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Krislai
Pagal Save Sprendžia 

Kitas.
Atšaukė ir Paliko.
Nauja Kuopa.
Ragina Sukilti.

Rašo A. B.

Fašistinės “Vienybės” mo
terų skyriaus redaktorė 
rimtai susirūpino širdies ir 
meilės reikalais. Ji sako:

“Kuris kelias veda į vy
rų širdis? Ta mįslė yra la
biausiai įdomi kiekvienai 
moteriai, nes kiekviena jų 
savo sielos gelmėse yra Sire
na, kuri stengiasi pavilioti 
vyrą... ”

Tai tik toks fašistinių 
moterų gyvenimo mieris. 
Jokio socialinio idealo jos 
nepripažįsta.* * *

Smetonos valdžia nuta
rus atšaukti karo stovį Lie
tuvoje. Bet ar manote, kad 
tas jau reiškia, jog Lietu
vos liaudis atgauna demo
kratines teises?

Nieko panašaus. Skirtu
mas tik tame, kad nuo da
bar fašistinės diktatūros 
priespaudą vykins vidaus 
reikalų ministerija, vietoje 
karo ministerijos.* * *

Worcesteryje rimtai pa
keltas klausimas organiza
vimo lietuvių komunistų 
kuopos. Iki šiol ten buvo 
tiktai komunistų frakcija.

Sumanymas labai geras. 
Partijos distriktas tam pri
taria.

Bet ar atsiras pakanka
mai draugų simpatikų, ku
rie norės įstoti partijon ir 
padėti lietuvių kuopą suor
ganizuoti?

* Spalių 15 d. įvyko komu-[darni arabus, o arabai šau: 
nistų ir simpatikų mitin- do į tuos orlaivius, 
gas. Septyni draugai pasi
žadėjo įstoti lietuvių kuo-'anglu 
pon. 
draugai laikysis savo žo
džio.

Bet reikia daugiau kuo
pos sudarymui. Dar turėtų 
keletas draugų įstoti. Tada 
iš sykio susidarytų gana 
graži kuopa.* * *

Chicagos ’’Draugas” sa
ko:

“Prieš tokią nacių akci
ją, prieš tokius jų vadų 
burnojimus, prieš užsimoji
mus nušluoti viską, kas ka
talikiška, turėtų sukilti vi-

Neabejoju, kad tie, muot Senąjį Jeruzalės Mies-
tą, kaip centrą arabų suki
lėlių. Tuo tikslu išanksto su
telkta kanuolės, bombiniai 
lėktuvai, tankai ir kiti karo 
pabūklai.

Viso Palestinoj prieš ara
bus veikia jau 25,000 Angli
jos kariuomenės. Pasirodo, 
kad arabai jau yra užėmę 
eilę miestelių. Jie turį 10,- 
000 organizuotų ir ginkluo
tų kovotojų.

Paskutinį kartą šturmavo
so pasaulio katalikai ir, pa-'.kjbhskąjį miestą Jeruzalę 
galiau, visi, kuriems bran-! Saladinas, Aigipto sultanas, 
gi yra laisvė, kuriems 850 metų atgal; ir išvijo iš 
brangus žmoniškumas.”

* * *

Prieš tokį sukilimą mes 
nieko neturime. Bet sukili
mas turėtų būti daug plate
snis. Jis turėtų būti atkrei
ptas ne tik prieš persekioji
mą katalikų, bet prieš visą 
nacių barbarizmą.

Ar tokiam sukilimui 
“Draugas” pritartų?

♦ * ♦

Tai klausimas. Kol na
ciai persekiojo kitus žmo
nes, o nelietė katalikų, tai 
“Draugas” tuos barbarus 
(nacius) sveikino. Mes sa
kėme, kad tokie sveikinimai 
katalikams neišeis geran. 
Ir neišėjo. -

Gerai, kad nors dabar 
“Draugas” susiprato ir jau 
šaukia katalikus prie suki- 

, limo prieš nacius. * * *
Bet kodėl katalikų baž

nyčia teberemia Ispanijos 
nacius (gen. Franco ir jo 
saiką) ?

Ir ta klaida katalikams 
kada nors brangiai atseis.

ten kryžeivius, kurių vadas 
buvo 1 Richardas “Levašir- 
dis.”

NAZIAI DAUŽO KATALI
KŲ BAŽNYČIAS, AREŠ

TUOJA KUNIGUS

■

-

Madrid.—Respublikos val
džia grąžina 99 imtinius, 
italus fašistus, generolui 
Franco’ui, kuris už tai pa
leisiąs 99 respublikiečius, 
fašistų belaisvius,

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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N. J. VYRIAUSIAS TEISMAS UŽGYRE MAJORO 
HAGUE’O POLICIJOS IR PADAUŽŲ SMURTĄ 

PRIEŠ SOCIALISTĄ KALBĖTOJĄ THOMAS’A
Anglai Kariškai Apgu 

la Jeruzalę, Arabų 
Sukilimo Centrą

Jeruzalė.— Anglų vyriau
sybė įvedė apgulos stovį Je
ruzalėj prieš sukilėlius ara
bus; įveda karo stovį ir vi
soj Palestinoj. Jeruzalė pil
na šarvuotų automobilių su 
kulkasvaidžiais; gatvės ap
statytos kareiviais su plieno 
kepurėmis ir plikais durk
lais. Nuolat trata kariuome
nės kulkasvaidžiai, atsaky
dami į arabų šautuvų pyš
kėjimą, ypač Senajame Je
ruzalės Mieste. Iš už tvirto- 
viškų sienų ir kitų pozicijų 
arabai neatlaidžiai šaudo į 
žydus ir anglus. *

Sukilėlių lizdus anglai 
bombarduoja ir rankinėmis 
granatomis. Anglų kariuo
menei talkauja 4,000 žydų 
policijos.

Virš Jeruzalės dieną ir 
naktį žemai skraido kariniai 
Anglijos orlaiviai, baugin-

Trečiadienį buvo įsakyta 
kariuomenei štur-

Vienna, spal. 19. — Naziai 
per naktį daužė akmenimis 
katalikų bažnyčių langus ir 
plėšė žydų namus, ardyda
mi net žydų pavargėlių 
įstaigas.

Areštuota jau per 100 ka
talikų kunigų. Suimta dau
gis kataliku jaunuolių, ku
rie bandė demonstruot su 
obalsiu: “Tegyvuoja Kris
tus !” vietoj “Tegyvuoja 
Hitleris!”

Gen. Franco Jau ir Nesvei
kus Ima į Armiją

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistam vis la
biau trūksta kareivių. Res- 
publikiečiai ypač daug jų iš
žudė Ebro fronte, sako As
sociated Press.

Todėl fašistai šaukia ar
ini jon jau ir £uos 18 iki 30 
metų vyrus, kurie buvo pir
miau atmesti kaip negana 
sveiki.

Kodėl Hitleris Žada- Sugrą
žint Čechoslovakija) Tūlas 
Nazių Užimtas Jos Dalis
Praga, Čechoslovakija. — 

Pranešama, kad Hitleris ža
da sugrąžint tūlas savo už
imtas Čechoslovakijos dalis, 
kur cechai sudaro žymią 
daugumą gyventojų.

(Čechoslovakijos valdžia 
taip nuolankauja Hitleriui, 
kad jis, šiaip ar taip, tikisi 
būt faktinu valdovu visos 
Čechoslovakijos. Pasiduoda
ma Hitleriui, Čechoslovakų 
valdžia pradėjo persekiot 
komunistus, socialistus ir 
žydus; uždarė jų organiza
cijas, uždraudė susirinki
mus; užgrobė pinigus žy
dų, kurie, pabėgę iš “vokiš
kų”, sričių nuo nazių, pasi
dėjo tuos pinigus į bankus 
Pragos, Čechoslovakijos sos
tinės, ir tt.)

Madrid. — Ispanijos liau- 
diečiai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis nukirto Italijos 
bombinį lėktuvą ties Palos.

GENERAL MOTORS ŽADA 
PRIIMT 35,000 DAU

GIAU DARBININKU
New York.—General Mo

tors automobilių korporaci
jos pirmininkas A. P. Sloan 
paskelbė, kad už poros sa
vaičių pašauks atgal darban 
35 tūkstančius savo darbi
ninkų; taip pat žadėjo grą
žint senąsias algas savo raš
tininkam ir boseliam. Tos al
gos šių metų pradžioj buvo 
jiem numuštos 10 iki 30 pro
centų.

General Motors sako, kad 
žmonės vėl pradėjo daugiau 
pirkt automobilių.

Nuo šių paskelbimų tuo- 
jaus smarkiai pakilo Gene
ral Motors Šerai Wall Stry- 
te.

NAZIŲ ŠNIPAI TYKOJO 
PAGROBT IR NUŽUDYT 

PULKININKĄ

New York.—Hitlerio šni
pai taikėsi pagrobi Ameri
kos pulkininką Elginą, prie
vartą išgaut iš jo paslaptis 
New Yorko tvirtovių ir nu
žudyt jį, kaip kad liudija 
vienas teisiamųjų Vokietijos 
šnipų, G. G. Rumrich.

Hitlerio šnipai turėjo iš
dirbę planą, kaip tą žmog
žudystę paskui primest ko
munistam, sako Rumrich.

London, spal. 19. — Susi
rinko Anglijos ministerių 
kabinetas,z labiausiai susirū
pinęs, kaip numalšint arabų 
sukilimą Palestinoj.

Trenton, N. J. — Aukš
čiausias New Jersey valsti
jos teismas atmetė reikala
vimą socialistų vado Nor
mano Thomaso pripažint 
jam teisę sakyt kalbas Jer
sey City aikštėse ir gatvėse.

Kada Norman Thomas 
balandžio 30 d. mėgino kal
bėt Journal Square tame 
mieste, iš pradžios gengste- 
riai, atsiųsti hitleriško ma
joro Hague’o, užpuolė kal
bėto j ą;1 paskui policininkai 
pagrobė N. Thomasą ir de
po rtkvo atgal į New Yorką. 
Tai, girdi, todėl, kad jis 
bandęs sakyt kalbą atvira
me ore be leidimo (policijos 
vyriausybė buvo atmetus 
Thomaso prašymą duot jam 
leidimą).

Paskui Norman Thomas 
reikalavo sau leidimo kalbėt 
Jersey City aikštėje Pirmo
joj Gegužės; o kai policijos 
galva D. Casey atmetė šį

Keršys Italijos Žydam 
Už Žydų Veikimą 

Jungi Valstijose
Roma. — Jeigu Amerikos 

žydai “kels-Hermą” prieš 
Italijos ir Vokietijos fašiz
mą, tai Mussolinio valdžia 
be pasigailėjimo apsidirb
sianti kad ir su senaisiais 
žydais Italijos piliečiais, ku
rių šeimynos jau šimtme
čius gyvena Italijoj.

Šitaip atsiliepė fašistinė 
Italijos spauda, kada New 
Yorke paskutiniu laiku ta
po įkurta Amerikos Žydų 
Sąjunga Kovai prieš Komu
nizmą ir Fašizmą.

Tūli mussoliniški laikraš
čiai ir prezidentą Roosevel- 
tą vadina “žydu.”

DIES GODŽIAI KLAUSO 
TAUŠKALŲ PRIEŠ 
“RAUDONUOSIUS”

Washington. — Fašistuo- 
j antis kongresmanas Dies 
pasikvietė į liudininkus to
kius šaldrus, kurie pasako
ja, būk “Stalinas įsakęs su
naikint Amerikos Darbo Fe
deraciją,” būk Minnesotos 
gubernatorius Benson, Far- 
merių-Darbo Partijos žmo
gus, esąs “komunistų sėb
ras,0 ir tt.

Tokias .kvailas pasakas 
ima už gryną pinigą Dies, 
pirmininkas kongresinės ty
rinėjimų komisijos.'

LENKIJA PRIPAŽINO 
MANCHUKUO 
“VALSTYBĘ”

Varšava. — Lenkija pasi
rašė sutartį su Japonija, 
kur pripažįsta Manchukuo 
“valstybę” (nors Manchu
kuo tėra tik Japonijos kolo
nija).

reikalavimą, tai Thomas 
kreipėsi į valstijos aukščiau
sią teismą, kad priverstų 
Casey duot Thomasui leidi
mą.

Šiam teismui Thomas nu
rodė, jog majoro Hague’o 
mašina tame mieste laužo ir 
trempia konstitucinę teisę 
žodžio ir susirinkimų lais
vės. Bet teismas dabar at
metė Thomaso prašymą ir 
“paaiškino,” būk Jersey Ci
ty valdyba “nevaržanti jo
kių konstitucinių teisių,” ne
duodama be leidimo sakyt 
prakalbas miesto aikštėse ir 
gatvėse...

Teisinas dar pagyrė fašis- 
tuojančius Jersey City val
dovus; esą, jie deportuoda
mi N. Thomasą iš miesto iš
gelbėję jį nuo “įnirtusios” 
prieš jį “minios.”

O į tą “minią” buvo iš 
anksto suvaryti majoro Ha
gue’o valdininkėliai ir pa
daužos atakuot Thomasą.

Palestinos Arabai Rei
kalauja Nepriklauso
mybės nuo Anglijos
Karnayel, Syria.—Vyriau

sias Palestinos mahometonų 
arabų religinis vadas Haj 
Amin ei Husseini pareiškė, 
jog santaika Palestinoj gali 
įvykt tik šitokiomis sąlygo
mis:

Anglija tuoj aus turi su
stabdyt naujų žydų įvažiavi
mą į Palestiną; turi leist 
arabam įkurt savo nepri
klausomą valstybę Palesti
noj ir daugiau nelaikyt Pa
lestiną “žydų tėvyne.” Turi 
būt visiškai uždraustas to
lesnis žemių pardavinėji
mas žydams Palestinoj.

Husseini, įtakingiausias 
pasaulyje arabų mahometo
nų dvasinis vadas, tvirtina, 
kad arabai yra teišėti Pa
lestinos-savininkai, o žydai 
tik “įsibriovėliai.” Bet jis 
žada nepersekioti žydų re
ligijos po to, kai Anglija pa
tenkintų tuos arabų reikala
vimus; ketina pripažint ir 
plačias prekybos teises An
glijai Palestinoje.

London.—Pranešama, kad 
Anglija “negalinti sutikt” 
su sąlygomis, kurias jai sta
to Husseini.

POLI CIJA BOMBARDA
VO STREIKIERIUS

Sioux City, Iowa, spal. 19. 
—Šimtas' policininkų ir spe
cialiai ginkluotų gengsterių 
išblaškė ašarinėmis bombo
mis ir buožėmis 1,000 strei- 
kierių pikietą nuo Swift and 
Co. skerdyklos.

ORAS

Šiandien vėsiau ir gal lys.
—N. Y. Oro Biuras.

Lenkija Prašo Rumu
nijos Padėt Grobt I 

Čechoslovakiją
<3

Arabai Protestuoja Ameri
kai, Remiančiai “Žydą 

Tėvynę” Palestinoje
Washington. — Palestinos 

Arabų Gynimo Draugija iš 
Bagdado atsiuntė Amerikai 
protestą dėl to, kad Ameri
kos valstybės m i n i s t eris 
Hull kelios dienos atgal pa
reiškė, jog ši šalis laiko Pa
lestiną “žydų tėvyne” ir 
rems bent amerikiečių žydų 
teisę tenai apsigyventi.

Tuo pačiu laiku Amerikos 
vyriausybė gavo daug rei
kalavimų nuo savo piliečių 
gint žydų teises Palestinoj 
ir daryt spaudimo Anglijai, 
kad jinai nepanaikintų “žy
dų tėvynės” Palestinoj. x

JAPONAI JAU ARTI 
KANTONO

Hong Kong, spal. 19. — 
Japonai užėmė pozicijas jau 
tik už 30 iki 40 mylių į pie
tus, šiaurius ir rytus nuo 
Kantono, pietinės Chinijos 
didmiesčio.

NAZIAI TYKOJO IŽŠUDYT 
BRAZILUOS VALDOVUS 

IR DARYT PERVERSMĄ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Nazių vadovaujami, Bra
zilijos fašistai planavo nu
žudyt prezidentą Vargasą 
ir kitus žymesnius valdinin
kus ir vėl mėgint per su
kilimą nuverst dabartinę 
Brazilijos valdžią. Tatai pa
rodo slapti fašistų doku
mentai, kuriuos dabar su
čiupo policija.

Sukilimui planą išdirbęs 
S. Fournier, buvęs armijos 
leitenantas. Jis vadovavo 
atakai prieš prez. Vargaso 
palocių fašistiniame sukili
me š. m. gegužės 11 d. ir 
dabar randasi kalėjime. Po
licija užtiko tą planą pas 
Bei. Velverde, kuris buvo 
vyriausias komandierius ge
gužinio sukilimo. Velverde 
už tai tapo įkalintas, bet 
paspruko iš kalėjimo. Da
bar jis vėl suimtas.

Brazilijos spauda mato 
šaliai pavojų iš Vokietijos ir 
Italijos pusės ir ragina ge
riau ginkluotis.

WM. GREEN REMIA SEN. 
WAGNERIO KANDIDA

TŪRĄ I SENATĄ

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos pirminin
kas Wm. Green parėmė pa
žangų demokratą senatorių 
R. F. Wagnerį, kuris kandi
datuoja naujai tarnybai se
nate. Jį remia ir CIO uni
jos.

j

Bucharest, Rumunija. — 
Pas Rumunijos karalių Ka
rolį atvažiavo užsieninių 
Lenkijos ministeris J. Beck. 
Jis įkalbinėja karaliui remt 
Vengrijos ir Lenkijos rei
kalavimą atplėšt rytinę Če
choslovakijos provinciją Ru- 
siniją (Rutheniją) ir pri
jungt ją Vengrijai. Sako, 
tada sueitų Lenkijos siena 
su Vengrijos, ir tai, girdi, 
būtų “atsarga” prieš Sovie
tus. Lenkija žada ir Rumu
nijai pietiniai-rytinį Rusini- 
jos kamputį, kur tarp gy
ventojų yra apie 40,000 ru
munų.

Jeigu Rusinija būtų at
kirsta nuo Čechoslovakijos 
ir prijungta Vengrijai, tai 
Rumunija netektų susisie
kimo su Čechoslovakija. Ta
tai būtų nuostolis Rumuni
jai- Č

Rumunijos valdžia išvien 
su Jugoslavija iki šiol buvo 
priešinga perdaug dideliem 
Vengrijos p a s i m o jimam 
prieš Čechoslovakiją. Bet 
dabar, pagal pranešimą iš 
Bucharesto, “yra manoma,” 
kad Rumunų karalius laiky
sis “bepusiškai,” vis tiek, ką 
Vengrija ir Lenkija darytų 
prieš Čechoslovakiją.

Hitleris Nesutinkąs
Berlin. — Vokietijos val

džia nesutinka atkirst Ru
sini ją nuo Čechoslovakijos 
ir tuo būdu suvest Lenkijos 
rubežių su Vengrijos. (Neš 
taip susidarytų gana stip
rus Lenkijos - Vengri j oš 
frontas, kurio Hitleris ne-- 
pageidauja. Antra, tai Vo-: 
kietijos naziai jau žiūri į 
Čechoslovakiją kaip į savo 
dirvą. Todėl jie pripažįsta 
Vengrijai tik tuos Čechosloį 
vakijos pietinius ruožus, 
kur vengrų yra dauguma 
gyventojų, bet nenori per
leist Vengrijai kitų Čecho- 
slovakijos plotų.)

SMARKŪS HITLERIO
REIKALAVIMAI 1 

FRANCIJAI

Paryžius, spal. 19.—Fran: 
ei j a pradėjo “santaikos” de
rybas su Vokietija. Hitleris 
reikalauja, kad Francija’ iš
pildytų sekamas sąlygas, 
jeigu jinai nori, kad naziai 
pripažintų ir užtikrintų da
bartinius Franci jos rube- 
žius:

Francija turi pripažint 
Vokietijai didesnį oro laivy
ną, negu Francijos; užtik- 
rint Vokietijai veikimo lais
vę vidurinėj ir rytinėj Eu
ropoj (taigi ir Lietuvoj); 
panaikint Francijos apsigy
nimo sutartį su Sovietais ir 
pervest naziams afrikines 
kolonijas Togo ir Cameroo* 
na, kurias Vokietija valde 
pirm pasaulinio karo.
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Naziškų Šniukštinėtojų Teismas

Karoliu Marksu, Engelsu, Bebeliu, Lieb- 
knechtais ir kitais žymiais Vokietijos 
darbininkų judėjimo vyrais.

Ter ilgą laiką, todėl, Kautskis buvo 
pripažintas Antrojo Internacionalo va
du, teoretiku.

Kai iškilo Lapkričio Revoliucija Rusi
joj, tai Kautskis, deja, pasidarė josios 
aršiausiu priešu. Jis niekino proletaria
to diktatūrą, puolė Sovietus. Leninas, 
aišku, netylėjo ir net parašė knygą, at
mušančią tuos Kautskio puolimus ir nu
rodančią, kad Kautskis iškraipo mark
sizmą, iškraipo ypačiai tąją jo dalį, kuri 
liečia proletariato diktatūrą. “Kautskis 
klastuoja marksizmą, pakeisdamas jį nu
dėvėta ir reakcine miesčioniška pažval- 
ga,” rašė Leninas. (Paminėtoji knyga 
yra ir lietuvių kalboj: “Proletarinė Re
voliucija ir Renegatas Kautskis”.)

“Laisvės” Vajus Šiandien

HL

Jei kas iki šiol manė, kad Vokietijos 
naziai nekiša savo nosių, kur jiems ne
reikia,—jie didžiai klydo, ir dabar galės 
puikiausiai tuo įsitikinti.

Štai prasidėjo keturių nazių šniukšti
nėtojų, šnipų, teismas. Sėdi keturi žmo
nės, kurie už pinigus dirbo šnipiškus 
darbus. Jiems direktyvas davė iš Berly
no. Ten suorganizuotas speciališkas šta
bas, iš kurio plaukia į visus kraštus įsa
kymai nazių šnipams.

Teismas būdingas dar ir tuo, kad jame 
valstybės prokuroras, Mr. Lamar Hardy, 
viešai pareiškė, kad šitie keturi teisia
mieji dirbo Vokietijos valstybės naudai, 
nazių naudai. Iki šiol tokiais atsitikimais, 
paprastai, valstybių vardai nebūdavo mi
nimi. Ponas Hardy tatai, matyti, pada
rė tam, kad pabrėžus pavojų, dalyką la
bai svarbų, labai opų ir kad tuo pačiu 
kartu davus suprasti Berlyno ponams, 
jog Amerikos visuomenė puikiai žino Vo
kietijos nazių tikslus.

Ko gi fašistai nori per savo šnipus 
Amerikoje gauti? Prokuroras Hardy nu
rodo :

Aišku, Kautskis tik tuo nesitenkino. 
Faktinai, po Lapkričio Revoliucijos jis 
daugiausiai savo energijos paaukojo ne 
organizavimui darbininkų, ne ruošimui 
kelio į socializmą, bet niekinimui komu
nistų ir ypačiai Sovietų Sąjungos.

Na, ir kaipo to pasėka, šiandien sene
lis Kautskis mirė ne Vokietijoj, ne Aus
trijoj, bet Amsterdame, Holandijoj. Kai 
Vokietijoj įsigalėjo Hitleris, tai Kautskis 
pasišalino iš ten, nuvykdamas į Vienną. 
Kai, pagaliau, naziai pasigrobė ir Vien
ną, tai Kautskis, palikdamas savo didelį 
knygyną, bėgo į Pragą. Iš ten atvyko 
Holandijon. Sakoma, mirė Kautskis bied- 
natvėj.

Sunku buvo mirti žmogui, kuris tiek 
daug dirbo socialistiniam judėjimui Vo
kietijoj, bet kai tas judėjimas dabar be
veik sunaikintas. Be abejo, nelengva jam 
buvo ir tai, kad Sovietų Sąjunga, ku
riai jis pranašavo galą, šiandien gyvuoja 
šviesdama visai pažangiajai žmonijai.

Waterbury, Conn, jau pirmoje vietoje. Hartfordiečiai iš karto 
smarkiai prakhlbejo ale darbais, kaži kodėl nesmarkiausia pasi
rodo. Tačiaus yra vilties, kad Hartfordo Komitetas gali būt kie
tas konkurentas Waterburiui. šiuom kartu Waterburis dvigu
bai daugiau punktų turi už kitus miestus.
Waterburio vajininkai galima pilnai pasitikėti, - kad 
laikysis iki pabaigos vajaus.

Artinantis galui savaitės prašome visų dienraščio 
patriotų šeštadienį ir sekmadienį pašvęsti gavimui 
giausia naujų skaitytojų. Prašome visų “Laisvės” 
gauti nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Waterbury Vajininkai ................1278
ALDLD 9 Apskr.................................585
ALDLD 6 Apskr.................................525
A. Stripcika, Elizabeth ................404
Harfordo Komitetas ......................255
A. Buivid, Sq. l^oston ..................200
“ Buknys, Brooklyn .................... 130

Žostautas, Kapuskasing ..........122
Mikolajunas, Binghamton ......120 J.
Burba, S. Boston ...................... 108
P. Lewis, Los Angeles ............100
Mason, New Haven .................. 100
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Fašistinio Savanaudiškumo

B.
J.

J,

Žinant kas yra 
jie kietai

“Laisves” 
►kuo dau- 
skaitytojų

1. Jie norėjo gauti “Z kodą,” kuriuo 
signalizuojasi kariniai USA orlaivinin- 
kai. Tasai kodas buvo laikomas paslapty.

2. Sužinoti, kaip stipri USA rytiniame 
krašte armija.

3. Kiek USA užlaiko kariuomenės Pa
namos Kanalo Zonoj.

4. Vardų USA kariuomenės karininkų, 
stovinčių New Yorko mieste ir apielin- 
kėje.

5. Sužinoti USA karo laivų judėjimą 
. Atlantiko vandenyne.

• 6. USA rytinio pakraščio apsigynimo 
planus. 'į $$

7. Kaip stiprus anti-orlaivinis apsisau
gojimas aplink New Yorką.

8. Pavogti arba nupirkti tam tikrą 
skaičių USA pasportų, tuščių pasportų, 
Kad jais naziai galėtų aprūpinti tuos šni- 
pus, kurie bus siunčiami į Sovietų Są
jungą!
;*3Labai būdingas pastarasis reikalavi- 
įpįs. Pasirodo, kad į Sovietų Sąjungą pa- 
tįįsti šnipus su naziškais pasportais nė- 

t lengva, Sovietai budriai juos košia.
tuomet jie bando išnaudoti Amerikos 
tfasportus tiems bjauriems tikslams!
•^Charakteringa ir tai, kad vos prasidė
jus šiam teismui, Panamos Kanalo Zonoj 
Ęjiįvo sugauta dar keturi Vokietijos na- 
Uų šnipai!
•f.Visi šitie faktai aiškiai rodo, kaip Vo- 
ftaėtijos naziai veikia ir prie ko jie ruo
šiasi. Jie ruošiasi kada nors ant Ame- 
iHkos užpulti. Jie ruošiasi baisiam karui. 
Jie todėl leidžia bilionus markių palaiky-

i šnipų, kad pastarieji suteiktų jiems
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viąas informacijas apie kiekvieną daly- 
kelį rytinėse mūsų krašto valstijose.

! Gaudyt ir baust niekšiškus šniukštinė-
si '.iot*

Karolis Kautskis
Spalių mėn. 17 d. Amsterdame, Holan- 
joj, numirė žymus socialistų vadas, Ka

ti. Kautskis. Jis buvo 84 metų am-

autskis gimė spalių mėn. 16 d., 1854 
is, Pragos mieste. Jo tėvas buvo če- 

į tautybės, o motina—vokiečių.
pat jaunų dienų Kautskis buvo ra- 

las ir paskui socialistas. Jis ėmėsi 
rašymo veikalų, liečiančių įvairias vi- 

nines problemas. Ir, reikia pasa
lti, daug jų jis yra parašęs. Tūli jo 

veikalai dar ir šiandien turi didelės 
reikšmėj

Kautskis turėjo asmenišką pažintį su

-V
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Įrodymas
Mūsų korespondentas iš Kauno rašo:
Kas iš Amerikos lietuvių yra lankęsis' 

Kaune, tas, be abejo, yra buvęs Vytauto 
kartu ir karo muzejaus sodely. Ir mu- 
zejus ir aikštelė atrodo gan gražiai, tik 
visa bėda, kad kairėje, prie žuvusiems 
kareiviams paminklo yra privataus skly
po tvora, už kurios auga dilginės ir var
nalėšos. Lietuvos visuomenėj jau seniai 
buvo iškeltas sumanymas tą privatų skly
pą atpirkti ir prijungti prie viso muze
jaus sodelio. Tada ir paminklas ir visas 
muzejus būtų ne dilgėmis apaugusiam 
patvory, o gražiai sutvarkytos aikštelės 
vidury. To privataus sklypo savininkė 
Stankevičienė sutiko sklypą parduoti už 
gan prieinamą kainą.

Praėjusiais metais'apie tai buvo rašy
ta laikraščiuose ir net kalbėta Kauno 
miesto valdyboj, tačiau tas reikalas taip 
ir paliktas likimo valiai. Žmonėms dėl 
to reiškiant nepasitenkinimą, Invalidų 
Sąjunga, Savanorių Sąjunga, Šaulių Są
junga ir Kauno tautininkų ir jaunalietu
vių vadai įteikė prašymą vyriausybei, 
kad tą sklypą išpirktų ir atiduotų mu- • 
zejui. Vyriausybė pasižadėjo prašymą 
patenkinti. Bet štai šiomis dienomiš pa
aiškėjo, jog jaunalietuvių vadas, kuris 
pats po tuo prašymu pasirašė, sklypą 
nuo Stankevičienės nupirko ir’pats pra
dėjo statyti namus. Prieš porą metų toje 
vietoje namus norėjo statytis Prekybos 
rūmai, bet visuomenės protestas tai da
ryti sutrukdė. Dabar jaunalietuvių va
das advokatas Grebliauskas pasinaudojo 
proga, pats prašo, kad sklypas būtų ati
duotas muzejui ir pats pradėjo namus 
statyti. Didesnio begėdiškumo, regis, ne
bereikia. Jis, žinoma, tai padarė visai są
moningai. Kai vyriausybė nutars sklypą 
atpirkti, jis gaus uždirbti ne tik už skly
pą, bet ir už pradėtus statyti namus, nes 
tie namai tas pats, ką šunio būda ant 
tako, nes apie tai ir eina kalba, kad 
sklypas liktų neužstatytas, o paverstas 
muzejaus sodu. Bet tokiems patrijotams 
kaip Grebliauskas svarbiau už viską pi
nigas, jam viskas galima, kad tik jo ki
šenėn eitų. Toks jau lietuviškų tautinin
kų patrijotizmas: — spekuliacija, sava
naudiškumas jiems aukščiau už viską. Jie 
ir išeinamąją vietą ties žuvusiems pa
minklu įrengs, jeigu žinos, kad nuo to 
“patrijotiško” darbo liks keletas tūkstan
čių kišenėje.

; • Mj*1.

Klausimai ir Atsakymai
Trumpi Kursai ūkininkams

Klausimas: Kur randasi 
New York State Agricultu-

Ketvirtad., Spalių 20, 1938

Gal Naktį Nesisuka?
Mokytojas: — Taigi, kaip 

jau esu aiškinęs, mėnulis su
kasi aplink žemę, o žeme ap
link saulę.

Mokinys:—Pone mokyto
jau, o aplink ką sukasi že
mė naktį, kada saulės nėra?

Žukauskiene, Newark ...........  96
Balčiūnas, Brooklyn ................ 92
Černiauskas, Rochester .........  84
Jonauskas, Bloomfield ...........  55
Mugianienč, San Francisco .... 44
Fadgalskas, Mexico, Me........... 44
A. žalimas, Worcester ...........  22
Ruseckas, Brooklyn ................ 22
Sleivis, Chelsea .......................... 22
Adams, Grand Rapids ...........  20
Dovidoniene, Worcester .........  20
Penkauskas, Lawrence .........  20
Puidokas, Ruinford .................  20

Tai

s.
Mrs. Stepon, Lewiston

Daugelis didelių kolonijų dar visai nepasirodė vajuje, 
didelis apsileidimas, draugučiai. Gėda tų kolonijų veikėjam būti 
taip apsileidusiem, kad pey visą mėnesį neprisirengė pastatyti 
savo kolonijos ant vaj įninku mapo. Tai labai prastas suprati
mas apsviltos svarbumo, svarbumo darbininkiškos spaudos to
kių veikėjų, kurie dar iki šiol nepadėjo savo miesto ant vajinin
kų mapo.

S.

Laimių Jieškotojai
Jeigu tu gyveni Ameri

koj ir nebandai laimių jieš
koti, tai tu ne amerikonas. 
Amerikoj kiekvienas “gali 
laimę rasti,” tik reikia jieš- 
koti. Juk ir šventraštyje 
pasakyta: “Jieškokit, o at
rasite.”

Būdų gi laimių j ieškoji
mui galybės. Arklių lenkty
nėse, šunelių lenktynėse, 
numerių pasirinkimas, 
“pinball games,” “slot ma
chines” “sweepstakes,”
kauliukai, rato sukimas, 
kazyros ir daugybė kitų 
būdų.

Ir čia žiopleliai pralei
džia paskutinius savo cen
tus tikėdamiesi laimėti, o 
sukčiai susigrobia jų cen
tus.

Kiek pinigų išleidžia to
kie laimių jieškotojai?

Tikrų davinių nėra, nes 
ne visi laimių j ieškojimo 
būdai yra legalūs, kaip ku
rie valdžios draudžiami ir 
čia jieškojimas atliekamas 
slapta. Northwestern Na
tional Life Insurance Co. 
paviršutiniai apskaičiuoja, 
kad tokie laimių jieškotojai 
per metus laiko išleidžia ne 
mažiau septynių bilionų do
lerių! Įsivaizduokite sau — 
septyni bilionai dolerių!
Ir didžiuma tų pinigų nu

eina į sukčių rankas, tik 
mažą dalelę jų grąžina at
gal žiopliams, kad paskati
nus dar daugiau pinigų iš
eikvoti.

Daugiausia žiopliai išlei-

džia pinigų arklių lenkty
nėse. Ši žulikystė, didžiu
moje valstijų, vieša, todėl 
daugiausia ir nuneša ar
kliai ant uodegų. Laike ar
klių lenktynių 1937 m., kur 
22 valstijose taip vadina
mos laižybos viešos, išleis
ta keturi šimtai milionų 
dolerių. Na, o kiek išleista 
nelegaliai ? Apskaičiuo j a- 
ma, kad nelegaliai laižy- 
boms išleista vienas bilio- 
nas, du šimtai penkiosde- 
šimts milionų dolerių arba 
po tris ir pusę miliono dole
rių* kiekvieną dieną.

Arklių lenktynės, tai pui
kiausia žioplių kišenių va
lymo mašina. Kas nori šiuo 
būdu praturtėti, tas visa
dos pasilieka plikas, kaip 
tilvikas. Jei bent kuris įei
na į sukčių tarpą, tas gali 
tikėtis laimėti.

Šiomis dienomis vienoj 
dirbtuvėj italas darbinin
kas iš bedarbių apdraudos 
fondo gavo septynius če
kius ir tuoj aus visus išlei
do arklių lenktynėms. Jei
gu būtų dasiprotėjęs, kuo
met arkliai, užbaigę bėgį, 
sustojo ir uodegas pakėlė, 
pakišti kepurę, tai nors tą 
būtų laimėjęs, bet dabar ir 
su tuščia kepure sugrįžo.

Šunų lenktynės nėra taip 
garsios, bet ir šuneliai per 
metus laiko ant savo užrie
stų uodegaičių nuneša apie 
20 milionų dolerių, o pas
kui atsiteisia su lengvati
kiais pakeldami po kojytę. 
____________________ ***»■>
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Gerai Atsakė
Kartą važiuoja per kaimo 

lauką apskrities viršininkas 
pora gerų arklių ir sutinka 
kaimietį važiuojant su men
kute kumelaite. O kelias la
bai blogas.

Viršininkas: — Kodėl jūs 
netaisot kelių, tiesiog, išva
žiuoti negalima.

Kaimietis: — Ponui su to
kiais arkliais išvažiuoti tai 
ne bėda, ot man, su ta ku
melaite, tai tikras vargas.

“laimėsi” du dole- 
tai ne laimė?
visokių “sweep- 
amerikiečiai kas

Šunų lenktynėse vartoja
mos visokios žulikystės. Pa
vyzdžiui, kelis sykius palei
džia šunelius. Vienas jų vi
sus aplenkia. Jis turi savo 
ženklą, vardą ir tt. Tuomet 
žiopsotojai sudeda didelę 
pinigų sumą manydami, 
kad jau tikrai laimės. Bet 
čia gudrūs operuotojai tuo- 
jaus pakeičia greitąjį šu
nelį kitu tokio pat plauko ir 
tais pačiais ženklais. Na ir 
kada juos paleidžia, tai 
“greitasis” šunelis pasilie
ka užpakalyje. Mat, ant jo 
uodegos daug pinigų sudė
ta ir todęl nepajėgia grei
tai bėgti.

Pasirinkimui numerių, 
kuris labai ’ išsiplatinęs 
New Yorke tarpe juodvei- 
džių, kasdien išleidžiama 
apie milionas dolerių. New 
Yorke šios gemblerystės 
aniuolu sargu buvo James 
J. Hines, kuris dabar tar
domas.

Ant “pinball games” 
metus išleidžiama apie 
sė biliono dolerių.

“Slot machines” per 
tus sumaumoja apie
milionų dolerių, bet jos su
grąžina apie 20 nuošimčių 
atgal. Vadinasi, jeigu ma
šinon sumesi dešimtį dole
riu, tai v z 
riu. Ar

Dėl 
stakes”
metai išleidžia apie 30 mi
lionų dolerių. Čia suktybių 
nėra iš tų pusės, kurie ren
gia tuos “sweepstakes,” nes 
dalis surinktų pinigų ski
riama labdaringiems tiks
lams, pavyzdžiui, Airijoj 
skiriama ligoninės užlaiky
mui, o dalis skiriama lai
mėjimams. Bet laimėjimo 
ženklų išparduodama apie 
10 milionų, o laimėjimų 
būna tik keli šimtai, todėl 
mažai vilties yra laimėti. 
Bet ir čia žulikai suranda 
būdus pasinaudojimui. Jie 
atspausdina milionus ne
tikrų ženklų (tikietų) ir 
juos platina, kaipo tikrus, 
pasilikdami pinigus savo 
kišeniuose.

Kiek per metus išleidžia
ma kauliukų mėtymu, rato 
sukiniu, kazyromis ir tam 
panašiai — sunku apskai
čiuoti.

Amerikoj nei vienas žais
mas, nei vienas- sportas — 
kumštynės, jeigu jas gali
ma pavadinti sportu, risty- 
nės ir tt. neapsieina be 
gemblerystės. Viskas ‘ pa
remta gembleryste.

Negana to. Atsiranda 
gudruolių, kurie sugalvoja 
ką nors naujo, kad žioplių 
kišenius patuštinus. Nese
nai buvo prasidėjęs taip 
vadinamas laiškų ratas.

Abu Gali Nesilaikyt Prižado*
—Tu vėl, Jonuk, lindai į 

puodą, kur su uogomis! Ir 
ar tau negėda? Argi aš tau 
neuždraudžiau tai daryti?

—Taip, teisingai, mamyte.
—Ir ar tu man tada ne

prižadėjai, kad tai buvo pa
skutinis kartas?

—Taip, teisingai, mamyte.
—Ir ar aš tau nesakiau, 

jei tu neišlaikysi žodžio, tai 
tave gerai įplaksiu?

—Taip, teisingai, mamyte, 
bet jei aš neišlaikiau žodžio, 
tai ir tu savojo gali nesilai
kyti.

Pildo Sutartį
—Klausyk, drauguži, ar 

nežinai, kur galėčiau pirkti 
kokį puskapį žiurkių?

—Na, ir kuriems galams 
tau tų žiurkių prireikė?

—Mat, aš apleidžiu savo 
senąjį butą, o pagal sutartį 
turiu jį palikti tokį, kokį ra
dau.

Nenor šunų Nuskriaust
—Nagi, tu, Antanai, tai 

visai nesiįdomauji grybais, 
tik bėgi ir bėgi, o ne rauji.

—Tai ką rausi, kad visi 
šungrybiai.

—Rauk gi tuos, o šunims 
kiti išdygs.

(Surankiota)

Čia vieni dėjo po 10 centų, 
kiti po 25c, treti po 50c. 
Buvo tokių, kurie dėjo po 1 
dolerį ir 5 dolerius. Dirbtu
vėje, kur aš dirbu, likome 
liuosi nuo to rato, rodosi, 
keturi žmonės, visi kiti dė
jo po $1.00. Didžiavosi, 
kad jų ratas auga ir ritasi, 
kad jau nemaža suma pi
nigų sudėta.,Bet, deja, stai
ga tas ratas nežinia kur 
nusirito, «kas nors tuos pi
nigus priglaudė. Visi nosis 
nuleido, o mes, liuosieji nuo 
to rato, gardžiai iš jų pasi
juokėme.

Ir kas keisčiausia, kad 
dirbtuvėje negali darbinin
kų įtikinti, kad čia žulikys
tė. Jie tvirtina, kad jeigu 
tu nelaimi, tai negiliukin-

ral College? Ar ta kolegija 
siūlo trumpus kursus žmo
nėms, kurie nori užsiimti 
ūkininkyste?

Atsakymas: New Yorko 
Agrikultūros Kolegija turi 
daug trumpų kursų—kaip 
tai, apie ūkės valdymą, pa
taisos darbus, pienininkys
tę, sodininkystę, vištų, gy
vulių auginimą ir daug kitų. 
Kursai prasideda lapkričio 
2 ir baigiasi vasario 10 d. 
Galima gauti, ant pareika
lavimo, knygutę apie kur
sus, kuriuos duoda. Pasiųs
kite prašymą į New York 
State College of Agricul
ture, Ithaca, New Yorke.

Beveik visos kitos vals- 
tijiškos agrikultūros kolegi-

Anglai pikietuotojai smerkia Chamberlainą Londone 
del to, kad jis pardavė Čechoslovakiją Hitleriui.



Tarptautinė Apžvalga
Nelaiminga Liaudis

Čechoslovakijos reikalus 
išdavė ne vien Anglijos ir 
Franci jos imperialistai, bet 
ir jos pačios valdžia. Hodze 
valdžia įleido tūkstančius 
apsiginklavusių H i 11 e rio 
agentų grįžti į Čechoslova- 
kiją ir terorizuoti demo
kratiniai nusistačiusius pi
liečius. Generolo Syrovy val
džia tik iš pradžios kiek pa
sipriešino, o paskui ir ji at
siklaupė prieš Anglijos, Vo
kietijos, Italijos ir Franci- 
jos valdonus. Juk į Munich ą 
nebuvo įleista Čechoslovaki- 

. jos delegacija. Jeigu Čecho
slovakijos valdžia būtų did
vyriška, tai ji galėjo atmes
ti Hitlerio, M u s s o linio, 
Chamberlaino ir Daladiero 
niekšišką sutartį ir stoti 
kovon. Kaip dabar paaiški, 
kad jeigu Čechoslovakijos 
valdžia būtų pasipriešinus, 
tai vargiai Vokietija būtų 
išdrįsus tuojaus daryti už
puolimą. Bet Čechoslovaki
jos valdžia ramino žmopes, 
o Komunistų Partijos orga
ną net uždarė, kad jis ne
galėtų šaukti mases į kovą 
už savo laisvę, už savo kraš
to apgynimą!

Čechoslovakijos pardavys- 
tę dabaigė buvęs jos prezi
dentas Eduard Benes, kuris 
bailiškai rezignavo iš savo 
vietos, atliko tą, ko reikala
vo Hitleris. Dabar čechoslo- 
vakiją mėsinėja. Vokietijos 
fašistai užėmė jau didelį 
jos plotą,.su išbudavotomis 
tvirtumomis, strateginiais 
keliais, kalnais, miestais, 
svarbiais industrijos cent
rais. Lenkijos fašistai už
ėmė Tescheno sritį. Vengri
jos fašistai ruošiasi pagrieb
ti didelį kraštą.-Jie visi pla
nuoja atplėšti nuo Čechijos 
dar Užkarpatų Ukrainą. 
Slovakus nori taip pat jau 
atidalyti. Taip mėsinėdami 
sudrasko šalį, kurį buvo 
pusėtinai stipri ir galėjo 
gintis.

Nazių Ateities Planai
Vokietijos naziai daro 

planus, ką sekantį pulti. Šie
met jiems labai gerai pasi
sekė. Be karo, be mūšių jie 
užkariavo 42,470 ketvirtai
nių mylių (Austriją ir dali 
Čechoslovakijos) su 10,000,- 
000 gyventojų. Kas dar 
svarbiau, kad tai turtingi 
kraštai. Ir užkariavo tik to
dėl, kad jiems kiti padėjo. 
Goeringas dabar lengviau 
atsiduso. Jis prisipąžino,

kad labai bijojo karo, nes 
žinojo, kad kare Vokietija 
būtų ištaškyta. Dabar nazių 
Vokietija sutvirtės, nes ji 
laimėjo galingą tekstilės in
dustriją nuo Čechoslovaki
jos, daug anglies, geležies ir 
kitų iškasamų turtų, užėmė 
kalnus, apaugusius geriau
siais medžiais ir derlingus 
laukus. Dabar Hitleris sieks 
pavergti Balkanų šalis—Ju
goslaviją, Rumuniją, Bul
gariją, Graikiją ir Turkiją. 
Jis ten nesitiki sutikti pasi
priešinimą. Jis planuoja 
puolimą ant Sovietų Ukrai
nos. Jis nori atsisukti prieš 
Franci ją ir atsiimti nuo jos 
turtingas Alzaciją ir Lota
ringiją provincijas. Jis dan
timis griežia prieš Lietu
vą, Daniją ir Belgiją. Jis 
ruošiasi suvesti sąskaitas ir 
su Lenkijos fašistais už ko
ridorių. Dancige naziai pa
reiškė, kad jie nuo dabar 
skaitysis tik su Hitlerio įsa
kymais. Franci ja ir Angli
ja, išduodamos čechoslavi- 
ją, nenupirko Europai tai
kos. Greitai ir labai greitai 
prasidės dar didesni karo 
griausmai, kaip praeitą va
sarą.

Francija Blaškosi
Anglijos politika aiški— 

visas laikas reakcinė ir 
priešsovietinė. Jeigu Čecho
slovakijos krizio metu An
glija buvo paskelbus, kad 
Sovietų Sąjunga bus jos tal
kininkė, tai tik todėl, kad 
manė, kad Hitleris vis vien 
išprovokuos karą ir Angli
jai bus labai reikalinga So
vietų pagelbą.

Bet Franci jos politika 
yra kvailiausia. Ji visada 
blaškosi ir už tai moka. Po 
pereito karo Francija viso
mis keturiomis rėmė prieš 
Sovietus kontr-revoliucij ą. 
Jai tas daug atsiėjo. Vėliau 
rėmė Lenkiją, kuriai sukišo 
daug pinigų ir ginklų, o da
bar Lenkijos ponai išvien 
bičiuliuojasi su Hitleriu. Is
panijos reikale Francija 
tupėjo ant tvoros, o dabar 
ruošiasi dar daugiau susiar
tinti su fašistais. Ethiopi- 
jos pavergimo laiku ji pa
taikavo Mussoliniui, dabar 
už tai nuo to pasiutėlio 
gauna didelę špygą. Čecho
slovakijos reikale vilkosi 
ant virvutės paskui Cham- 
berlainą, nustojo bent keno 
pasitikėjimo, sulaužė sutar
tis su Čechoslovakija ir So
vietų Sąjunga. Dabar nuo 
jos nusisuko Jugoslavija ir

Kardinolas Innitzeris, ant kurio palociaus Vienoje 
nesenai buvo padarytas hitleristų gaujos užpuolimas, 

kuri, beje, šaukė: “pakart kardinolą!”

Rumunija, Graikija ir Tur
kija, nes jai niekas nenori 
tikėti. Su Sovietų Sąjunga 
gal oficialiai ir nepanaikys 
bendro apsigynimo susita
rimo, bet Maskvoj labai tei
singai pareiškė, kad ta su
tartis neverta nei tos popie- 
ros, ant ktirios pasirašyta. 
Francija ginkluojasi, bet 
tuo pat kartu aplinkui ją 
auga fašistų jėgos. Neužil
go ir ją fašistai apsups, 
kaip jie apsupo Čechoslo- 
vakiją.

Niekina Sovietus
Sovietų Sąjungos aiški 

politika, bet ji nepatinka 
niekšams. Dabar galime 
laukti naujos melų audros 
prieš Sovietus. Anglijos ir 
Franci jos imperialistai savo 
išdavystę bando suversti ant 
Sovietų Sąjungos. Girdi, 
Sovietai silpni, iš jų nebuvo 
galima laukti daug pagel- 
bos, tai ir pasidavėm Hitle
riui. Tam tikslui panaudo
jo net Lindbergho bjaurius 
melus. Tuo pat tikslu skelbė 
melus, būk Sovietai buvo 
įgalioję Francija kalbėti jų 
vardu Muniche. Sovietai 
tuos melus užginčino. Da
bar, kaip tarakonai, lenda 
iš visokių plyšių liežuvnin- 
kai ir šaukia, kad “Raudo
noji Armija silpna... Rau
donasis laivynas menkas... 
Sovietų orlaiviai prasti.” 
Tegul šaukia. Visas svie
tas žino, kas nugalėjo Šiau
rių Polio kliūtis ir pasiekė 
Ameriką. Visas svietas ži
no, kokius stebuklus darė ir 
daro Sovietų lėktuvai Ispa
nijoj ir Chinijoj. Visiems 
yra aišku, kaip Raudonoji 
Armija sugurino japonus 
prie Zaoziornaja kalno ir 
išmetė iš Sibiro.

šnipai Daugiau Veikia
Karo išvakarėse visada 

šnipai daugiau veikia. Jung
tinėse Valstijose pilnai pa
aiškėjo, kad Vokietijos ir 
Italijos fašistų konsulai vir
to tų šalių šnipų lizdais. 
Sako, kad Mussolinio agen
tai Jungtinėse Valstiiose tu
ri 16,000 gerai išlavintų 
iuodmarškinių, kurie bile 
dieną gali pradėti veikti. 
Jie turi sudarę šnipų tink
lą, kuris gaudo žinias anie 
šios šalies apsigynima. Hit
lerio gaujos dar skaitlinges- 
nės. Hitlerio naziai viešai 
veikia ir lavinasi karinio ži
nojimo. Hitlerio eilė šnipų 
areštuota, bet tai tik dalelė.

Kovos Chinijoj
N u s i leidimas fašistams 

Europoj daugiau padrąsino 
Japonijos imperialistus Chi
nijoj. Dabar Japonija visai 
nepaiso nei Anglijos, nei 
Franci jos ir ruošiasi pulti 
chinus Pietų Chinijoj.

Kovos fronte, spalių 9 d., 
chiniečiai išmušė 20,000 ja
ponų ties Teiąn, 130 mylių 
nuo Hankowo. Tie nepasise
kimai verčia Japonijos ge
nerolus jieškoti naujų spra
gų fronte. Chinijos liaudis 
vis daugiau įsitraukia į par
tizanų kovą. Pranešama, 
kad labai daug moterų ko
voja petis petin su vyrais 
už savo tėvynę. Pranešama, 
kad Sovietų Sąjungos pasie
nyj—Sinkiango provincijoj, 
chinai sudarė galingą armi
ją, kuri turi pėstininkų, rai
telių, kanuolininkų pulkus. 
Sako, kad ji gerai apgin
kluota, turi šarvuotus auto
mobilius, tankus, lėktuvus 
ir geras kanuoles. Manoma, 
kad greitai ta armija stos

kovon prieš japonus.
Padėtis Ispanijoj

Ispanijos liaudis didvy- 
ringa. Ji veik neturėdama 
ginklų drąsiai stojo kovon 
prieš baisias fašistų jėgas 
ir treti metai sėkmingai 
ginasi. Madridą pavertė j 
neįveikiamą tvirtumą, kuo
met Čechoslovakijoj per 20 
metų išbudavotas tvirtumas 
atidavė fašistams be šūvio. 
Ispanijos liaudis išauklėjo 
iki 1,000,000 gerai išlavintą 
ir pusėtinai apginkluotą ar
miją. Ji dabar paleido už
sienio savanorius namo, nes 
ir be jų gali sėkmingai gin
tis. Ebro fronte liaudiečiai 
atmušė visas fašistų atakas 
ir pasistūmėjo prie Gande- 
sos. Sako, kad fašistai turi 
prieš liaudiečius 600,000 ar
miją iš ispanų ir apie 150,- 
000 vokiečių ir italų. Mus- 
solinis atšaukė 10,000 juod- 
marškinių. Klausimas ar jo 
laivai, atvažiuodami tuos 
parvežti, kitą 10,000 naujų 
fašistų neatvežė Ispanijon? 
Bet jeigu dalį juodmarški- 
nių ir atšaukė, tai tuo pat 
kartu Mussolinis ir Hitleris 
privežė daug fašistams gin
klų. Jie jaučiasi geriau gin
kluoti ir tuo galingesni. 
Liaudiečiams vis dar daug 
ginklų stokuoja. Bet vis 
vien, dabar liaudiečių padė
tis yra kur kas geresnė, 
kaip ji buvo pereitą pava
sarį.

D. M. š.

Nashua, N. H.
Lietuvių, Kooperatyviškos 

Kapinės rengia dešimties me
tų minėjimo vakarienę ir šo
kius. Įvyks spalių 22 d. Pra
sidės 6 vai. vakare, Laurier 
svetainėj, 35 Atterson St. šo
kiams grieš Jono Tamulionio 
radio grupė. Įžanga 75c.

Gerbiama visuomenė, ši va
karienė bus viena iš geriausių. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Visus kviečiam dalyvauti ir 
linksmai laiką praleisti, ir pa
remti laisvas kapines.

Kviečia Rengėjai.

Cleveland, Ohio
Corletiečiai Sukruto

Mes susirūpinome dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” va
jais. Atsibuvusiam Clevelando 
Draugijų Veikiančio. Komiteto 
susirinkime išrinkta nuo Li
teratūros Draugijos 57 kuo
pos vajininkais draugė Skle- 
rienė ir drg. A. Jasiūnas. 
Taipgi kuopos susirinkime dar 
pridėta kiti du vajininkai, 
būtent, drg. P. Kurulis ir drg. 
P. Boika. Taip pat ir kiti kuo
pos nariai neatsisakė prigel- 
bėti vajaus laike.

Tai mes ir tikimės; kad Cor- 
letas neatsiliks nuo kitų kolo
nijų laike vajaus.

D. P. Boika.

Užmirštas Piknikas

Lietuvių Litertūros Draugi
jos 15-to apskričio piknikas 
įvyko rugpjūčio 21 d., draugo 
P. Stanionio ūkėje, Montville, 
Ohio. Pikniką lietus sulijo.

Pikniko rengimo komisija 
gavo ir aukų nuo savo gerų 
draugų ir draugių. Draugė 
Nemurienė aukavo laimėjimui 
keiką. Draugai Rubai aukavo 
vieną beskę agurkų ir dvi bes- 
kes tomeičių.. Drg. P. Stanio- 
nis aukavo keturis korius bi- * 1 
čių medaus. Tos visos dovanos 
buvo išleistos ant “akšin” ir 
pakėlė pikniko įplaukas; To
dėl tariam ačiū visiems au
kautojams. Apskričiui liko 
šiek tiek pelno.

Rengimo Komisija.

Šiuomi pranešame gerbiamiems mūsų skaitytojams, 
kad greitu laiku per “Laisvę” pradėsime spausdint gar
siąją žymaus Amerikos rašytojo UPTON SINCLAIR10 
apysaką

"RAISTAS”
Tai apysaka, imta iš Amerikos lietuvių gyvenimo.
Tai apysaka, kuri padare Upton Sinclairj 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.

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

"Ūkanos” Išsiuntinėta
Pranešame visoms Literatūros Draugijos kuopoms 

ir pavieniams nariams, kad knyga “Ūkanos” jau at
spausdinta, apdaryta ir išsiuntinėta visoms Literatū
ros Draugijos kuopoms ir pavieniams nariams. Pavie
niai nariai gauna ją į namus, o kuopų nariai gauna 
per susirinkimus nuo sekretorių.

Todėl, kurių tik kuopų dabar įvyks susirinkimai, lai 
jie nueina ir atsiima knygą. Atsiimdami knygą, pasi- 
mokėkite savo duokles, kurie dar esate nemokėję. Jei
gu kurios kuopos negautų knygos, arba jos neužtek- 
tinai, tai prašome apie tai pranešti į centrą.

“Ūkanų” turime ir apdarytų kietais audeklo viršais. 
Jeigu atsirastų narių, kurie norėtų gauti knygą apda
rytą, tai jie už viršelius privalo pasimokėti po 25 cen
tus apart savo duoklių.

Knyga “Ūkanos” yra didelė, gražiai padaryta ir ge
ra. Jos atspausdinimas, apdarymas ir išsiuntinėjimas 
reikalavo daug pinigų. Tuo kartu dar apie 2,000 narių 
yra nemokėję už 1938 metus. Mes prašome visus na
rius ir nares pasimokėti savo duokles, o valdybas pri
siųsti pinigus į centrą, kaip galima greit. Turime kelis 
šimtus dolerių skolos, kurią reikia greitai apmokėti. 
Jeigu iš visų kuopų greitu laiku gautume nors po ko
kius $5, tai greitai padengtume visas sąskaitas (bilas).

Kartu prašome “Ūkanas” platinti. Kietais viršais jos 
kaina $1.50, o minkštais $1.25. Nepraleiskite progos ir 
naujų narių gauti į ALDLD. Juk kiekvienam pažan
giam lietuviui pravartu už $1.50 metinių duoklių gauti 
taip įdomią knygą ir tuo pat kartu per visus metus 
žurnalą “Šviesą”.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius,

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

SO. BARRE, MASS.

Kai rašiau pirmiau, kad pas 
mus buvo elektra sugadinta, 
tai ją dabar pataisė, bet gat
vės vis tiek pasiliko tamsios. 
Yra patrulių iš valstijos, taip
gi vietiniai daboja gatvėse 
tvarką. Dirbtuvei! elektrą 
greitai atvedė, tai tada dirbo
me visas septynias dienas ir 
trimis pakaitomis, nes daug 
vilnos buvo sušlapinta. Reikė
jo ją iš naujo perdirbti, bet už 
viršlaikius nemokėjo ekstra— 
kiek valandų dirbta, tiek pa
mokėta.

Dabar pilnai dirbame, bet 
susisiekimas tai nekoks. Kas 
turi savo automobilį, tas gali 
visur nuvažiuoti. Mat, pas mus 
nei busas neina, o pirmiau ei
davo. Dėl mažai žmonių va
žiuojančių sustojo ėjęs. Mat, 
pelno nėra, tai kompanija ne
paiso žmonių.

Mums dabar išrodo, kaip po 
didelio karo. Visur medžiai 
išvartyti ir nulaužyti. Kai nu
eini kur ant kalno, tai toli 
ūkininkai matosi ir visi susi
rūpinę, kad ši žiema bus sun
ki, nes kornus vėjas išlaužė ir 
su žeme sumaišė.

Žvalgas.

Praga. — Hitlerininkai 
Karlsbade, atimtam nuo Če
choslovakijos mieste, užgro
bė žydų viešbučius ir na
mus ir pavedė juos nazių

Los Angeles, Calif.

aukos, 
kas au-

APIE SPAUDOS PIKNIKĄ 
IR VAJŲ

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 145 kuopa buvo suren
gus išvažiavimą su pietais, 
kurio visas pelnas (apie $40) 
eis darbininkiškai spaudai —* 
“Laisvei,” “Vilniai,” “Voice.” 
Kadangi dėlei spaudos para
mos buvo renkamos 
tai čia paduodu, kiek 
kavo.

LDS 35 kp. $3; po $1: M. 
O. Pūkiai, J. G. Savis, J. M. 
Pupiai, Bušai, Ilepečkai, J. N. 
Shimkus, U. Deivienė, M. Tul«G 
ly, A. Levanienė ir J. Kviet- 
kauskas; po 50c: P. K. Le- 
višauskas, J. Babičiai ir J. 
Shmulkštis. N. Petrulienė 25c 
ir P. R. 20c. Daiktais auka
vo: Adolfina irStasys Petravi
čiai pyragų vertės $2.50. Julė 
Rufienė keksą ir J. Druskjs r 
kamera, ir abu daiktai likos- 
išleista ant išlaimėjimo ir at
nešė $5.80. Kiti draugai ir. 
draugės darbais prisidėjo 
prie sekmingesnio parengimo., 
Taigi pasirodo, kad Los An-" 
gėlės lietuviai remia darbi
ninkišką spaudą. Ačiū vi-; 
siems už aukas. U

Nesmagu priminti, kad šis 
laikraščių vajus užėjo mų^, 
neprisirengusius, nes šį mėnesį 
mes užimti su kitais dalykais.’ 
Vienok turime kad ir vėliau 
pasidarbuoti dėlei praplėtimo 
mūsų spaudos. Kas dirba, teF 
ir vaisių turi, štai draugė Rex’ h 
pečkienė ant išduotos Litera-;. I 
tūros Draugijos blankos surin- 
ko $11.25 dėl pagelbėjimo i&; 
siuntimo laivo iš Amerikos Is
panijos valdžiai. O draugė- 
Levanienė per “parę” pas 
Viskerkius surinko $5 dėl Is
panijos našlaičių užlaikymo. 
Tad jeigu galima surinkti au-- 
kų ir kitus darbus padaryti, 
tai kodėl nebūtų galima gatl- 
ti laikraščiui skaitytojų ? Tik? 
reikia, kiekvienam “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojui paąiH 
darbuoti per šį vajų, o pa
sekmės bus geros. Tad štoku 
me visi į šį vajų!

Pranešu, kad sekamas svar- 
bus Lietuvių Literatūros Drau-, 
gijos 145 kuopos susirinkim^SC 
bus pirmą nedėldienį lapkri
čio (6 d.j, Arroyo Seco Par- 
ke, 11-tą vai. ryte. O jeigu 
lytų, tai susirinkimas bus pas 
Levišauskus. Tai visi nariai 
būkite sekamam susirinkimo/’

M. Pūkis.
--------------------------------------
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadofiškai nuvirti kopūstai ir barščiai. j

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro j

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

NAUJIENA DEL VlSį)
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų
e Visas maistas geriabsios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKftJE

J 520 Metropolitan Ave;, Brooklyn, N. Y.
• corner Union Avenue
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V. Sūnus

ATLAIDAI
gelio kryžkelių. Jis, mat, darė karyžius, 
kurie būdavo statomi ant mirusių ka
pų, ir Jėzaus “mūkeles.” Sako, kad ir 
prieš šiuos atlaidus pardavė vieną stam-

bią “mukų”, o pinigus atlaidų dienoj 
pragėrė. Reiškia, padarė dievą, parda
vė ir pragėrė.

(Tąsa bus)

apgaudi-

protestą 
bausmę

(Atsiminimai iš Dzūkijos)

Dzūkijos krašte mes — vilniečiai at
laidus vadiname “festas”. Ar tai nuo len
kų žodžio “fest”, ar gal kas tą vardą da
vė nuo anglų žodžių, “festive” ar “fes
tival”, tai dzūkams, tas nesvarbu.

—Bus festas.. Einame į f estą... Di
delis festas... Lietus sulijo festą,— 
skambėjo Trakų apylinkės gyventojų 
tarpe. Atlaidai mažai buvo žinomi.

Atlaidai Onušiškyj, Pivašiūnuose, Jez- 
ne, Samiliškėse, Kruony j, Kalviuose ir 
net Kalvarijoj už Vilniaus miesto.

Atlaidų buvo nemažai. Užuguosčio 
miestelyj garsiausis “festas” “Švento 
Petro ir Povilo”—birželio 29 dieną. Jau 
tada į miestelį eidavo ne vien nuolatiniai 
parapijonys, bet ir budnikai, kurie visoj 
apylinkėj buvo paskilbę, kad į bažnyčią 
tik tris kartus į savo gyvenimą eina:— 
kai krikština, kai ženijasi ir kai miršta. 
Tikrumoj, tik kartą, nes pirmą ir pasku
tinį, tai kiti juos nuneša. Ypatingi tai 
buvo žmonės. Sako, kad kada kunigas 
Gruzdžius pasiųsdavo Guselį pranešti 
jiems, kad lauktų kunigo atvažiuojant 
kalėdoti, tai kunigas atvažiavęs, rasdavo 
tik vaikus. Visi vyrai išeidavo į mišką 
“malkų kirsti.” Ir taip buvo nuo bau
džiavos laikų. Sako, kad Gruzdžiaus 
pirmtakūnas kun. Birentas, kuris buvo 
geras juokdarys, kartą, norėdamas su
rasti budnikus jiems nieko nepranešė. 
Atvažiavo ir rado vienoj grįčioj pilna 
prirūkyta dūmų ir veik visus budnikus.

—Bėgkite!... Bėgkite, o kodėl nebė
gate? — juokėsi kunigas, stovėdamas 
tarpdury j.

—O kur bėgsi, kad duris užstojai,—at
siliepė vienas iš jų ilga leista nosim.

—Per langą!... Per langą!—Ir matyt 
\kunigui patiko atsiliepimas, tai priėjęs 

prie ilganosio pridėjo:—Ale nosis, nosis! 
-^-Užmiršęs tą, kad paties kunigo nosis 

į buvo viena iš didžiausiu visoj pavapi-

O tavo kokia?!—atsikirto vienas iš 
budnikų.
|lš šio priminimo skaitytojas supras, 
koki “dievoti” buvo budnikai. Bet nerei
kia manyti, kad jau visi parapijonys bu
vo panašūs. Vienok į atlaidus eidavo ir 
budnikai, ypatingai vaikipai, ir kaip ka
da net “vainą” išlaikydavo už merginas 
su kitų sodžių vaikinais. Jie eidavo į 
miestelį, kur daugiau laiką praleisdavo 
rinkoj arba aludėj.

II.
I Birželio saulė kepino karštai. Iš visų 
’pusių į Užuguosčio miestelį pulkais trau
kė žmonės. Ėjo jauni, ėjo seni. Moterų 
ir merginų daugiau kaip vyrų, nes pas- 
tyrieji pririšti prie žemės ūkio.

Rinkoj dviem eilėmis stovėjo šėtros— 
Mkaplierninkų, kaip juos dzūkai vadino 
/už tai, kad veik pas visus greta baron- 
H elementorių, kalendorių, armonikėlhj 
ir kitų smulkių dalykėlių ant surūdiju
sios vinies arba ilgos lazdos kabojo visa 
Svirtinė škaplierių ir rožančių.

I: Žmonės ūžė, kaip bitės avily j. Vieni 
vartė dainų knygeles, elementorius, ka
lendorius, kiti pirko kitus smulkius da

lykėlius, treti lošė su “burlokais” saldai
nėlius ir tt. Miestelio vaikinai kampinio 
šydo biznieriaus piazoj stovėjo ir akimis 
praleisdavo kiekvieną merginų pulką, kli
enos rinkosi pasipuošę ilgais, plačiais, 
raudonais, mėlynais, geltonais ir kito
kiais kasnykais.
a —Teberukės!... Teberukės, ateina!— 
Šaukė 'Antanas pamatęs Ringailių mer
ginas.

—Žydiškienkos ateina!
. —Vaitkūnų merginos!

• į *Dzūkų jaunimas ir senienas rinkosi į 
♦jniestelį. Didysis varpas, įkeltas į vieną 

pMš dviejų aukštų mūrinės bažnyčios bokš- 
/ tų, jau garsiai gaudė, siųsdamas savo ai- 
, lūs iki Stakliškių ir toliau. Bažnyčioj 

&udė vargonai, girdėjosi aukštesni cho- 
feMfersai, bet,didžiuma dzūkų vaikštinė- 

kaip ir “kermošiaus” laiku.
jMfedrfai ’buvo nors vieni atlaidai, kad 
jHSfcųga, nepasinaudotų vieno ar kito 

A ■Bfeus vaikinai ir kitiems neišpertų
Aš nežinau, ar tik Dzūkijoj, ar ir

i
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visoj Lietuvoj, vienas ketvirtadalis šim
to metų atgal, bet muštynių būdavo tiek 
ir tiek. Visoj Užuguosčio apylinkėj buvo 
paskilbęs Tadas.

—Duos Tadas į ausį!... Pasakysiu 
Tadui!—galėjai girdėti pagrūmojimus. 
Tadas buvo, kaip kokia audra, kaip ryk
štė. Ir šių žodžių rašytojas, nors daug 
buvo girdėjęs apie Tadą, kuris, sako, 1905 
metų revoliucijos laiku nuginklavo tris 
stražninkus, sulaužė jų kardus ant kelio 
ir sumetė į purvyną pavadinęs “silkė
mis,” ilgai neturėjo progos .jį pamatyti. 
Ir kada pirmu kartu pamatė, tai nuste
bo ne vien milžiniška Tado figūra, bet 
ir dubeltavka—šautuvu. Tai buvo Bud
nikų apylinkėj, girioj, kur Tadas atėjo 
medžioti.

Kiek man yra žinoma, prieš kelis me
tus Tadas mirė. Tadą mačiau daug kar
tų miestelyj ir vieną kartą buvo atėjęs 
į mūsų gyvennamį. Prieš mirtį jis buvo 
daug nukentėjęs, nemažai jo sveikatos 
atėmė susirėmimai. Nežinau, ar Tadas 
mušdavo prie pirmos progos savo oponen
tus, .ar tik jo didžiulė fizinė figūra buvo 
ta baidyklė. Muštynių jis turėjo. Kas bu
vo kaltininkas—jis ar gal tie, kurie norė
jo nuveikt milžiną,-nesiimu spręsti. Kar
tą mačiau Tado žygį ir tai vieną iš pra
kilniu, u

Tai buvo aludėj. Ant vieno stalo stovė
jo dvi bonkos alaus, alus putojo stikluo
se, už stalo sėdėjo dvi įraudusios mergi
nos, prieš jas gulėjo pyrago ir sėdėjo 
du vaikinai iš Palapiškių sodžiaus. Tuo 
kartu vienas nedidelis vaikinas atsisky
rė iš kitame kampe stovėjusių vaikinų 
būrio, priėjo prie palapiškėnų, nieko nė- 
sakęs, užsimojo ir nuo alaus bonka vožė 
Jurgiui A. į galvą. Jurgis pasviro į de
šinę. Merginos skaudžiai suriko. Jurgis 
atsistojo, iš po kepurės kraujas ritosi 
per veidą, žandus, pakaušį—aplinkui. Jis 
greitai sudribo. Nedidelis vaikinas, kurį 
buvo praminę “Sekliukas”, sugrįžo prie 
savo būrio ir žvengė. Karčiamoj buvo ir 
Tadas.

—Mušasi!... Mušasi!—girdėjosi gar
sai.

—Kas mušas?—Tadas pastatė klausi
mą, ateidamas iš kito kambario.

Jam buvo perstatytas dalykas. Tadas 
prieėjo prie “Sekliuko”, paėmė dešine 
ranka jį už krūtinės, pakėlė aukštyn, tar
tum norėdamas, kad prasikaltėlis geriau 
išgirstų jo kalbą ir rūsčiai užreiškė:

—Piemeny! Kaip tu drįsai mušti bon
ka? Jeigu jis tau prasikalto, tai mušk 
savo šventa ranka per priešo prakeiktą 
snukį, bet ne bonka!

Tą pasakęs, Tadas išnešė “Sekliuką” 
ir tiesiai numetė į vidurį gatvės. Tokį aš 
mačiau Tado žygį. Bet sako, kad jis iš- 
veldavo žmogui kailį, jeigu jam kas pa
statydavo pusę kvortos degtinės ir to 
prašė. Bet aš nesiimu tą tvirtinti.

Tuoj aus po to, netoli buvo kitas susi
rėmimas. Aleksiukas kirto žagaru pus
antro karto už save didesnį vyrą iš In- 
tuponių. Tas nutvėrė kitą galą žagaro, 
pirma pastūmė, o paskui patraukė ir 
Aleksiuką ištiesė veidu į pieskas. Bet 
Aleksiukas nebuvo vienas. Jis visada pa
kreipęs ant šono kepurę, stovėdavo dide
lio būrio priešakyj. Jam tuojau į pagelbą 
atėjo jo prieteliai. Vienas, pramintas 
“Karve”, paleido plytą vyrui į kaktą, pra
mušė, sukruvino; kitas drožė pagaliu ir 
parmušė. Pribėgęs policistas švilpė, šauk
damas kitus ir pakėlė vyrą pusėtinai kru
viną. Sako, kad tas vyras negyveno su 
savo žmona, o buvo paviliojęs Aleksiuko 
merginą, ar kas ten panašaus.

Taip suvesdavo dzūkai savo sąskaitas 
atlaidų dienoj.

Jau saulė leidosi už girios. Žmonės bū
riais traukė iš miestelio. Gatve linkui 
Žiežmarių ėjo viduramžis žmogus, per
kreipęs kepurę, biskį šokdamas, smagus 
ir garsiai šaukė: /

—Dieve, tu mane sutvėrei, sutvėrei... 
Aš tave padariau, pardaviau ir pragė- < 
riau... Atleisk man griekus!

Iš karto atrodė, kad veikiausiai girtas 
nežino ką kalbąs. Bet vėliau patyriau,’ 
kad tai buvo vienas iš tų,?kurio koply
tėlės su Jėzaus “mūkele” kabojo ant dau-

Chicagos Žinios
10 Nuošimčių Daugiau 

Balsuotojų
Pirmadienį buvo registraci

jos diena rudens balsavimams. 
Kiek jau surinkta žinių, paro
do, jog šiemet Chicagoj bal
suotojų, bus užsiregistravę 
bent 10 nuoš. daugiau, negu 
bile kada pirmiau.

Daugiausiai naujų balsuoto
jų užsiregistravo miesto rotu
šėj—net 1,308. Kituose pri
rinktuose, vidutiniai, .po 43 
nauji balsuotojai užsiregistra
vo. Pilietis.

turi virš 7,000 narių; tai arti 
dvigubas paaugimas per biskį 
daugiau kaip metų laiko.

Per spalio mėnesį Partija 
užsimojus gauti 1,800 narių.

Iki lapkričio 4 norima pa
siekti 10,000.

Lapkričio 4 Milžiniškas 
Mitingas Stadiume

Earl Browder, generalis

Partijos sekretorius, kurį Chi
cago “Tribune” ypač dažnai 
garbavoja, bus Chicagoj lap
kričio 4 ir kalbės tame mil
žiniškame mitinge, Stadiume.

Tai bus prisirengimui prie 
rinkimų mitingas.

Kviečiama visi darbininkai, 
visi, kas tik interesuojasi rin
kimais, dalyvauti tame mitin
ge.

O Partijos nariams reikia 
smarkiai darbuotis, nes Sta- 
diumą pripildyti reikalinga 
didelės minios. N.

piršo apsimetęs agronomu ir 
visaip meluodamas ir 
nedarnas.

Prokuroras padavė 
ir Rūmai Sidaravičiui
padidino ligi šešerių metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Sidaravičius Rūmų sprendi
mą apskundė Vyr. tribunolui, 
bet Vyr. tribunolas jo skundą 
atmetė ir Rūmų sprendimą pa
tvirtino.
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Aplankius Rūdiškių Bažnyt
kaimio Žmones Chicagoje

(Nuotikiai iš žmonių 
gyvenimo)

Aną vakarą iš Town
Lake kolonijos p-lė Rakštelyte 
skambina Adelei Kazimierai- 
čiutei, gyvenančiai 4030 So. 
Campbell avė., Brighton Park, 
pranešdama apie sergančią 
brightonparkietę Rožę Pike- 
liutę. Ji teiraujasi apie ligo
nės gimines, ar ji turi čia,s Chi
cagoj, giminių ?

Buvo tuoj suteikta keletas 
adresų ir taip pat, kad p-lė 
Pikeliutė turi pusseserę New 
Yorke. Ana yra vedus su chi- 
cagi^čio J. Klastausko broliu, 
Pranu Klastausku.

Mat dalykas tokisPusant
rų metų atgal numirė Rožės 
Pikeliutės motina p. Martinai
tienė. O dabar bus trys sa
vaitės, kaip daktaras išvežė 
Pikeliutę į ligoninę. Bet kaip 
giminės, taip ir kiti pažysta
mi niekas nežino, ko’kioj ligo
ninėj ji yra.

Tik iš Marquette Park tą ži
no viena mergaitė, neš kaip 
sveika Pikeliutė buvo, tai su 
ja draugavo. Ji dažinojus, 
kad sunkioj padėtyj yra ta jos 
draugė ir kitiems pranešė.

Gydytojas niekam jokios ži
nios neduoda, nors jis gerai 
žino ligonės namus.

Klastauskai dažinoję, pra
dėjo teirautis, kokioj ligoninėj 
ligonė randasi, šeštadienio va
kare nuvyko pas rudiškiečius 
A. Burneckienę, S. Chuberkį 
ir pas Pikeliutės pusbrolį 
Frank Galkų Town of Lake. 
Bet ir pas šiuos kaimynus ir 
giminaičius jokių žinių nega
vo.

Tik savo atsilankymu pa
matė dideliam skurde gyve
nančius žmones. Klastauskas 
žada dėti pastangas ir surasti 
ligonę ir tą daktarą, kuris taip 
pasielgė. Ir jeigu dar bus ne
vėlu gelbėti sergančią iš nelai
mės, tai gelbės.

Pikeliutė ant Rockwell ir 
39th gat. turėjo gražų di
delį namą. Ji per metus laiko 
buvo labai susirūpinus ir ne
dirbo. Nors jai jokis finansi
nis sunkumas negręsė, tačiau, 
sako, turėjus daug klapatų su 
nuomininkais ir iš to pairę 
nervai. Prie to labai gailėjosi 
motinos. Ji per visą laiką liū
dėjo. Draugauti nei su kuo 
nenorėjo. Teko ir man tame 
Rudiškių bažnytkaimyj būti ir 
sušnekti su toms gyvenimo są
lygų nukamuotomis aukomis.

Niekaip Neužbaigiama “Eros” 
Gaisro Byla

1932 m., Kaune, Duonelaičio 
g., prieš Karo muziejų, sudegė 
avalynės “Eros” fabrikas. Tar
dymas nustatė, kad fabrikas 
buvo padegtas ir fabriko savi
ninkai — du broliai Kapulskiai 
ir Videsas — patraukti tieson.

Jie buvo kaltinami tyčia fa
briką padegę, norėdami gauti 
draudimo premiją.

Apyg. teismas visus tris kal
tinamuosius pripažino kaltais, 
o kadangi gaisras sudarė pavo
jų ir žmonių gyvybei, kurie pa
degto namo III aukšte gyveno, 
tai nubaudė po 12 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

Rūmai apyg. teismo sprendi
mą panaikino ir visus tris kal
tinamuosius išteisino.

Prokuroras padavė kasacijos 
protestą ir Vyr. tribunolas Rū
mų sprendimą panaikino.

Rūmai bylą sprendė antru- 
syk ir vėl visus tris kaltina
muosius išteisino.

Antrukart Rūmams spren
džiant bylą kaltinamieji jau bu
vo išvykę į Palestiną ar Afriką 
ir į posėdį neatvyko.

Prokuroras vėl padavė pro
testą ir vėl Vyr. tribunolas Rū
mų sprendimą, kuriuo kaltina
mieji išteisinti, panaikino, ir 
bylą grąžino Rūmams trečią
kart spręsti.

Rūmai tą bylą ir sprendė.
Kaltinamieji ir dabar į posė

dį neatvyko, tai byla sprendžia
ma už akių.

Kaltinamųjų gynėjai prašė 
teismą bylą atidėti ir šaukti ke
letą liudytojų.

Rūmai advokatų prašymą pa
tenkino ir bylą atidėjo.

viso 320 lt. ver-

žmones pamatė, 
daržo nepažįsta-

Tysliavai Nesiseka Chicagoj, 
Vėl Sužeistas

Juozui Tysliavai važiuojant 
su p. Justina Urbikiene, į Ur- 
bikienės karą smogė trokas ir 
sužeidė juodu. Tysliava, sako, 
nugabentas į šv. Kryžiaus li
goninę ant 69th ir California 
Ave.

Kiek laiko atgal Tysliava iš
kritus iš/gatvękario ir koją, 
palaužęs?; Dki?ąr'. dar. bfogjhu.;

Iš Suvalkų Kalvarijos Šaulių 
Kliubo Išnešė Visus Gėrimus

Šiemet gegužės iš 9 į 10 d. 
nežinomas piktadarys įsilaužė į 
Suv. Kalvarijos šaulių kliubą 
ir iš kasos pagrobė 200 lt., o iš 
bufeto dvi bonkas konjako, vie
ną bonką krupniko, dvi bonkas 
degtinės, spirito, vyno, likerio 
ir kt. gėrimų 
tės.

Ryto metą 
kad iš vieno
mas vyras iš žemės išsikasė ke
lias bonkas ir, susidėjęs jas į 
maišelį, nuėjo Marijampolės 
link. Apie tai buvo tuojau pra
nešta policijai, kuri įtariamąjį 
ir sulaikė. Pasirodė, kad tai 
yra Adolfas Strausas, vokietis.

Tardomas Strausas kaltu pri
sipažino. Apyg. teismas 
są nubaudė pusantrų 
sunk, darbų kalėjimo.

Strausas apyg. teismo
dimą apskundė Rūmams ir pra
šo, kad jam bausmę sumažintų, 
nes prisipažinęs, nusikaltęs 
pirmusyk, pasižada ateity dorai 
gyveriti.

Strau- 
metų

spren-

Veik Dvigubai Paaugo p,er 
Metus .Laiko ,,

Komunistų Partija skęlbjįa, 
kad - Illinois valstijoj ji ■ jau

Angelės Žadvydienės ir J. Si
daravičiaus Skundai Atmesti

Kaip lipoma/ A. žadyydien^ 
iužf iidŠo.yWą*s/vo. meijjižįo Tau-, 
r&gės Ėįet. banko ’ buhalterio 
Paškevičiaus: yra nubausta ket
vertais metais sunk, darbų ka
lėjimo.

Apeliaciniai rūmai apyg. tei-

- ■ ■- ........——------------■■ ■

smo sprendimą patvirtino, nors 
žadvydienė ir prašė bausmę su
švelninti.

Jos gynėjas Vyr. tribunolui 
padavė kasacinį skundą, kurį 
Vyr. tribunolas vakar apsvars
tęs atmetė.

—J. Sidaravičių Šiaulių ap. 
teismas nubaudė 4 m. kalėjimo 
už tai, tkad jis kėsindamasis nu
žudyti savo žmoną 
žmoną peršovė.

Sidaravičius savo 
sinosi nužudyti del 
jam neužrašė dvaro, o jis įsi-

Išteisino Gydytoją 
Bieloblockienę .

Prieš kurį laiką į vieną Kau
no viešbutį buvo pakviestas 
pas ligonę gydytojas Nekve- 
davičius. Paaiškėjo, kad mo
teris yra atvykusi iš provinci
jos ir nusilpus po padaryto 
aborto.

Kadangi tą abortą buvus 
padarius S. Bieloblockienė- 
švarc, tai ji tieson įr patrauk
ta. Su Bieloblockiene patrauk
ta tieson ir toji moteris, ku
riai abortas buvo padarytas.

Nesenai Kauno apygardos 
teismas tą bylą Sprendė. Apy
gardos teismas abi kaltinamą
sias išteisino.

ir uošvę,

žmoną ke
to, kad ji

Hollywood, Calif. — Pir
masis vyras buvusios akto
rės Ruthos Etting iš pavy
do pašovė antrąjį jos vyrą, 
muzikantą M. Aldermaną.

Užprenumeruok Dienraštį 
Savo Draugam*

Gražiosios Hollywood žvaigž
dės turi kontroliuot savo dai
lias figūras, nes begailestinga 
kamera padidina kiekvieną 
svarą perviršio. Štai kodėl 
tiek daug žavėtinų judžių ka
ralienių vartoja pieną kaip 
savo maisto dalį. Pienas pa
deda joms išvengt nutukimo, 
tačiaus nekenkia jų grožiui ar 
gyvumui.

Ir jūs taip pat galite tu
rėt gražią, laibą ir dailią fi-

gūrą, jvesdamos pieną į savo 
mitybą. * Rašykite reikalauda
mos dovanai knygutės, “The 
Way to Pep and Beauty”, 
kur surašyta valgiai moksliš
kam sulaibėjimui, naudojami 
judamųjų paveikslų žvaigž
džių. Tik pasiųskite atvirutę 
su savo vardu ir adresu j: 
Bureau of Milk Publicity, 
Albany.

THE STATE OF NEW YORK

Seka
Pienišku Keliu.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

... piliete moteriške su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją Ifileido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 26c.

> l^bkestį įgalite prisiųsti 3c aido ’A. .pašto 
ženkleliai-stamps.

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

------------------------------------------ ------------------- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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» Ketvirtad., Spalių 20, 1938

Jersey City, N. J.
Susirinkimai, Parengimai
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 133 kuopos susirin
kimas įvyko 7 d. spalių. Na
rių kaip ir paprastai dalyvavo 

* vidutiniai. Nutarta dėti pa
stangas gauti skiriamą kvotą 

* mūsų kuopai — du vaikus į 
LDS vaikų skyrių. Išrinktas 
J. B. Paserpskis išrinkti se
nus ir jieškoti naujų “Laisvei” 
skaitytojų.

—o—
Spalių 8 d. Jersey City ir 

Bayonne Literatūros kuopos 
kartu su rusų IWO kuopa tu
rėjo balių spaudos naudai. 
Balius įvyko Bayonne, N. J. 
Svečių dalyvavo gražus bū- 

< rys, biznis ėjo gerai, pelno 
bus. Tačiaus, iš kitų kolonijų, 
ypatingai iš Elizabeth Port, 

► niekas nebuvo, išskiriant d. 
Stripeiką. Cliffsidės buvo pil
na mašina. Jersey City iš 
anksto buvo parduota geras 
skaičius tikietų, bet tik pusė 
dalyvavo baliuje. 

—o—

ALFRED DUFF COOPER,

protestuodamas prieš Cham- 
berlaino pardavikišką poli
tiką, pasitraukė iš Anglijos 
laivyno ministerio vietos.

Detroit, Mich.
Aido Choro Koncertas 

Lietuvių Svetainėje, 
25th & Vemor Hy.

Spalių 9 d. įvyko Laisvės 
Draugijos susirinkimas, šauk
tas atvirutėmis. Dalyvavo ge
ras skaičius narių. Dalyvavo 
ir iš Lietuvių Darbininkų Su- 

< si vienijimo centro dd. Mizara 
ir Siurba. Dalykas tame, kad 
galutinai buvo sprendžiama 

, prisidėjimas Laisvės Draugi
jos prie LDS. Laisvės Drau
gijos išrinktoji komisija įkaitė 
ištisai sutartį su LDS centru, 
kokiomis Sąlygomis Laisvės 
Draugija priimama prie LDS. 
Iš sutarties paaiškėjo, kad 
abiem organizacijom sąlygos 
priimtinos. Didelė didžiuma 
narių sutartį po įvairių pa
klausimų ir diskusijų užgyre 
viešu balsavimu. Tačiaus, rei-

* kia priminti, kad nekurie na
riai ar tai dėl nežinojimo ai
tai sužiniai darė primetimus, 
Matulevičiui, būk jis gaunąs' 
kokį atlyginimą už tai, kad 
stoja už abiejų organizacijų 
susivienijimą. Priekaištas vė
ju paremtas.

Nubalsavus prisidėti prie 
LDS, tai lapkričio mėnesio su
sirinkime, kuris įvyks 12-tą 
dieną, atvyks iš LDS centro 
keletas merginų, kurios išpil
dys įstojimo aplikacijas ir 
abiejų organizacijų viršinin
kai pasirašys po sutartimi. 
Laisvės Draugija perves savo 
iždą į LDS ir tuomet Laisvės 

* '* Draugijos nariai galutinai 
skaitysis Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo nariais.

Spalių 23-čią dieną (atei
nantį sekmadienį) įvyksta 
šaunusis mūsų choro koncer
tas ir lietuviškos vakaruškos. 
Choras ilgai rengėsi, lavinosi, 
kad puikiai prisirengus pir
majam šį sezoną parengimui.

Kaip jau esu rašęs, turėsi
me svečių solistų. Vienas at
važiuoja iš Rochesterio; ar
mėnų choras užpildys dalį 
programos savo puikiomis tau
tinėmis dainomis ir melodijo
mis.

Trumpai perž'/elgkime, ką 
žada jums pats didžiulis Ai
do Choras. Keturios naujos 
dainos bus sudainuota, iš ku
rių dvi ’originalės liaudies dai
nelės ir Detroite negirdėtos, 
kitos dvi klasinės muzikos 
vertimai lietuvių kalbom Mer
ginų choras sudainuos, bet šį 
kartą ir vyrai merginoms ne- 
užsileisime, irgi sudainuosime 
vieni tik vyrai. Bus pirmą 
kartą pamėginta scenoje per
statyti lietuviški liaudies šo
kiai.

’Ateikite visi lietuviai ir lie
tuvės ir įvertinkite mūsų pa
stangas.

Koncertas prasidės 6:30 
vai. vakare. Įžanga prie du
rų 45c, iš anksto tik 35c. Bi
lietus galit egauti pas choro 
narius. A. Urbon.

• Chester, Pa.
Spalių 14-tą dieną įvyko 

rinkimų kampanijos viešas 
mitingas po atviru dangum 
ties Orient ir Jackson Ave. 
Mitingą ruošė Komunistų Par
tijos vietinis skyrius. Leidimas 
buvo gautas iš miesto admi
nistracijos. Tai pirmas atsiti
kimas nuo pradžios kampa
nijos. Metai laiko atgal mies
to gaspadorius pasakė, kad 
raudoniesiems vietos nėra
Jersey City. Tačiaus vieši 
protestai ir masinis spaudimas
matomai paveikė į miesto ad
ministraciją. Tačiaus chuliga
nizmas savo diegus turi giliai 
įleidęs. Partijos kalbėtojui tik 
pradėjus kaitrą pasipylė to- 
matės, kiaušiniai, ir susirinki
mas likosi išardytas. Drg. 
Anyon irgi teko to purvo, kai
po kalbėtojui.

—o—
Susivienijus Laisvės Drau

gijai ir LDS 133 kuopai, tai 
bendras narių skaičius susi
darys arti šimto. Tai pagirti
nas darbas iš abiejų organiza
cijų narių tarpo. Pavienėm 
pašelpinėm lokalinėm organi
zacijom gyvenimas aprube- 
žiuotas. K. Biuras.

Praga. — Rusinijoj, au
tonominėje Čechoslovakijos 
dalyje, suimta 2,000 vengrų 
teroristų, daugelis jų per- 
sirengę oficieriai Vengrijos

?Li>armijos.

Tarpe Chesterio lietuvių yra 
gana stipriai įsigalėjus reak
cinė lietuviška spauda, kuri 
pilna šmeižtų ir melų. Ar ne
būtų geriau lietuviams skai
tyti darbininkišką spaudą, 
kaip “Laisvę” ir “Vilnį”? ši
tie laikraščiai yra Amerikos 
lietuvių apšvietos vadai, pa
duoda teisingas žinias ir ge
rus pamokinančius straipsnius.

žinote, dabartiniu laiku ei
na “Laisvės” vajus ir prenu
merata nupiginta iki $5 me
tams, arba $2.7? pusei metų. 
Už tai užsiprenumeruokite 
“Laisvę.”

Dar turiu priminti tiems 
skaitytojams, kurie neatsinau
jino savo užsibaigusios prenu
meratos. Tas, draugai, labai 
negerai. Pasistengkite tuojau 
atsinaujinti.

—o—
Gerbiami Chesterio lietu

viai! Čia pirmu sykiu atvyks 
kalbėti Mother Ella Bloor. 
Prakalbos įvyks spalių 25 d., 
antradienį, 8:30 vai. vakare, 
Lietuvių Kliubo svetainėje. 
Įžanga bus 15 centų. Įsigy
kite tikietus iš anksto.

Įftočiutė Bloor jau sulaukė 
76 metus amžiaus, o darbi
ninkiškoje dirvoje jau dar
buojasi per 50 metų. Labai 
svarbu ją pasitikti ir jos kal
bos pasiklausyti.

—o—
Toj pačioj lietuvių svetai

nėj, spalių 30 d. įvyks kitas

Nauja L. Pruseikos Knyga
HARTFORD, CONN.

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

INKERMAN, PA.
iš

kaip

KAINA TIK 15c
Ly-

kviečia

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

GARSINKITĖS “LAISVĖJE

Telefonas: Humbcfldt 2-7964

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS

9
namentas. Kviečiame Korietiecius reaaKtorių 
(79th St.) ir Clalanwoodiečius daly- P. Buknys.

0s-

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei”
NAUJU SKAITYTOJU

VARPO KEPTUVĖ

Brooklyn, N. Y“Laisve,” 427 Lorimer St

VALANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

Vokietija’ duoda kreditan 
Lenkijai 23 mil. dolerių ver
tės mašinų mainais už Len
kijos ūkio produktus.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

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

NEWARK, N. J.
kviečiame dalyvauti “Card
Bingo” parengime, kuris

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis”

Tuojau jsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 
pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

skaitlingai dalyvauti.
(246-247)

Hali, 329 Broadway. Įžanga 
(245-247).

Naujokicnė ir D. Petrauskas.
(246-247)

Todėl prašome nepamiršti ateit į 
šį parengimą, atsiveskite ir savo 
draugus bei pažįstamus. Iki pasima
tymo. — Rengimo Komisija.

(246-247)

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

vauti. • Tikietus galima gauti pas 
Laisvamanių kuopos narius.—Kom. 
M.

Radio stotį

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Etinės Kultū

ros Org. 6 kp. rengia pirmą bankie- 
tą pas dd. S. Naujokus, šeštadienį, 
spalių 22 d. po num. 17613 Harland 
Ave. Pradžia 7 v. v. Drg. Naujokie- 
nė duos 5 laimėjimus ‘ prie įžangos 
bilieto, o įžanga tik 25c su užkan
džiais. Taipgi bus kortavimo tur- 
namentas. Kviečiame Korietiecius

tuviai naudai “Laisvės” 
kams, kad galėtų padengt 
prie gavimo naujų narių, 
virš minėtų dalykų bus ir 
jai, D. M. Šolomskas, vienas iš 
redaktorių ir “L.” Administratorius

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, spalių 21 d. bus 

kus balius ir įvairus 
Rengia Am. Komunistų
vietinė kuopa. Bus ir geras kalbė
tojas, Hudson County organizato
rius Jay Anyon, pradžia 8 v. v., Li
berty 
25c.

Laisvės Choras rengia didelį ba
lių, šeštadienį, spalių 22-rą, Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Pradžia 8 
v. v. Įžanga 25c. Bus gera orkestrą 
šokiams, Galėsite linksmai praleisti 
laiką ir tuom pačiu paremsite cho
rą finansiškai. — Kom. (246-247)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskr. konferencija 

įvyks 23 d. spalių, 10 vai. ryto, 735 
Fairmount Ave. Delegatai būkite 
laiku. — Sekretorė. (246-218)

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

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

pui- 
programas. 

Partijos

WORCESTER, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės rašybinė 

mokyklėlė 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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Elizabeth, N. J.

Bangos Choro Narių Atydai
Šį penktadienį, spalio, October 21, 

Bangos Choro pamokos neįvyks, nes 
mokytoja negalės pribūti. Bet visi 
choristai pribūkite ateinančią nedė- 
lią, spalio 28 į pamokas, taip 
visada. (246-247)

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra Svarbas Susirinkimas

- Ketvirtadienį, spalių 20 d., yra 
šaukiama visuotinas mūsų organi
zacijų susirinkimas, 785 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. dėlei “Laisvės” 
bankieto, kuris įvyks 4 d. gruodžio, 
Tilo Stanton Hali, 860 Snyder Ave., 
Plačiai dalyvaukite, nes bus gatavi 
tikietai. Veik Kom. Valdyba.

spalių 20-tos. (245-246)

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

Turėsime repetuot dal-
.dainuosime per Radio 
spalių 23-čią, stotis 

(245-246)

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

namus, 
skaityti 
nes ka

ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis
žmogus nori skaityti žinias.

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

NEWARK, N. J.

|R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIU DARBAS 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
__  Keptuves

Lietuvių Komunistų Frakcija 
Pittstono turės “Parę” Daily Wor
ker naudai. Įvyks 23 d. spalių, 7 v. 
v. Sandargienės namuose, 6^ Oak 
St. Įžanga 25c, bet už tai bus duoti 
ir užkandžiai. Bus gera muzika. Vi
si Kom. Partijos simpatikai kviečia
mi atsilankyti. (246-247)

Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

NEWARK, N. J.
Atydai Sietyno Choro Narių

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

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, spalių 23-čią Sietyno 

Choras dainuos per
WHOM, 9 vai. ryto. Prašome ncw- 
arkiečių ir iš apylinkes miestelių 
lietuvius atsukti radio ant WHOM 
ir pasiklausyti gražių dainų. —K.Ž.

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytojų
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai ' į 

Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų,

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų 

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

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

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

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

ii' f, ...—

L, i 
h 
i ■'

Ik 1J

masinis mitingas. Prasidės 2 
vai. po pietų, čia kalbės tik 
sugrįžęs iš Ispanijos karo 
fronto draugas Joe North, 
Amerikos laikraščių, korespon
dentas.

Nepamirškite dalyvauti ir 
šiame masiniame susirinkime.

Kuopos Koresp.
i

CLEVELAND, OHIO
Spalių 23, sekmadieni, įvyks 

ros Choro didelė ir juokinga trijų 
aktų Komedija “Teta Salomeje,” 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave. Du
rys atdaros 5 vai., pradžia 5:30 vai. 
vak. Po lošimui Lyros Choras su
dainuos keletą dainų. Muzika šo
kiams bus gera. Turėsime skanių 
valgių ir įvairi gėrimų. Įžanga iš 
anksto perkant 30c, prie durų 35c. 
Šokiams 25c. Lyros Choras 
visus

Šiuomi 
Party ir 
įvyks sekmadienį, 23-čią spalių. Šv. 
Jurgio Svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Pradžia 3 vai. p. p. 
Įžanga 35c. Bus gera muzika šo
kiams, turėsime skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų.-

Šį parengimą ruošia Newarko lic- 
vajinin- 
išlaidas 

Apart 
kalbėto- 

L.”

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
niui. Prie įžangos bus duodama už
kandžiai ir kava. Prie įžangos ti
kietų bus duodama ir “door prize.”. 
Šokiams grieš Kom. Partijos negrų 
orkestrą. Visi vyrai ir moterys, seni 
ir jauni yra kviečiami atsilankyti,' 
užtikriname laiką praleisite links-( 
mai. — Komisija. (245-247) i

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

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

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

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

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.

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

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

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

ir pavieniu.

DUONĄ

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

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

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



Dėl Laisvės Koncerto

Open Day and Night

REIKALAVIMAI

Special Rates per Week

Matykite Amerikos Lietuvių Judį!

Tel. Stagg 2-5043

EXTRA, EXTRA!

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

MOTERŲ ATYDAI!

Prastai MedžiotojamsSugrįžo 14-ka Belaisvių

UŽ-

Tcl. EVergreen 7-1645
License No. L. 886

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Office Phone
EVergreen 8-1090

dar- 
am-

Up 
me-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam •”»- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MANHATTAN 
LIQUOR STORE 

264 GRAND STREET 
(Kampas Roebling St.) 

Brooklyn, N. Y.

20-tą, 
m Asi- 
AI an- 
Avc.,

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

Didžiausias pasirinkimas visokių 
rūšių gėrimų.

po atlikimo pareigų 
stotin, kad ant vietos 
kvotimą ir nustatyt, 
kaip dingo rekordai.

Vėl areštuotas John J. Sul
livan, Wallabout Turgavietės 
sargas, kuris per tris metus 
“uždirbo” ir susitaupė $64,- 
976.

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

Sun. all day and night

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day and night
Saturday Night 75 cents

Reikalinga moteriškės 
du jaunus vaikučius, 
dirbti. Dėl daugiau 
kreipkitės pas A. Augulicnę,
Stagg St., Brooklyn, N. Y. 

(245-246)

Tikrai žinokite, Kad Perkant 
Sau Vynus ir Likerius Reikia 

/kirkti Patikimoj Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

Specialiai geras pirkinys
Old Mr. Boston 1|5 kv. $1 2< 
100 laips. 2-jų m. senumo

Reguliarė kaina yra .$1.95

Dr. A. Petriką, kuris perei
tą sekmadienį išvyko į 
State su dr. J. Valuku 
džioti, rašo:

“Medžioklė nekokia!
gynė miškan eiti — persausa, 
miškai dega. Teks grįžti be 
ožio!”

Ten persausa, o mieste, pas 
mus, šiemet lietaus—perdaug.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

prižiūrėti
Motina turi 

informacijų 
29

Reikalinga patyrusios namų 
bo darbininkės tarpe 20-30 m.

' žiaus. Gaus ir savo kambarį. Gera 
j mokestis. Šeimynoj randasi keturi 
nariai. Telefonuokite: Shore Road 
5-4644. (245-246)

Jack StacheI Kalbės 
Brooklyno Mitinge

Ketvirtadienį, spalių 
8:30 vai. vakaro, įvyks 
nis mitingas Willoughby 
sion, 665 Willoughby
netoli Throop Ave., Brookly
ne. Vyriausiu vakaro kalbė
toju bus Jack StacheI, žymus 
politikos žinovas, kalbėtojas 
ir veikėjas. Jo kalbos tema: 
“Čechoslovakija ir Kas Seka
mas?” Taipgi kalbės rinkimų 
reikalais. Įžanga nemokamai. 

. Rengia Komunistų Partijos 
70-ta sekcija.

Lietuviai, ypač balsuotojai, 
kviečiami dalyvauti.

Kita vakaro įdomybe bus 
įteikimas vėliavos 70-tos sek
cijos organizatorei per Peter 
V. Cacchione, Kings Apskri

ti ž
pasidarbavimą

čio Komiteto pirmininką, 
sekcijos gerą
narių gavime rugsėjo mėnesį. 
Dabar iššaukiama kompetici
ja už tą vėliavą tarp 70-tos 
ir 60-tos sekcijų; kuri gaus 
daugiausia narių šį mėnesį, 
pas tą pasiliks vėliava. K.

Brooklyno Komunistai 
Ruošiasi Rinkimams

Brooklyno komunistai dabar 
darbuojasi išsijuosę padaugint 
komunistų balsų skaičių atei
nančiuose rinkimuose. Jie 
prašo talkon ir visus partijos 
simpatikus, įvertinančius par
tijos rolę Amerikos darbo 
žmonių ir abelnai liaudies rei
kalų gynime. •

Komunistai pasiryžę dikčiai 
padauginti už komunistus pa
duotų balsų skaičių. Pavyzdin; 
žemajame Williamsburge gy
vuojanti 60-ta sekcija nusi
statė savo kvotas sekamai: 4- 
me Assembly Distrikte gaut 
600 balsų (pernai buvo gauta 
542), 14-me AD—1,000 (buvo 
693), 15-me AD — 120 (bu
vo 106).

Panašius planus turi ir ki
tos sekcijos.

Simpatikai prašomi susipa
žinti su partijos programa ir 
kandidatais, kad galėjus tin
kamai dalykus perstatyti ki
tiems balsuotojams ir gavus 
jų simpatijas komunistams.

Komunistų vyriausiu kan
didatu šioj valstijoj yra Isra
el Amter, kuris kandidatuoja 
j. kongresmanus (Congress- 
man-at-Large). Dėlto komu
nistų obalsis yra: “Balsuokite 
už Amterį Pirmiausia!” Dide
lis skaičius balsų už Komunis
tų Partiją pakels jos prestižą, 
apvienys progresyves spėkas 
ir priartins liaudį prie parti
jos. Tą reikia turėt mintyje 
visiems partiniams ir neparti
niams komunistams. S. K.

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo narės, priklausančios 
Literatūros Skyriuje, šį vakarą 
gaus naują knygą “Ūkanos.” 
Ją galės gaut ir naujai pri
sirašančios j Lit. Skyrių. Bus 
pranešimai iš mokyklos ir iš 
darbo Ispanijos paramai. J. 
Bondžinskaitė papasakos apie 
Sovietų Sąjungos moterų gy
venimą, kurį jinai gerai paži
no ten gyvendama per eilę 
metų. Kviečiame visas lietu
ves moteris atsilankyti.

Susirinkimas įvyks spalių 
20-tos vakaro 8 valandą, Pil. 
Kliube, 280 Union Avė.

Sekretorė.

Ketvirtai, Spalių 20, 1938.

Iš Kriaučių Baliaus

Išvogė Policijos 
Rekordus

Turime džiaugsmo pranešti didžiojo New Yorko 
apylinkės visuomenei, kad dienraščio “Laisvės” Kon
certo programas jau sudarytas. Puikus ir turiningas 
programas. Kur figūruoja žymiausi lietuvių talen
tai: Aleksandras Vasiliauskas, lyriškas tenoras, ta
lentingas ir gerai išsilavinęs dainininkas. Pirma 
gyveno Detroit, Mich., ten mokinosi ir dalyvavo kon
certuos. Dabar jis gyvena New Yorke. Čia taipgi 
mokinasi ir dainuoja teatruose, per radio ir koncer
tuose su puikiausiu pasisekimu.

Adelė Mickevičiūtė, garsi Naujosios Anglijos dai
nininkė, sopranas, kuri dabar gyvena Providence, 
R. L, ir ten dainuoja žymiuose amerikonų koncer
tuose—irgi dalyvaus “Laisvės” koncerto programoje.

Ensemblis Aidbalsiai, grupė puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. Šaknaitės, bus lietuviš
kuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liaudies 
šokius.

Ekstra, tai viena labai populiari dainininkė apie 
kuria paskelbsime vėliau. Dabar galime priminti 
tik tiek, kad džiaugiamės ją gavę.

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės, kurio reputacija yra žinoma gana pla
čiai, irgi dalyvaus šio koncerto programoje.

Turime ryšių su žymiu lietuviu smuikininku, ku
rio vardą paskelbsime, kada susitarsime galutinai. 
Bet esame tikri, kad ir jis dalyvaus koncerte.

Kitų tautų bus šie talentai:
P. M. Nikolajevas, tai garsus rusų-italų-francūzų 

Operos dainininkas, basas. Mūsų dienraščio koncer
te lietuviai turės progos jį išgirsti. Jis, apart klasiš
kos muzikos dainuos rusų liaudies dainas.

IWO šokikų grupė pasivadinusi “černačevsky”, ke
turios poros pasižymėję šokimu kolektyvių liaudies 
šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus jiems 
yra suteikusi amerikoniška spauda.

Ukrainų Stygų Orkestras duos gražių 
iš liaudies dainų, vadovaujant solistams, 
naujas ir gražus kavalkas mūsų koncerto 
moję-

Kaip matote iš aukščiau aprašymo tai programa 
bus turininga ir įdomi. Ji suįdomins kiekvieną. Ryt 
dienos “Laisvės” laidoje tilps kai kurių artistų at
vaizdai ir platesnių informacijų apie koncertą.

Dienraščio “Laisvės” šis gražusis Koncertas bus 
sekmadienį, 13 d. lapkričio-November, Labor Lyceum 
Salėje, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 3:30 vai. po pietų.

Prašome tuojau įsigyti įžangos bilietus, nes sėdy
nės rezervuotos. Įžanga 50c., 75c ir $1.00. Po kon
certo bus šokiai griežiant geram orkestrui.

Koncerto Komisija.

Gubernatoriaus paskirtasis 
specialis prokuroras Brookly
no teisdarybėj suktybėms tirt, 
Amen, rado įėjimą darban už
narpliotą vargiai įsivaizdina
momis skerspainėmis. Pasiro
do, kad išvogta policijos re
kordai iš Bergen Street poli
cijos stoties, taipgi tūli kiti 
dokumentai, kuriais remda
masis tyrinėjimų komisionie- 
rius Herlands pagamino skun
dus ir pareikalavo nuodug
naus tyrinėjimo.

Rekordų bėgimas iš įstaigų 
rodo, kaip verktinai turėjo būt 
reikalingas toks tyrimas.

Išduota įsakymas, kad visi 
policistai ir net stoties prižiū
rėtojos 
atvykų 
pravest 
kur ir
Viso pašaukta 100 policistų.

Tuo pat sykiu prokuroras 
Geoghan griežtai priešinasi 
prileisi Ameną prie tyrimo 
kailių raketo, kuris buvo pa
mate Herlands tyrimų.

R. P.

Pereitą šeštadienį, Grand 
Paradise salėje, įvyko lietu
vių kriaučių balius. Jį, ben
drai imant, galima pavadinti 
smagiu, pavykusiu pažmoniu, 
nors, kaipo kriaučių baliuje, 
gal turėjo būti skaitlingesni 
patys kriaučiai. Didelis ne
darbas kriaučiuose bus atsi
liepęs ir į jų pačių paren
gimą, kaip atsiliepia į visus 
kitus.

SUSIRINKIMAI
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 susirinkimą. Todėl šiame susi
rinkime turėsime daug darbo padė
ti, kad visus organizacijos ir kuo
pos reikalus sutvarkytume. — A. 
Mureika. (245-246)

Beje, balius buvo turtingas’ 
gražiu jaunimu. Matomai, 
daugelyje kriaučių šeimų rei
kėjo pasidalinti bilietais ir to
se dalybose laimėjo jaunimas. 
Skaitlingai dalyvavo ir aidie- 
čiai, nors sekamą dieną jie tu
rėjo savo. Meno Sąjungos, 
pramogą. Taipgi dalyvavo 
gerokas būrys laisviečių, biz
nierių ir kitų ne kriaučių.

Rep.

kavalkų 
Tai bus 
progra-

Čion vienas iš paveikslų, kuriuos matysite LDS gimtadienio 
paminėjime šį šeštadienį, spalių 22-ros vakarą, “Laisvės” sa
lėj, 419 Lorimer St., Brooklyne. Jame parodoma įteikimas 
trofės geriausiam LDS jaunuoliui vajininkui Gužauskui per 
LDS Jaunimo nacionalį sekretorių J. Ormaną.

Judžiuose matysit visą LDS 4-tą seimą, taipgi LDS Jau- 
•. nimo Olympiadą, įvykusius pereito rugpjūčio mėnesį, Pitts- 
burghe. Gera orkestrą šokiams, šokiai prasidės 8 vai,, ju- 
džiai—10 vai. Visi kviečiami atsilankyti.

Antradienį, laivu Queen 
Mary, sugrįžo iš Ispanijos 14- 
ka lincolniečių, kurie išbuvo 
tūlą laiką Franco koncentra
cijos stovyklose kaipo karo 
belaisviai. Apie fašizmą prak
tikoje jie pasakoja labai įdo
mių dalykų, kurie, be abejo, 
su laiku bus paduoti spaudo
je bei išgirsti mitinguose.

Šie yra pirmieji sugrįžę iš 
belaisvės. Ten dar likę ma
žiausia 75 amerikiečiai.

William La Venia, 19 m., 
nuteistas Elmira kalejiman už 
bandymą apiplėšt. Jį išdavė 
supykus žmona.

Patys Vokiečiai Nazius 
Iškraustė iš Salės

Turnhalle, viena iš žymiausių 
svetainių Yorkvillėj, uždarė 
savo duris German-American 
Bundui, nazių organizacijai. 
Daugelis kitų vokiečių įstaigų 
jau senai jų neįsileido. Dabar 
naziai salės savininkų organi
zaciją, Turnverein, kaltina 
“nusilenkus raudonųjų - žydų 
spaudimui.”

Rudens Laikotarpis 
Pilnas Nelaimių

Rudenį būna daugiausia va- 
žiuotės nelaimių. Jos įvyksta 
dėl ankstybų sutemų, slidžių 
gatvių nuo drėgmės ir nukri
tusių lapų, taipgi miglų-rūkų, 
pro kuriuos lygiai sunku ge
rai matyt draiveriui ir pėsti
ninkui.

Palaikymui mūsų gatvių sau
giomis, reikia juo didžiausio 
ats ar g u m o ši u o s e z o n u.

Kita priežastimi nelaimių 
būna pasilinksminimai, iš ku
rių grįžtama įsigėrus. Įsigėrę 
neprivalo vairuot mašinų, bet 
naudot taksės ar kitas trans- 
portacijos priemones, nesta
tančias visuomenės pavojum

Trafiko Stotis “K.”

Lietuvių Kriaučių 54-to Sky
riaus, ACW of A, nepapras
tas sykiu ir mėnesinis susirin
kimas atsibus šį vakarą, ket
virtadienį, spalių 20 d., Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliube, 
280 Union Avė. Pradžia 7:- 
30 vai. vakare.

Susirinkimas yra svarbus 
tuomi, kad reikės apkalbėti 
Amerikos Darbo Partijos rin
kimų eiga ir kiti svarbūs klau
simai . Taipgi bus išduoti svar
būs raportai apie industrijinę 
padėtį. Ot, tai dėlto visi kriau
čiai turi dalyvauti šiame susi
rinkime. Delegatas.

Aprobuojama, kad Pasau
linė Paroda atneš miestui 
$1,000,000,000. Tai esą- ne
daug, imant atydon faktą, 
kad Chicagos paroda davė 
$700,000,000.

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. Dėl daugiau informacijų krei
pkitės "po numeriu 677 Metropolitan 

Ave., Brooklyn, N. Y. (242-247)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3872

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

tru-ember fuel co., inc.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661
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