriai at-

žmonių buvo keli 
Lietuvių temačiau

susi-

apie 
če-

—o—
Spalių 9 d. Komunistų Par

tijos Pittsburgho distriktas tu
rėjo surengęs prakalbas Slo
vakų svetainėje, 57 Butler St. 
Kalbėjo Foisteris, Martin 
Young, Hathaway, pirmininka
vo Moyarscough# žmonių 
rinko apie 1,500.

Drg. Foster is kalbėjo 
Chamberlaino pardavimą
choslovakijos. Jis nurodė, kad 
tas sustiprino Hitlerį ir dabar 
grūmoja pavojus visoms Euro
pos valstybėms. Drg. Young 
kalbėjo apie rudeninius rinki
mus, kurie įvyks lapkričio 8 d., 
ir apie “Daily Workerio” vajų. 
Aukų “Daily Workeriui” su
rinkta apie $90.

Drg. Hathaway kalbėjo apie 
viso pasaulio kovą su fašizmu 
ir kaip demokratiškos šalys 
turėtų reikalauti pildymo Kel- 
logg-Briand pakto. Jis ragino 
stoti į Komunistų Partiją, la
vintis, drūtinti revoliucines 
spėkas visais būdais ir kovoti 
už progresyvę demokratiją 
prieš fašizmą ir tt.

—o—
Spalių 3 d. Komunistų Parz 

tija laikė narių susirinkimą 
1WO svetainėje. Susirinko 
apie trys šimtai draugų. Ra
portavo drg. Young, distrikto 
organizatorius. Jis nurodė 
svarbą mobilizuotis kovai 
prieš republikonų pasimojimą 
būsimuose rinkimuose sunai
kinti Pennsylvanijos valstijo
je įgytas laisves. Jis sakė, 
kad jokiu būdu reikia nepra
leisti republikonų kandidato į 
valstijos gubernatorius. Pra
nešė, kad Pittsburgho darbo 
unijų taryba, Amerikos Dar-

■'.‘SS
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Philadelphia, Pa
SVARBŪS PRANEŠIMAI

Rusijos Revoliucijos Laimčji-

Reporteris.

K O N C

ve.;

išvežiotojai išmatų.
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burgho lietuvius komunistus, 
kurie labai mažai tedalyvauja 360 Snyder Ave., prie gražios
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bo Federacijos organizacijos, 
užgyrė demokratų tikietą. Tai 
didelė spėka.

Drg. Young pranešė, kad 
organizatorius Carl Heckert, 
kuris buvo per William Green 
išmestas iš Federacijos unijos, 
tapo vėl paskirtas hotelių ir 
restaurantų unijos vadu. 
Taipgi aiškino Pittsburgh o ko
munistų veiklą. Nurodė, kad 
čia mes turime apie aštuonis 
šimtus narių, o “Daily Work
ers” teskaito apie du šimtai 
ir darbininkų mokykloje užsi
registravo tiktai 130 draugų. 
Sakė, kad nariai nepakanka
mai rūpinasi platinimu “Dai
ly Workerio” ir literatūros. 
Literatūros išplatinta tik tiek 
per aštuonis mėnesius, kad ant 
kiekvieno nario išeina tik po 
6 centus.

tokiuose susirinkimuose.
—o— '

Lietuvių Balsuotojų Lyga 
turėjo susirinkimą ir indorsa- 
vo demokratų kandidatus lap
kričio 8 dienos rinkimams. 
Spalių 20 dieną rengia masinį 
susirinkimą su programa dai
nų ir muzikos. Įvyks ant 
Belmont St., Lietuvos Sūnų 
svetainėje. Kalbės demokratų 
partijos kandidatai ir kiti.

—o—
Pittsburghe miršta daug lie

tuvių. Laike dviejų savaičių 
mirė šie lietuviai Mikolas 
Grigaliūnas, paėjo iš Vilniaus 
rėdybos, buvo bedarbis, palai
dotas miesto kaštais; J. Pav- 

į likonis, Mokslo Draugijos na- 
' rys, ilgai sirgęs reumatizmu, 
buvo barzdaskutis; Jonas 
Šimkus, LMD narys, mirė De
troite, lavonas parvežtas į 
Pittsburghą; Kazys Kazlaus
kas, LMD narys; Ona Urla- 
kienė, iš South saidės, taipgi 
LMD nario žmona; taipgi mi
rė Barzilauskutis iš South sai
dės. D. P. L.

programos. Bankietą buvom 
nutarę rengti 6 ar 13 lapkri
čio, bet kadangi Republikonų 
Kliubas rengia 23 d. lapkričio, 
tai mes nukėlėm, nes kliubie- 
čiai tuomet prikiša, kad mes 
jiems norim pakenkti.. Užtai 
kliubiečiai turėtų padėti mums 
po tokio trumpo surengimo po 
jų bankieto. Arti Kalėdų ne
gerai rengti, nes žmonės tada 
biznieriams u ž f u n d i j a.. 
Rengti vėliau šalčiuose, didelė 
rizika; gi pavasarį daug įvyk
sta ceremonijuotų vestuvių. 

■ Tėmykit programą vėliau. Vi
si mūsų prieteliai turėtų pa
rinkt garsinimų į programą.

Miesto Mėšlyno Darbininkų 
Streikas

stengėsi įnešt Amerikos vė
liavas į svetainę. Naziai 
kumščiais ir blekdžekiais ‘ 
juos atmušė. Iš to užvirė su
sikirtimas, ir policija su 
buožėmis puolėsi daužyt 
demonstrantus prieš nazius. 
Trylika asmenų areštuota.

Rusijos revoliucijos apvaik- 
šČiojimas įvyks šiemet 2 d. 
lapkričio - Nov., trečiadienį, 
Broad Kotelio svetainėj—prie 
Broad ir Rice gatvių, 8 vai. 
vak. Kalbės vienas iš geriau
sių kalbėtojų drg. Z. FosteriS. 
Ko sunkios ligos drg. Fosteris 
jau senai kalbėjo Philadelphi- 
joj. Lietuviai, nepraleiskite 
progos. Bus geros programos.

“Laisvės” Bankietas Šiemet 
Atsibus 4 d. Gruodžio-Dec.

“Laisvės” bankietas šiemet 
įvyks naujoj ir gražioj sve
tainėj. Bus The Stanton Hali,

Jau tūlas laikas kaip strei
kuoja
Miesto majoras Wilsonas nau
doja skebus, apsaugotus viso
keriopos policijos: vieni iš 
priešakio, kiti iš užpakalio su 
dviračiais, buožėmis, revolve
riais apsiginklavę ir lydi, kaip 
kokį monarchą. Darbininkai 
gaudavo labai mažas algas ir 
tas pačias nevisada regulia
riai mokėjo; girdi, miestas pi
nigų neturi. Phila. miestas vi
sados raketierių ir grafterių 
ėdamas. Juos išnaikinti sun
ku, kuomet republikonai čia 
amžinai viešpatauja. Tikima
si, kad rinkimus jie šiemet 
prakiš.

Demonstrantai Suardė Nazių 
Susirinkimą Chicagoj

Chicago, Ill. — 150 polici
ninkų gynė susirinkimą 
Amerikos vokiečių nazių 
B u n d o (s ą ryšio) nuo 
5,000 demons truojančių 
žmonių prieš Hitlerį; bet vis 
tiek demonstrantai suardė 
nazių mitingą.

Nazių priešai iš pradžios

Burkių Sidabrine Sukaktis

Pereitą šeštadienį Kaza- 
nauskų namuose buvo suruoš
ta “surprise party” pagerbi
mui čia plačiai žinomų gė
lininkų Burkių 25 metų su
kakties jų vedybinio gyveni
mo. Keletas desėtkų pažval- 
gomis mišrių jubilėjantų drau
gų tuomi išreiškė jiem savo 
įvertinimą jų gyvenimo ir pa
linkėjo laimingos ateities.

Dalyvavęs.

Katalikų Eucharistiniam Kon
grese Dalyvauja 100,000
New Orleans, Louisiana. 

—Suvažiavo jau 100 tūks
tančių katalikų iš visų Am
erikos kampų į Eucharisti
nį Kongresą. Miestas iš
puoštas Jungtinių Valstijų 
ir popiežiaus vėliavomis.

Kongresas atsidarė mišio- 
mis kardinolo Mundeleino, 
City Park Stadiume, prie 
ežero. Dalyvauja 22 arkivys
kupai, 86 vyskupai ir 2,000 
kunigų.

Protestonas valstijos gu
bernatorius Leche taipgi pa
kviestas sakyt kalbą šiam 
maldingųjų katalikų kon
gresui.

Angora, Turkija. — Rim
tai serga Turkijos preziden
tas Kemal Ataturk.

Baenraščio "Laisvės" Didysis

Jau visai arti, laikas įsigyti įžangos tikietus
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Garsioji Ukrainų Stygų Orkestrą, kuri dalyvaus šio Koncerto programoje

Kogmte 13 Jlapkriėio-Moveraher
LYCeUI SALĖJE; O ^iilougiiLy A

Rytoj dienos “Laisvėje” bus paskelbta ištisav koncerto programa, būtinai perskaitykite.
Nes bus labai įdomi programa, nepraleiskite jos nepamatę. '
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Įžanga 50 ceritų, 75 centai, ir $1.00. Koncertas prasidės 3:30 valandą po pietų

Po koncertui bus šokiai^ grieš gera orkestrą
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427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

GARSINKITE “LAISVĖJE

Clement Vokietaitis
0

VARPO KEPTUVE

Brooklyn, N. Y,

36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

namus, 
skaityti 
nes ka

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

kąndžiai ir kava. Prię įžangos ti 
kietu bus duodama ir “dopr prize.’ 
Šokiams grįęš Kom. Partijos negrų 
orkestrą. Visi vyrai ir moterys, seni 
ir jąuni yra kviečiami atsilankyti, 
užtikriname laiką praleisite links
mai. —■ Komisija. (245-247)

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

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

thc premises.
CHARLES PETRUCCELLO 

d-b-a Charlie’s Rest. Bar & Grill 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

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

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

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra Svarbas Susirinkimas 

Ketvirtadienį, spalių 20 d., yra 
šaukiama visuotinas mūsų organi
zacijų susirinkimas, 735 Fairmount 
Avė., 8 vai. vąk. dėlei “Laisvės” ( 
bankieto, kuris įvyks 4 d. gruodžio,! 
The Stanton Hali, 860 Snyder Ave.,; 
Plačiai dalyvaukite, nes bus gatavi 
tikietai. Veik Kom. Valdyba.

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytojų
Geriausias būdas gavįnąųį naųj,ų skaitytojų yrą ėjimas tiesiai į 

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

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

6—$15; 7—$12;. 8—$10; 9—$7 ir 10—$5. K •
Tuojau stokite j kontesją ir ląimękite vieną iš aukščiau pažymėtų do

vanų. Dažniausia dovanas gaųpa tię, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, alę tuojąų stokite į darbą. Gaukite 
savo dienraščiui paųjų skaitytųjų, gaųkįte sau dovaną.

Prašome Tuojau Vžsiregistruoti
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais

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

' i
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^.Binghąmton, N. Y
MARGUMYNAI

įvai-

Philadelphia, Pa
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$3

Drg.
me-

visiems 
gražus

paminklų ir Vilniaus 
Kalbėtojai davė at- 
ypatingai gerai at- 

išaiškino V. J. Va-

Minėtos 
pamo- 

ta-

Mes jau 
orgauiza- 
išdąlinta 
sukėlimo

pląnuo- 
ir tuom 

norėtų, kad susi-

Hali, 329 Broadway. Įžanga 
(245-247)

BINGHAMTON, N. Y.
Penktadienį, 21 d. spalių įvyks 

Komunistų Partijos West Side kuo
pos Card Party, Lietuvių Svet., 
(skiepe) 8 v. v. Įžanga 25c asme- 

. Prie įžangos bus duodama už-

“Laisye,” 427 Lorimer St.,

daugiau mokinių !
Party, Pasilinksminimas
pasilinksminimą rengia

WORCESTER, MASS.
Žiburėlio Draugijėles ’ rašybjnč 

mokyklėle ' prasidės spalių 20 d., 
29 Endicott St. Tėvai atveskite sa
vo vaikučius, kurie tik nori išmokt 
Lietuvių kalboj rašyt ir skaityt. Ši 
mokyklėlė yra po priežiūra LDS 57 
kp. Mokytojas bus J. Kižys. Nepa
mirškite spalių 20-tos. (245-246)

NEWARK, N. J.
Atydai Sietyno Choro Narių

Visi nariai būkite repeticijose, ke
tvirtadienio 
vakare, Šv. 
York Avė. 
nas, kurias 
sekmadienį,
WHOM 9 vai. ryto.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

Penktadienį, spalių 21 d. bus pui
kus balius ir įvairus programas. 
Rengia Am. Komunistų Partijos 
vietinė kuopa. Bus ir geras kalbė
tojas, Hudson County organizato
rius Jay Anyon, pradžia 8 v. v., Li
berty 
25c.

vakare kaip 7:30 vai. 
Jurgio Svet., 180 New 

Turėsime repetuot dai- 
dainuosime per Radio 
spalių 23-čią, stotis 

(245-246)

Orui atvėsus užsidarė 
rūs pasilinksminimai atvirame 
ore. Ir žmonės sugrįžo į 
svetaines su įvairiais pasi
linksminimo vakarais. Ir pra- 

* diniai šio sezono parengimai 
bus šie:

Savitarpinė Mokykla
Trys organizacijos, būtent: 

Lietuvių Komunistų Skyrius, 
LDS 6-ta kuopa ir LLD 20 
kuopa ir Moterų Skyrius, ben
drai suformavo savitarpinę 
mokyklą, kuri įvyksta kiek
vieną antradienį. Prasideda 
lygiai 7 vai. vakare. Moki
niai studijuoja knygą “Kelias 
į Naują Gyvenimą, 
mokyklos jau < 
kos įvyko. Tik 
me, kad draugai 
giausiai lanko ją. 
moterims priklauso 
nes jųjų daug daugiau lanko, 
negu draugų vyrų. Vyručiai, 
pasirūpinkite pasivyti moteris 
skaičiuje. Mokytojas, drg. A. 
žolynas, gana rūpestingai va
dovauja šiai mokykėlei. Gau
kime

dvi
bėda 
neskaitlin- 
Draugėms 

kreditas,

ši
Komunistų Partijos Westside 
skyrius, kuris įvyks penkta
dienį, spalių 21 dieną, Lietu
vių Svetainėj (įeiti per šoni
nes duiris). Pradžia 8 vai. 
vakare.

Kurie mėgstate pakaziriuoti 
ir šiaip linksmai laiką praleis
ti, tai nepraleiskite šios pro
gos ir atsilankyite visi ir vi
sos. Įžanga 25c. Ir už tą 
patį tikietą gausite ir užkan
džių. Taipgi laimėsite dova
ną prie įžangos tikieto. Bus 
ir muzika šokiams. Pasimaty
sime visi.

Svarbios Prakalbos

vai. vakare, 
taip ir mer- 

palaikyti šį 
dainomis pa- 

įvairiose 
pramogose.

rt*k*'

LLD 20 kuopa rengia pra
kalbas, kurios įvyks penkta
dienį, lapkričio 4-tą dieną, 
Lietuvių Svetainėje. Kalbės 
drg. D. M. šolomskas, LLD 
Centro Sekretorius, iš Brook
lyn©. Jis aiškins šių dienų pa
saulinius įvykius. Tad yra la
bai svarbu visiems dalyvauti 
ir išgirsti bei plačiau susipa
žinti su dabartine pasauline 
padėčia.

Jaunų Mergaičių Chorelis
Susiorganizavo jaunų mer

gaičių chorelis, kurį mokina 
d H. Pagiegalienė. Chorelio 
pamokos įvyksta kiekvieną 
penktadienį, Lietuvių Svetai
nėj. Pradžia 7 
Kaip mokytoja, 
gaitės, pasiryžę 
chorelį ir savo 
linksminti publiką 
pasilinksminimo j 
Jos taipgi kviečia ir tas mer
gaites į tą chorelį, kurios dar 
nepriklauso prie jo. Tų mer
gaičių tėvai turėtų patarti sa
vo dukterim, kad jos prisidė
tų prie minėto chorelio. Tai 
yra prakilnus darbas darbuo
tis dailės srityje. Geriausių 
pasisekimų jums, mergaitės!
Vakarienė, Koncertas, Šokiai

Ši didžiulė iškilmė įvyksta 
šeštadienį, lapkričio 5-tą die
ną, Lietuvių Svetainėje. Tai 
bus sueiga paminėjimui Rusi
jos Revoliucijos ir parėmimas 
“Daily Workerio” vedamos 
kampanijos, šia pramoga tu
rėtų susi interesuoti visa vie
tos darbininkų armija ir ma
siniai dalyvauti joje. Nes to
kie parengimai įvyksta tik sy
kį į metus, tad visi turėtum 
juos paremti. Įžangą į šį pa
rengimą 50c. Už'šią mokestį 
gausite gerą vakarienę, kuri 
prasidės 6 vai. vak. Tuoj .po 
vakarienės koncertas ir vėliau 
šokiai. Tad pasirūpinkite įsi
gyti tikietus iš anksto ir būki
te laiku. Šią didžiulę iškilmę 
rengia Komunistų, Partijos 
vietinis skyrius.

Formuojasi Kliubas
Kiek yra žinoma, tai for

muojasi kliubas. Ką jis užsi- 
brėš veikti, tai ateitis paro
dys. Jis savo sueigas laikys 
kiekvieno penktadienio vaka
rą ir sekmadienio popietį, 
Lietuvių Svetainėje. Kurie tu
rite laiko, esate kviečiamų at
silankyti ir sykiu laiką pra
leisti. Lauksime!

Suvisai

Lapkričio 2 d. bus Rusijos 
revoliucijos apvaikščiojimas 
Broad wood Hotelyj. Ant šio 
apvaikščiojimo Philadelphijos 
organizacijos turės sukelti 
Daily ir S. Workerio kvotą. 
Mums lietuviams yra nuskirta 
kvota sukelti $100. 
šukelėm $50. Mūsų 
ei jų nariams yra 
kampanijos finansų 
blankos-stampos.

Stengkitės, draugės ir drau
gai, dar sukelti $50. Mes lie
tuviai darbininkai Philadel- 
phijoj, nors ir nerangiai, bet 
atliekam veik visas kampani
jas su kaupu. Geriausiai esa
me ir būsime pasidarbavę Is
panijos pagelbai prieš barba
rišką fašizmą.

20 d. spalių bus visų orga
nizacijų narių susiryikimas 
dėlei “Laisvės” bankieto, ir 
būtų gerai, kad ten sugrąžin- 
tumėt pinigus išplatintų “D. 
W.” kampanijos štampų.

Prie “Laisvės” bankieto jąu 
gauta Ispanų naujas Lister 
Choras, gerai išlavintas. Prie 
jų gavom gerą solistą gitaris
tą ir ispanietę solistę daininin
kę.- Lister yra Ispanijoj ge
nerolas, kuris vadovauja 60,- 
000 kariuomenės ir sėkmingai 
muša fašistus Ebro fronte. Jo 
pagerbimui suorganizuotas ši
tas choras. To generolo pager
bimui yra suorganizuotas is
panų kliubas, prie kurio veik 
visi ispanai priklauso. Kovos 
žmones suvienijo.

“Laisvės” Vajus
Draugė šapranauskienė ser

ga, bet jau taisosi ir tikisi 
greit dalyvauti vajuje. 
Šapranauskienė pereitais 
tais daug padėjo.

Pasižadėjo darbuotis 
draugai ir draugės: Frank- 
forde ir Richmond.e — Pape- 
liučka, Scotch ir Mulokaitė; 
South pusėj — d. Lukas; 
South-west ir North-west—d. 
Merkis; North pusė lieka ša- 
pranauskienei ir Smitui. Visi 
pasižadėjo gauti po vieną 
naują skaitytoją. A. J. S.

Liaudiečiai Užginčija Fašistą 
Laimėjimus Ebro Fronte
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jie pažygiavę 
pirmyn kelių mylių frontu 
v a k a r i niame šone Ebro 
upes. Respublikos vyriausy
be tatai užginčija ir sako, 
kad visos fašistų atakos bu
vo atmuštos.

Barcelona, Ispanija.—Per 
tris mėnesius respublikie- 
čiai vakariniame šone Ebro 
upės nukovę ir sužeidė 80,- 
000 fašistų/

Italijos Laivai Veža Frankui 
Ginklus, Neva “Ištraukda

mi” Italus iš Ispanijos
Barcelona, Ispanija.—Ita

lijos karo laivai, atplaukda
mi j Ispanijos fašistų uostą 
Cadizą vežt namo sužeistus, 
sergančius ir ilgiau karia
vusius italus, atgabeną dau
gius ginklų ir amunicijos 
generolui Frapco’ui.

(Suprantama, Mussolinis 
slapta atsiunčia daugiau sa
vo kariuomenės pavaduot 
“jau atšaukiąmūs” iš Ispa
nijos juodmarškinius.)

Waterbury, Conn.
Spalių 7, kultūrinės lietu

vių org. surengė Europos klau
sime prąkalbas, kalbėjo J. Ga
šlūnas, iš Brooklyn, N. Y. Kal
bėjo Europos dabartinės situ
acijos klausime ir mūsų spau
dos reikšme.

Spalių 9,. Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrius, surengė mi
nėjimo 18 metų nuo Vilniaus 
užgrobimo mitingą ir prakal
bas. Taipgi buvo išduotas 
ir ALK. konferencijos rapor
tas. Kalbėtojai; V. J. Valai
tis, T. Matas, Kl. Strižauskas, 
ir J. V. Yokimas. Po prakal
bų buvo diskusijų. Vienas san
dariems darė užmetimų, kad 
progresyviai lietuviai remia 
Ispanijos demokratiją, bet ne
remia ginklų fondą, kokių ten 
darželių, 
siratukų. 
sakymus, 
sakė ir 
laitis.

viena draugė mote
ris padarė pastabą: kuomet 
Lietuvoj buvo badąs, nukentė
ję nuo karo, ir ji rinkus ant 
gatvių aukas, svetimtaučiai 
neatsisakę aukauti. Tad sako: 
kodėl mes lietuviai turėtumėm 
neremt Ispanijos siratukus, tai 
žmoniškumo uždavinys.

Spalių 12, šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje, buvo Vil
niaus užgrobimo minėjimo mi
tingas. Kalbėjo kun. Jonas 
Ambotas, iš Hartford, Conn. 
Inžinierius Antanas J. Mažei
ka iš Brooklyn, N. Y. Inžinie
rius Mažeika, sako: ateis ta 
diena, kuomet lietuviai atgaus 
savo Viląiij.

žmonių, buvo nedaug.
Kodėl lietuviai tokiam svar

biam dalykui, kaip Vilniaus 
reikalu, Lietuvos nepriklauso
mybės gynimu, Lietuvoj demo
kratijos reikalu, negalėtų susi- n'iui.’

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

Vajus Bus iki Į d. Gruodžio-December
Jis bus du mėnesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusjęmš “Ląis- 
ves” kaina bus tik $5.Q0b metapis ir $2.75 pusęi metų. Gi reguliąrę 

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

Piniginės dovanos dalyvąujahtiems Konteste 
gąvimui nąujų skaitytojų

jungti visi bendrai? štai, kad 
ir spalių 9 ir 12 d. tiedu mi
tingai būtų galimi sujungti, 
tai būtų didelė reikšmė Vil
niaus atgavimo klausime. Pa
sidalinusių į mažas grupes, 
didelės Lenkijos ryklės-impe- 
rialistai nelabai paiso. Turiu 
priminti, kad Amerikos Lietu
vių Kongreso skyriuje, tokia 
vienybė pageidaujama. Ten 
jau atstovai nuo draugijų kal
ba ir apie 1939 vasario mėne
sį minėjimus -Lietuvos nepri
klausomybės bendrai 
lietuviams. Tai būtų 
lietuvių pasirodymas.

A.L.K. skyrius jau 
ja rengti minėjimą 
pat kartu
jungt bendrai. Bet jei nesusi
kalbės su Vilniaus vadavimui 
komitetu, rengs kongresas. Ką 
sakot V. V. K.?

A. L. K. Atstovas.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MĖŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTU, 
PŪSLĖS ligos iy kįtos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite koki nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

Nauja L. Pruseikos Knyga

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

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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 vertes.

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

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vįčiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kępama 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191
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ALDLD 185 Kp. Nariams

‘laisvės” Vajaus ir 
Koncerto Reikalai

LDS' Trečio Apskričio 
Kuopoms ir Veikėjams

Dvylika Asmenų Sužeista 
Times Square Subvėj

Amteris Atidarė K. P 
Rinkimų Kampaniją

Trečiadienį, 19 d. spalių, 
Kyburio svetainėj, įvyks kuo
pos susirinkimas, 
vai. vakare. Visi 
čiami dalyvauti, 
knygą “Ūkanas.”
neužsimokeję už šiuos metus, 
pasistengkite užsimokėti, nes 
kitaip knygos negausite.

V. Paukštys.
(244-245)

Pradžia 8 
nariai kvie- 
nes gausite 

Kurie dar

LDS III Apskričio Komite-

dieni, spalių 23 dieną, 2 
po pietų, 419 Lorimer 
Brooklyn, N. Y.

Šio susirinkimo 
išsiaiškint visas 
taisykles, surištas 
vaikučių į LDS,
visais svarbiais vajaus ir abel- 
nai

vai.
St.,

yratikslas
techniškas 

su įrašyrhu 
ir pasitarti

veikime reikalais.
J. E. Gužas,

LDS III Apskr. Sekr.

Lietuviy Komunistu 
Darbuotė

Kas mums, 
reikėtų da- 

kad 
yra |

“Laisvės” talka už gavimą 
naujų skaitytojų pradeda įsi
siūbuoti pilnu smarkumu. Te
ko pasikalbėti su vajininkais 
iš N. J. valstijos sekmadienį, 
Meno Sąjungos suruoštame 
koncerte, Ukrainą Svetainėje. 
Jie sako, šiemet vėl laimėsią 
pirmą dovaną už gavimą “L.” 
skaitytojų per N. J. valstijos 
vaj in inkus.

Tai ištikrųjų būtų apsilei-, 
dimas Didžiojo New Yorko ir 
valstijos vajininkų, jei nepra
lenktume juos. Newyorkieciai, 
nepasiduokim newjersieciam! 
Mūsų didmiestyj, New Yorko, 
yra daug lietuvių, o B rok ly
ne, kur randasi “Laisvė,” ir 
apylinkėje turime daugiau lie
tuvių, negu N. J.

• newyorkieciams,
ryti ? Rimtai pagalvoti, 
kiekvieno mūsų pareiga 
dirbti šio vajaus laiku. Kurie 
nedrįstame žmogų pakalbinti, 
perduokime jo vardą-pavardę 
ir gyvenimo vietą (antrašą) 
vajininkams; jie nueis kupini 
drąsos ir energijos gauti skai
tytoją.

Dirbkime, matysime gerus 
rezultatus vajaus pabaigoj.

Užėjau “Laisvės” reikalais 
į aludę pas J. Sutkų, 451 
Grand St. Jis yra senas “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
taipgi rūpinasi “Laisvės” kon
certu, įvyksiančiu lapkričio 
13 d. Liepė atnešti tikietų 
pardavimui iš anksto.

J. Misiūnas, 473 Grand St., 
aludės savininkas, “Laisvės” 
senas skaitytojas, paėmė daug 
“Laisvės” koncerto tikietų ir 
mano visus parduoti.

Beje, teko su vienu senu 
senberniu pasikalbėti apie ki
tų tautų parengimus. Jis sa
ko, kad lietuvaitės yra gra
žiausios merginos ir berniukui 
nėra blogi, gerai atrodo, kol 
dar nebūna šimtu nuošimčių 
senberniai. Brooklynietis.

Maspetho ir Apylinkės 
Lietuvių Domei

Sekmadienį, spalių (Octo
ber) 30 dieną, Maspethe 
įvyks nepaprastai įdomus pa
rengimas.

Jį rengia keturios Mas
petho organizacijos: rusų ir 
lenkų Tarptautinio Ordeno 
kuopos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 138 kuopa ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji- 

-Jno 14 kuopa.
Programa bus viena iš įdo

miausių ir geriausių. Šiame 
parengime matysite net tris 
judamus paveikslus:

(1) “Motina” — 
apie geraširdę moterį;

(2) “Karas Chinijoj”—tai 
filmą apie Japonijos kriminą- 
liškus darbus Chinijoj;

(3) “Jubilėjinis Paradas”— 
puikus spektaklis apie laisvą

. ir linksmą Sovietų Sąjungos 
jaunimą.

Filmų rodymas prasidės 3 :- 
30 vai. po pietų, šokiai—6 
vai. po pietų.

Įžanga suaugusiems 40 cen
tų; vaikams — 10c, 
kiams—35c.

Įsitėmykit: spalių
New National Home, 61-60— 
56th Road* Maspethe.

Šokiams grieš P. Retikevi- 
čiaus orkestrą.

Nuoširdžiai kviečia
Rengimo Komitetas.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
sukėlė virš $60 partijos buda- 
vojimo ir “Daily Workerio” 

(fondan, tačiau atsižvelgiant į 
kvotą ($400) mūsų nuošimtis 
tebėra neaukštas. Nariai, tu
rintieji jau surinktų 
taipgi simpatikai, 
dar paaukot tam tikslui, 
šomi atnešt “Laisvėn” ir 
duot su pažymėjimu, kad 
tų priduota per Lietuvių 
munistų Kuopą. Ypač 
norime gauti aukų šią savai
tę, kadangi gavome pakvie
timą ir siunčiame atstovą į 
geriausiai pasižymėjusių vaji- 
ninkų susirinkimą, 
me, kad mūsų kuopa 
dytų su geru rekordu.

Nariai pasidalino 
kuopos ir frakcijos 
bankieto, kuris 
Piliečių Kliube, sausio 28-tą, 
1939 metų. Bilieto kaina $1.- 
25. Simpatikai prašomi juos 
įsigyt prie pirmos progos.

Susirinkime diskusuota Ko
munistų Partijos nauja kons
titucija, ypatingai tas punk
tas, kuriame pabrėžiama svar
ba būti Jungtinių Valstijų pi
liečiais. Sekamame susirinki
me bus tęsiama diskusijos 
apie konstituciją ir apie at
einančius balsavimus. Kviečia
me į jas ir ne narius. Mūsų 
susirinkimai būna kas pirma
dienį,

Pinigų, 
galintieji 

pra- 
pri- 
btf- 
Ko- 
mes

tad nori-
pasiro-

bilietus 
bendro 

rengiamas

'N

drama

vien šo-

30 d

Laisvės

Streikuoja

N.

lai-New Yorko prieplaukų 
vukų-traukėjų (tow boats) 
darbininkų dviejų dienų strei
kas iššaukė derybas su bo
sais už pakėlimą algų. Strei
kas iššaukta penktadienį, o 
sekmadienį bosai jau. kvietė 
uniją deryboms. Darbininkai 
yra nariais United Marine 
Divizijos Lokalo 33-A, kuris 
priklauso prie Int. Longshore
men’s Association.

Streikas kilo bosams atsisa
kius pakelt algas po $1 die
nai. Unija sutiko nusileist 
iki $15 į mėnesį pakėlimo al
gų mažiau uždirbantiem ir iki 
$10 
Bosai 
$7.50 
duota 
tyt.

daugiau uždirbantiem. 
jau sutinką pakelt po 
ir $5. Pasiūlymas per- 
streikieriams apsvars-

Pigus Drapanų Vagis
Iš nedėlios į pirmadienį, 

naktį, vagišius su plyta išmu
šė didelį fronto langą, 385 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
su kokia ilga lazda numaustė 
8 figūrų vaikų siūtukus ir din
go. Kaimietis.

Amerikos Darbo Partija vėl 
paskyrė savo rinkimų kampa
nijos vedėju Alex Rose, kurio 
vadovybėje sėkmingai buvo 
pravesta pereitų metų rinki
mai. Rose yra skrybėlinių uni
jos narys ir veikėjas.

Harold Smith, 28 m., rastas 
negyvas, galva atremta gais- 
ragesio stulpan ant Butler 
St., prie 3rd. Ave. Manoma, 
kad tai auka automobilisto, 
pabėgusio nuo pasekmių.

Apie tuzinas asmenų leng- 
yvai sužeista pirmadienio nak
tį IRT linijos Times Square 
stotyje eksplodavus chemika
lams mechaniko rankose, ant 
platformos. Chemikalų dujos 
ir griausmas, kuris girdėta ir 
gatvėj, išgązdino keleivius ir 
sužeidimai įvykę ne dėl nelai
mės, bet dėl veržimosi 
sprukt iš subvės.

pa

Queens Am. Darbo Partijos 
Kliubas atidarė naują patalpą 
27-16 41st St., Long Island (Ci
ty.

Amen Paskirtas Vest 
Tyrimą Brooklyne

prokuroras, guber- 
Lehmano paskirtas 
nuodugnų tyrimą 
teisdarystės įstai-

John Harlan Amen, federa- 
lis raketų 
natoriaus 
pravest 
Brooklyno
gose. Jis turės galią bile ka
da pareikalaut ir gaut ofici
alius rekordus, kurie papras
tai būna vyriausio miesto pro
kuroro žinioje.. Prokuroras 
William F. H. Geoghan turės 
su juomi skaitytis.

Gubernatorius sako, kad jis 
Ameną paskiria savo nuožiūra, 
visai neatsiklausęs Herlands, 
kurio tyrinėjimo pasekmėj iš
kelta reikalas pravest genera- 
lį tyrimą ir valymą Brookly
no teisdarystėj.

Sugrįžo Darban
ad- 

dar- 
per

Drg. Buknys, “Laisvės’ 
ministratorius, sugrįžo 
ban. Nors jaučiasi ne 
stipriausias, tačiau, sako, ne
ramu ilsėtis, kada eina vajus, 
rengiamasi koncertui; kada 
tūli draugai dirba išsijuosę ir 
apsunkinama 
vimu.

darbas jo nebu-

įvyks lapkričio
Lyceum. Laukia-

Koncertas 
13-tą, Labor 
ma ir tolimų svečių. Pereitą 
sekmadienį menininkų koncer- 
tan atsilankę draugai Tumo- 
sai iš New Haveno, sakė, kad 
jie patys ir daugelis kitų 
draugų iš jų' miesto ir apylin
kės, kaip ir kas metai, ren
giasi dalyvauti “Laisvės” kon
certe.

Kaip Balsuosite 
Konstituciją?

M. L

Piliečiai dabar susirūpinę, 
kaįp balsuoti pataisas prie 
N. Y. Valstijos konstitucijos. 
Jos yra sužymėta numeriais ir 
bus paduotos nubalsuot sykiu 
su rinkimais gubernatoriaus, 
kitų valdininkų ir kongresma- 
nų.

Pažangiesiems pat artina 
balsuot “No” prieš punktus 
numeriais 1, 2, 3, 5, 7.

Balsuot “Yes” punktais 
6, 8, 9.

Dėlko balsuot taip, o ne
taip, buvo aiškinta “Laisvėj” 
spalių 7-tą ir bus aiškinama 
sekamose laidose. Nepraleis
kite.

su

ki-

Atvyko j Brooklyn?
Al. Janušauskaitė, Scran- 

tono laisviečių Janušauskų 
duktė, apsigyveno Brooklyne. 
Linkime Aldonai gerų sėkmių 
asmeniškam‘gyvenime ir dar
buotės pažangiąjame lietuvių 
jaunime.

Irving Shaw, iš N. Y.-, ir 
Jack Englesberg ir Siegfried 
Wechsler iš Far Rockaway, 
agentai, Queens teisme prisi
pažinę apdraudomis iš klijen- 
tų nusukę $8,000.

Komunistų Partija New 
Yorko Valstijoj oficialiai ati
darė savo rinkimų kampaniją 
masiniu mitingu pereito pir- 
ipadienio vakarą, Mecca 
Temple, N. Y., iš kur Amte- 
rio prakalba buvo perduoda
ma radio klausytojams per 
WMCA radio stotį.

Amteris dabar yra vieninte
lis Komunistų Partijos kandi
datas valstijinc skale. Iš karto 
jis buvo nominuotas į guber
natorius, bet vėliau KP ištrau
kė savo kandidatus paramai 
demokratinio fronto kandida
tų. Dėlto Amteris tapo per
keltas iš kandidato į guber
natorius į kandidatą į kon- 
gresmanus valstijine skale 
(Congressman-at-Large).

Amteris savo prakalboj ra
gino visus lapkričio 8-tą bal
suot už darbiečių ir pažan
giąsias spėkas, sakydamas:

“Prieš mūsų liaudį stovi be
galinės svarbos klausimai. 
Reakcinės spėkos, operuoda- 
mos po maska liberalizmo, 
organizuojasi ir eina pirmyn 
nepaprastu greitumu. Jos nori 
paimt kontrolę mūsų valstijos 
ir šalies ir sunaikint visas 
liaudies teises.”

Jis toliau pažymėjo, kad 
Thomas Dewey, repūblikonų 
kandidatas, yra “langų parė- 
du” reakcininkams, už kurio 
slepiasi visa reakcijos rikiuo
tė. Jis taip pat kritikavo so
cialistų vadą Norman Thomas, 
kad jis nemato skirtumo 
reakcininkų ir progreso 
kų, pamatuodamas, kad 
yra kapitalistinės.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi arba trys 

kambariai su visais įtaisymais, ga
ru šildomi, karštas vanduo ir tt. 
Keturi kambariai išsirandavoja 
tarp $30-$28, trys kambariai $25- 
$24. Del daugiau informacijų krei
pkitės po numeriu 677 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (242-247)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys moteriškei 

prie nedideles šeimos. Prašome pra
nešti laišku: 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y. (244-246)

prižiūrėti
Motina turi 

informacijų 
29

Reikalinga moteriškes 
du jaunus vaikučius, 
dirbti. Dėl ' daugiau 
kreipkitės pas A. Augulienę,
Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

(245-246)

dar- 
am-

Reikalinga patyrusios namų 
bo darbininkės tarpe 20-30 m. 
žiaus. Gaus ir savo kambarį. Gera 
mokestis. Šeimynoj randasi keturi 
nariai. Tclefonuokite: Shore Road 
5-4644. (245-246)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
spalių, 19 d., 8 vai. vakare, Šapalo- 
Vaiginio Salėje, 147 Thames St. Vi
si nariai dalyvaukite šiame susirin
kime, gausime naują knygą "Ūka
nos.” — Sekr. P. V.

tarp 
spė- 
abi

Iš Liet. Literatūros Draugijos 
1-mos Kuopos Susirinkimo

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darb. -Apsigynimo 

Lietuvių 17 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalių 20 d. Draugai, 
šis susirinkimas yra svarbus, nes 
turime apkalbėti apie žieminio se
zono parengimus. Kai kurių narių 
yra užsivilkusios duoklės, turime 
juos aplankyti namuose ar pakvies
ti į sūsirinkimą. Todėl šiame susi
rinkime turėsime daug darbo padė
ti, kad visus organizacijos ir kuo
pos reikalus sutvarkytume. — A. 
Mureika. (245-246)

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savų biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
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.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras .kamba. 
rys, užejimui su 
moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam»vf. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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FRANK DOMIKAITIS

I

Pereitą ketvirtadienį įvykęs 
susirinkimas buvo didesnis už 
pereitus kelis susirinkimus. 
Matyti, nariai buvo daug su
sidomėję pereitu tarimu, kad 
šiame susirinkime turėjo būt 
kalbama apie lenkų užgrobi
mą Lietuvos sostinės Vilniaus, 
paminėta 18 metų sukaktis 
nuo atplėšimo Vilniaus nuo 
Lietuvos. Tos prakalbos neį
vyko dėl apsileidimo gausint. /

Džiaugiamės Nauja Knyga
Kita, gal būt svarbiausia, 

priežastimi skaitlingo suėjimo 
į susirinkimą buvo knyga. 
Nauja apysaka “Ūkanos” jau 
išėjo iš spaudos. Ji buvo gar
sinta ir išduota nariams šia
me susirinkime. Tai yra puiki 
apysaka, šis vėliausias LLD 
leidinys turi 342 puslapius. 
Stambios raidės ir lengva lie
tuvių kalba parašyta. Labai 
patraukianti skaityti, nemalo
nu skirtis, kol dar nesi ją pa
baigęs. Lietuviai raginami da
bar, vajaus metu, stoti į LLD. 
Užsimokėję įstojimo 10c ir 
metinę duoklę $1.55 gausite 
tą puikią knygą. O katrų duo
klės yra nemokėtos, tai sku
binkite mokėti ir paštimkite 
knygą.

Daugelis lietuvių pasako: 
“Aš jau pasenau ir nieko ne
išmokai!. O ką čia dabar be- 
išmoksi.” Tai yra labai klai
dinga mintis. Knygų skaity
mui žmogus niekados nėra 
per senas. Kadangi dabarti
niame momente susiduri su 
visokiomis aplinkybėmis, todėl 
reikia mokintis skaityti ir iš
mokti apsilenkti visokių blo
gumų.

Nutarta surengti prakalbų- 
paskaitų.

Nemažai narių yra užsili
kę su mokesčiais. Draugai\pa- 
ėmė jų antrašus ir pasistengs 
juos aplankyti, o sekančiame 
susirinkime bus pranešimas 
apie užsilikusius su duoklėm.

Pirmos Kuopos Kor.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaityto lu.

ĮT MANE*DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
E MANO KRUTINUS MUSKULUS TAIP SKAUDA. 
GALIU GAUTI n£ MINUTEI PALENGVINIMO.

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI IŲ MUSKULŲ SKAUOOlMO 
PAIN-EXP£IURIS!G£RAI IŠSIGINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSlSTEBįSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMUS PAlENGVŽS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Mąujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metal Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 Iki 12 vai. 1S ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

5

S

REST AURACIJ A
417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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.

.y ..............

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
J Visas maistas geriausios rūšies. •
Z KAINOS ŽEMOS ?
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE •

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

Lietuviui Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS.
I JŪSŲ* SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

J.

__________ —
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