
“Keleivis” dar kartą už
tepė mums per veidą pur
vina mazgote, įdėdamas sa
vo naujo burdingieriaus vi
sam svietui “deklaraciją”, 
kaip baisiai su juo pasielgė 
tie nelabieji komunistai, kai 
jį išmetė laukan.
. Klysta tie, kurie mano, 
kad istorija nebepasikarto- 
ja. Mes jau turime Zabu- 
lionį “number two.” Bet 
“Keleivis” laimės su šiuo 
tik tiek, kiek laimėjo su 
anuoju.

Toks elementas “sužiba”, 
pasikeiksnoja, tulžį išlieja 
ir subliūkšta. Gi mūsų judė
jimas eina savo keliu. Kas 
įsivaizdina, kad pagelba to
kio elemento mūsų judėji
mui užduos smūgį, tas poli
tiniai nemato toliau savo 
nosies.

Komunistai ilgai ir sun
kiai turėjo kovoti su Buivy
du, kol kriaučių lokale buvo 
prieita prie susikalbėjimo 
su socialistais ir prie likvi
davimo dviejų organizuotų 
grupių. Prieš tai jis spyrėsi, 
kaip ožys. Plūdo socialistus, 
koliojo mus, pranašavo am
žiną pražūtį visam mūsų 
judėjimui, jeigu, kaip jis 
sakė, “komunistai laižys 
rankas socialistams.” Jis bu
vo baisiai “kairus.”

Dabar gi tas pats žmo
gus mus plūsta ir “K.” re
daktorius jo tuos raštus pa
bučiavęs talpina.

Genys margas, o svietas 
dar margesnis!

Brooklyną aplankė “Dir
vos” redaktorius ponas Kar
pius. Jį iškilmingai pasitiko 
ponas Vitaitis ir papasakojo 
visas smetoniškas bėdas.

Karpius greitai ir leng
vai surado visų tų tautiškų 
nelaimių šaltinį. Tai vis tie 
komunistai. Tai jie kalti, 
jeigu iš tos nelaimingos 
Smetonos negalima išsukti 
jokio sviesto.

Brooklyno bankiete, tauti
ninkų suruoštam pagerbti 
majorą Narušį, pirmininkas 
Dr. Vencius perstatė ir 
“Laisvės” reporterį draugę 
Sasną palinkėti majorui lai
mingai išvažiuoti iš Ameri
kos. Draugė Sasna pasakius, 
pasak “Vienybės”: Kai su
grįši Lietuvon, tai duok įne
šimą, kad Lietuvoje būtų at- 
steigta demokratine san
tvarka. To pageidauja Ame
rikos lietuviai.

Pataikyta pirštu į akį.

Mirė senis Kautskis. Ka
daise jis buvo žymi figūra 
social istiniam judėjime. 
Daug rašė, plačiai gvildeno 
marksizmą. Buvo laikai, ka
da Kautskis smarkiai kal
bėjo už proletarinę revoliu
ciją. Jo raštai buvo plačiai 
skaitomi.

Bet tai buvo labai senai, 
apie dvidešimt metų tam at
gal. Paskutiniais laikais jis 
buvo atkaklus revoliucinio 
marksizmo ir proletarinės 
revoliucijos priešas. Gal 
joks kitas žmogus tiek daug 
pamazgų neišpylė ant rusų 
proletarinės revoliucijos ir 
ant komunistinio judėjimo 
galvos, kaip tasai senis.

r

<, Krislai
' Dar Kartą Užtepė.

žmogus Guodžiasi.
Patarimas Narušiui.
Prastai Baigta Karjera.
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Kiekvienas “Laisves’ 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

■i
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LENKAI IR NAZIAI VERČIA LIETUVA DARYT NAUJŲ 
NUOLAIDŲ; SMARKAUJA KLAIPĖDOS VOKIETININKAI
Anglijos Valdžia “Pasitiki 

Hitleriu,” bet Abejoja 
Apie Jo Įpėdinį

London. — Kad Vokieti
jos valdžia skundžiasi ir 
murma prieš “perdidelį An
glijos ginklavimąsi,” tai An
glijos vidaus reikalų minis- 
teris Hoare atsako, kad 
Anglija “pasitiki Hitleriu,” 
kad jis neužpulsiąs Angli
jos; bet, girdi, gal būtų ne
galima pasitikėt Hitlerio 
įpėdiniu kaip Vokietijos val
dovu. Todėl, sako, Anglija 
turi apsisaugot, ypač pri
sirengt atremt kriušinan- 
čius užpuolimus iš oro.

Angly Rašytojo Johno 
Strachey Deporta
vimas Sulaikytas

New York. — Federalis 
teisėjas E. A. Conger su
stabdė deportavimą anglų 
rašytojo Johno Strachey’o 
atgal į Angliją, ir leido jam 
ateinantį antradienį stot 
teisman su parodymais, ko
dėl jis neturi būt deportuo
tas iš Amerikos.

Pažangų rašytoją Stra
chey deportuot įsakė Ame
rikos darbo ministerija.

Amerikos konsulas Lon
done buvo davęs jam vizą- 
praleidimą. Bet kada Stra
chey jau plaukė laivu per 
vandenyną, konsulas atšau
kė tą praleidimą. Kodėl? 
Nagi, todėl, jog kas ten kon
sului pasakė, būk Strachey 
esąs “apmokamas”' virši
ninkas Anglijos Komunistų 
Partijos.

Strachey parodo, kad jis 
nėra net narys Komunistų 
Partijos.

Jungtinių Valstijų Ex- 
Kareivių Taryba užprotes
tavo Amerikos valstybės mi- 
nisteriui Hull’ui prieš de
portavimą Strachey’o. Sako, 
tas deportavimas laužytų 
pripažintas amerikines lais
ves.

Ispanijos Liaudiečiai Išlaiko 
Ebro Laimėjimus

Barcelona, 'Ispanija.—At
silankęs į Ebro upės vakari
nį šoną H. L. Matthews, N. 
Y. Times korespondentas, 
liudija, kad. respublikiečiai 
ten tebelaiko savo rankose 
faktinai visą plotą, kurį jie 
atkariavo nuo fašistų..

• Ir taip Kautskis nužengė 
į kapus, kovodamas ne prieš 
mirtinąjį žmonijos priešą 
fašizmą, bet prieš tą judė
jimą, kuris yra viltis visos 
žmonijos.
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LIETUVOS VALDŽIA SPIRIAMA NUSLOPINT 

VILNIAUS ATVADAVIMO DRAUGIJA
Lenkija Protestuoja Neva Prieš “Lenkų Mažumos Perse

kiojimus” Lietuvoj; Kauno Valdžia Verčiama Nusileist
Kaunas. — Lietuvos val

džia turės daryt didelių pa
stangų “pagerint santikius 
su Lenkija ir Vokietija,” 
rašo N. Y. Times korespon
dentas iš Kauno.

Lietuvos valdžia jaučiasi 
priversta duot platesnių tei
sių “lenkiškai mažumai” 
Lietuvoj, idant išvengt “su
sikirtimo” su Varšava.

“Taip pat suprantama, 
kad Lietuva slopins veikimą 
patriotinės o r g a nizacijos, 
kuri reikalauja atgriebt Vil
nių,”—sako tas korė spon- 
dentas:

“Lenkijos atstovas Lietu
vai stipriai užprotestavo 
prieš tariamą lenkų mažu
mos persekiojimą Lietuvo
je.”

Klaipėdos Vokietininkai 
Smerkia Karo Stovio At

šaukimo Planus
Lietuvos “seimas” priėmė 

‘iš principo’ du sumanymus, 
kad patenkint Vokietiją. 
Tie sumanymai siūlo at
saukt karo stovį visoj Lie
tuvoj, taigi ir Klaipėdos 
Krašte. Klaipėdiečiai vo
kiečiai jau senai reikalauja 
panaikint karo stovį.

Bet Klaipėdos “vokieti-

Nuo Ateinančio Pirma
dienio Galioja Algy- 
Valandy Įstatymas

Washington. — Nuo atei
nančio pirmadienio įeina 
galion algų.-valandų įstaty
mas visose Jungtinėse Vals
tijose. Jis nusako, kad dar
bininkam turi būt mokama 
ne mažiau 25 centų per va
landą ir jie neturi būt ver
čiami dirbt daugiau, kaip 
44 valandas per savaitę.

Pietinėse valstijose siuvė
jos ir daugis kitų darbinin
kų gauna mažiau kaip 25 
centus valandai. Net New 
Yorko valstijoj 6 procentam 
siuvėjų mokama žemiau 25 
centų.

Hitlerininkai Nuteisė 16-ką 
Austrų Vienuolių

Vienna. — Naziai nuteisė 
šešioliką Salzburgo vienuo
lių kalėjiman 10 dienų iki 
mėnesio; sako, už tai, kad 
vienuoliai per langus mėtę 
laukan baldus, kai naziai at
ėjo užimt vienuolyną.

13 vienuolių fyūsią pa
traukti teisman “už ištvir
kimą.”
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ninkai” priešinasi “valsty
bės saugumo” punktam tuo
se pasiūlymuose; jie sako, 
kad tie saugumo punktai 
laužą Klaipėdos krašto kon
stituciją.

Sušauktas Klaipėdos sei
melis spal. 21 d. protestuot 
prieš tokį karo stovio pa
naikinimą, kokis siūlomas 
Kauno valdžios. Spėjama, 
kad Lietuvos vyriausybė, 
todėl, nusileis Klaipėdos vo
kiečiams ir pakeis tūlus 
punktus savo sumanymų.

Smarki Vokietijos ir Len
kijos kampanija per spau
dą prieš Lietuvą gręsia jai 
nauju pavojum.

Lietuvos valdžia tariasi 
su savo atstovais, pašauk
tais iš įvairių Europos kraš
tų ; svarsto, kaip pakeist ša
lies nusistatymą linkui kai
myniškų valstybių.

Gruodžio 11 d. bus Klaipė
dos seimelio rinkimai. Pir
moj vietoj sąraše “vokieti
ninkų” kandidatų į seimelį 
statomas dr. Neumann, na
zių vadas, paleistas iš Lie
tuvos kalėjimo. Jam dar nė
ra sugrąžintos visos pilieti
nės teisės; bet “vokietinin
kai” to nepaiso.

San Francisco CIO Lai- 
vakroviai ir Kiti Lai
mėjo 65 Dieną Kovą
San Francisco, Calif. — 

130 maisto ir kt. reikmenų 
sandėlių čia ir Oaklande bu
vo uždarę savo duris—pa
skelbę lokautą CIO laiva- 
kroviams, tų sandėlių dar- 
ninkams ir produktų išve
žioto jams. Stengėsi sukriu- 
šint CIO unijas ir pasišaukė 
talkon net tūlus Darbo Fe
deracijos vadus. Bet po 65 
dienų -lokauto darbininkai 
streikieriai laimėjo.

Dabar per derybas savi
ninkai susitarė su CIO dar
bininkais štai tokiomis 
lygomis: Algos liekasi tos 
pačios—70 iki 75 centų va
landai; unijinės darbo va
landos ; apmokamos darbi
ninkam atostogos ir pirme
nybė unijistam, kuomet rei
kia samdyt naujų darbinin
kų.

są-

Copenhagen, Danija. — 
Policija suėmė 12 nazių 
jaunuolių kaip kriminalius 
“juodrankius.” Jie savo or
ganizaciją vadino “Daniška 
Socialistų Partija.”

Hitleris Patariąs Vengrijai 
Nesisavint Kitatautiškų 
Čechoslovakijps Žemių

Berlin. — Vokietijos val
džia sako per “Diplomatis- 
che Korrespondenz,” kad 
Vengrija neturėtų savintis 
Čechoslovakijos rytinės pro
vincijos Rusinijos ir tų Slo
vakijos dalių, kur dauguma 
gyventojų nėra vengrai.

Slovakų-Rusinų delegaci
ja kreipėsi į Hitlerio val
džią, kad suminkštintų Ven
grijos ir Lenkijos reikalavi
mus prieš Čechoslovakiją.

Nazių valdininkai sako, 
bus taip, kaip nuspręs Hit
leris ir Mussolinis.

Uždarė Komunistu Par
tiją ir Jy Laikraščius 

Čechoslovakijoj
Praga, Čechoslovakija. — 

Valdžia uždarė Komunistų 
Partiją ir jos laikraščius, ir 
uždraudė komunistų veiki
mą visoj Čechoslovakijoj.

Patvarkyme prieš komu
nistus valdžia visai nesako, 
kad jie būtų kuom nusikal
tę. Jinai tik pildo Hitlerio 
pageidavimą “sutvarkyt da: 
lykus” Čechoslovakijoj.

Smūgis Japonijos Šilkui 
Jungtinėse Valstijose

New York. — Celanese 
dirbtinio šilko korporacija 
statys fabriką už 10 milionų 
dolerių Pearslburge, Virgi
nijoj; gamins naujai page
rintą dirbtiną šilką, kuris 
esąs tamprus, perdaug neži
bąs ir tiksiąs moterų koji
nėms (pančiakoms). I

DuPontų kompanija pla
nuoja statyt pagerinto dirb
tino šilko fabriką už $7,000,- 
000 Seaforde, Delaware.

Iš Japonijos buvo viduti
niai per metus įvežama Am
erikon tikrojo šilko už 
$100,000,000 ir dauguma jo 
suvartojama mot eriškoms 
kojinėms.

Taigi, pagerinto dirbtino 
šilko gamyba Amerikoj kirs 
skaudų smūgį Japonijos 
bizniui.

Garbes Ženklai 355-kiem 
Raudonarmiečiam

nau-
Maskva. — Sovietų 

riausybė apdovanojo 
jaisiais garbės ženklais 355 
Raudonosios Armijos ko- 
mandierius ir kareivius už 
narsą ir kitus nuopelnus.

ORAS

Šiandien dalinai apsiniau- 
!.—N. Y. Oro Biuras.

NAZIŲ ŠNIPES HOFMANN IŠPAŽINTIS APIE JŲ 
ŠNIUKŠTINEJIMUS PRIEŠ JUNGT. VALSTIJAS

i . i

Hitlerio Šnipai Klastavo Pasportus j Sovietus, Šniukštinėjo 
Armiją, Laivyną, Orlaivius ir Net Kareivių Ligas

New York.—Byloje prieš 
Vokietijos šnipus, federalis 
teisėjas J. C. Knox leido 
perskaityt išpąžintį Johan
uos Hofmann, nors tam 
priešinosi nazių advokatai. 
Šią raštišką išpažintį apie 
savo ir kitų Hitlerio šnipų 
veikimą jinai padarė, kada 
ją areštavo L. G. Tourrou, 
buvęs šalies valdžios 
tas.

Jųhanna Hofmann 
išpažintyj, be kitko, 
kad jinai tarnavo Vokietijos 
garlaivyje “Europa” neva 
kaip moterų “plaukų raity- 
toja,” bet veikė kaip nazių 
šnipė, girdi, iš “pasišventi
mo tėvynei.” Jinai 1933 m. 
susipažino su Vokietijos ka
ro m i n i s t erijos agentu 
Schluteriu, kuris neva tar
navo kaip “Europa” reik
menų prižiūrėtojas - “ste
ward.” Nuo pirmos pažin
ties Johanna jau apsiėmė 
perdavinėt Schluterio susi
rašinėjimus su Vokietijos 
šnipais Amerikoj.

Pirmuosius šnipiškus laiš
kus jinai įteikė dr. Griebl’- 
iui, New Yorke. Jis buvo 
smagenys nazių šnipiados 
prieš Ameriką. (Prasidėjus 
tyrinėjimams jis paspruko į 
Vokietiją.)

Johanna Hofmann raštu 
prisipažino, kaip jinai išvien 
su Rumrichu ir Schluteriu 
New Yorke planavo klas
tingai išgaut 50 Amerikos 
pasportų blankų, kad paskui 
su padirbtais neva Ameri
kos pasportais galėtų Hitle
rio šnipai įvažiuot į Sovie
tus. Johanna vežiojo dr. 
Griebl’io pranešimus šnipia
dos viršininkams Vokieti
jon.

Schluter davė jai slapt- 
raš^į sekretniem susirašinė
jimam su šnipais, ir liepė 
tą slaptraštį atmintinai 
išmokt. Bet kai Amerikos 
valdžios agentai ją suėmė, 
pas ją atrado ne tik du šni
pų laiškus, bet ir tą slapt
raštį, su kuriuo jie lengvai 
išskaitė Šniukštų laiškus.

New Yorke tūlo Schades 
namas buvo vieta nazių šni
pų suėjimams. Čionai jie 
kalbėjosi, kaip išgaut Ame
rikos karinio radio paslap
tis. Johanna matė ir kaip 
Rumrich gavo du puslapius 
Amerikos oro laivyno slapt- 
raščio Z., Tuos puslapius iš
vogė vokietys Glaser, bū
damas kareiviu Armijos 
Oro Korpuso Mitchell Fiel- 
de, ir perdavė Rumrichui.

Rumrichui buvo žadėta 
$1,000 atlyginimo, jeigu jis

U. t

agen-

savo 
sako,

Albuquerque, New Me 
ico. — Teismiškai įkaltin 
73 valdininkai už neteisins 
naudojimą WPA pinigų.

išgaus planus naujai stato
mų Amerikos karinių laivų 
“Yorktown” ir “Enterpirse” 
—lėktuvų išvežiotojų. Rum
rich ir Schluter tikėjosi šio 
tikslo pasiekt, klastuodami 
laiškus vardu Jungtinii| 
Valstijų prez. Roose velto, 
bet jiem nepavyko.

Johanna Hofmann taip 
pat pripažino, kad Rum- 
rich, nuduodamas būk esąs 
Amerikos armijos oficierius, 
per klastą išgavo net slap
tą raportą apie skaičių ly
ties lygomis sergančių ka
reivių antrame Amerikos 
Armijos Korpuse.

20-30 Tūkstančių Arabų 
Kovotojų Palestinoje

Jeruzalė.— Anglų kariu 
mene, bevalydama Sen 
Jeruzalės Miestą nuo ara 
sukilėlių, nukovė 6 arabus. 
Šimtus suvarė į koncentra
cijos stovyklą.

Arabų vadai rekrutuoji 
20 iki 30 tūkstančių vyrų 
kovai prieš Angliją ir žy
dus Palestinoj.

Japonai Esą Jau už 
Mylių nuo Kantono

Shanghai, spal. 21. — Ji 
ponų armijai telieką tik 
mylių pasiekt Kantoną, di 
miestį su prieplauka piė 
nė j Chinijoj. Iš miesto p 
bėgę per milioną gyvento 
ir jame telieką tik apie 
100,000. ' • a

Chinai. dieną naktį kasą 
apkasus ir stato apsitvirtb 
nimus net miesto gatvėse. £

Centraliniame karo frort- 
te chinai atmuša japo 
atakas.

EXTRA!
Shanghai, spal. 21 

ponai jau pasiekę Kantono 
priemiesčius, kaip praneša 
International News Service.

Tokio, Japonija, spal. 21 
—Viesulas užmušė 227 japt 
nūs Kagoshima srityj.

Brooklyn, N. Y.
ei jos komisionierius įsai 
suimt policijos leitenan 
Behaną už pavogimą bei 
gadinimą 7,200 areštų 
kordų.
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žia Š'dvietuš tam, kad pasitarnauti Hit
leriui.

Praėjo kelios dienos. Na, ir matome, 
kaip Hitleris gražiai atsiinoka Lindber- 
ghui: apdovanojo jį “Vokiško Aro 
žvaigždė Ordinu.” Už ką? Aišku: už tai, 
kad Lindberghas pasitarnavo gražiai 
Hitleriui, Vokietijos fašizmui.

Hearstas dabar skelbia: tai pirmas 
amerikietis, gavęs tokį aukštą iš Hitlerio 
dovaną. *

Pirmas! Tegu bus ir paskutinis!

Koks Trumparegiškumas!
Kai Hitleris su Chamberlainu tarėsi 

plėšyti Čechoslovakiją, mes nuolat ir 
nuolat priminėme, kad sekanti bus Klai
pėda, sekanti bus Lietuva. Dėlto tūli fa
šistų laikraščiai mus koliojo ir aiškino, 
kad, girdi, Klaipėdai pavojaus jokio nesą.

Nepraėjo keletas savaičių po to, kai 
gyvenimas parodo, jog mes buvome tei
singi: Hitleris su Smigly-Rydz jau ga
landa peilį Lietuvai pjauti!

Pavojus Lietuvai didelis. Pavojus rim- 
^tas. Lietuva greitoj ateityj gali ne tik 
Klaipėdos netekti, o ir nepriklausomybės.

Šių dienų Europos banditai nesiskaito 
su jokia teise, su jokiu savo duotu žo
džiu, su jokia dora. Jie plėšia, ką tik gali. 

. Amerikos lietuviai privalo budėti. Jie 
privalo telkti savo jėgas Lietuvos nepri
klausomybei ginti.

^ią rimtą valandą ir Lietuvos žmonės, 
aišku, nenori sėdėti susiėmę rankomis. 
Jie nori veikti. Bet jie yra suvaržyti. 
Daug gerų kovotojų sėdi kalėjimuose. 
Todėl mes turime reikalauti, kad kuovei- 
kiausiai Lietuvoj turi būti atsteigta de
mokratija. Turi būti suvienyta visos ge
riausios tautos jėgos Lietuvos nepriklau
somybei ginti.
. Pavojus kraštui auga. Pavojus didelis, 
nes du dideli priešai rįžtasi Lietuvą pa
siglemžti.

Amerikos Lietuvių Kongreso Veik. 
Komitetas, mūsų nuomone, turėtų kuo- 
veikiausiai pradėti rūpintis šiuo klausi
mu rimtai ir energingai darbuotis.

Nudėvėta Pasaka
Brazilijos lietuvių laikraštis “Mūsų 

Žodis”, rašo:
Tarp lietuvių Sao Paulyje dar vis ran

dasi žmonių su provokaciniais palinki
mais. Tiems nelaimingiesiems dieną ir 
naktį vaidinasi pasakiškas “Maskvos auk
sas,“ kuriuomi, būk tai, “Mūsų žodis“ tik 
ir laikosi.

Ąpie tą “Maskvos aukso upę“ yra su
sidėjusi ilga pasaka, dėlto čia jos nei ne- 
bandysim pasakoti, bet šiame skyrelyje 
mūsų skaitytojams, kaip ir visuomet, su 
mielu noru parodysime tą “šaltinį,“ iš ku
rio “Mūsų žodžiui“ teka gausi parama.

Po to seka ilga eilė aukotojų vardų 
(po slapyvardžiais, kadangi “M. Žodis” 
eina pogrindiniai). Net ir prie sunkiau
sių sąlygų, musų draugai Brazilijoj įsten
gia išleisti gražų ir brandų laikraštuką. 
Jiems padeda plačioji lietuvių visuome
nė, daugiausiai, žinoma, darbininkai.

“Maskvos auksas”—pas mus nudėvėta 
pasaka. Kadaise tūli žmonės Amerikoje 
labai daug rašė prikaišiodami mums, būk 
mūsų spauda Amerikoje pasilaiko “Mas
kvos auksu.” Vėliau tie patys žmonės 
rašė, būk* mes norį Amerikos lietuvių 
darbininkų pinigus “atiduoti Maskvai.” 
Žinoma, nei vienas, nei antras muins pri
metimas nebuvo teisingas ir dėlto jis 
šiandien jau nebegirdžiamas.

Bet Brazilijoj, mat, tam tikri žmonės 
dar vis tuo posakiu švaistosi, manydami, 
kad ims jie ir prigaus lietuvius darbi
ninkus. Greit ir ten toji nudėvėta pasa
ka susilauks galo.

Kalbant apie Šių Metų Rinkimus 
Nėu) Yorke

“Vilnis” apie Kautskį
-■•Rašydama apie nesenai mirusį Karolį 
Kautskį, Chicagos “Vilnis”, be kitko, pa- 

I žymi:
Kautskinis “socializmas“ tinka tiktai 

‘ 'senienų muzėjui. Tie socialistai, kurie 
. tikrai kovoja, kaip Ispanijoj, jau nieko 

^bendro neturi su kautskizmu. Tie socialis
tai, kurie bendradarbiauja su bolševikais 
—o tokių yra daug — atsisveikino su 
Kautskiu ir kautskiniais.

Kažin ar jis jautė, kad tas “mokslas,“ 
* kurį jis piršo, tinka tik šermenyse? Už 
'’tai tą jo “mokslą“ atmetė; bolševikai, kai

po sufušeriuotą, visiškai sudarkytą marks
izmą. Kautskis neapkentė bolševikų, jis 

w E neapkentė Sovietų Sąjungos, jis buvo 
priešas bendro fronto.

Tik kartą, tuoj po Lenino mirties, ji- 
' šai lyg nejučiomis tarė gerą žodį apie 

revoliucijos gynėjus, bet ant rytojaus jis 
vėl jau poteriavo savo negyvus poterius, 

^piršdamas abstraktiškas, su gyvenimu 
|K nieko bendro neturinčias dogmas ir me

nkindamas bolševikus, kurie parodė, kad 
jie moka gyvenimą pakeisti.

' ---------- 7--------
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Hitlerio Kavalierius
"Ir . . ,V1 . ,B . Kai andai Sovietu oriaivinmkai išleido 

aštrų pareiškimą, smerkiantį Lindberghą 
dėl melų apio^Sovietų' Sąjungos orlaivi- 
ninkųs, tai tūlaSąpauda Amerikoje skel- 
H-: “Bolševikai šmeižia lakūną.”
'.-Pasirodo, kad jie puikiai žinojo, ką 

darą. Jie numatė Lindbergho “triksus.” 
Jlfems buvo aišku, kad Lindberghas šmei-

Į šių metų rinkimus balsuotojas, norįs 
išrinkti gorūs žmones į atatinkamas vie
tas, turės labai atydžiai prisistebėti, kad 
nepadaryti klaidos. Kodėl? Todėl, kad 
pastaruoju laiku mūsų krašto gyvenime 
pasireiškė daūg naujenybių. Sakysim, 
abejose kapitalistinėse partijose eina aš
trios kovos—kovos tarp progresyvių ir 
reakcininkų.

Todėl tas atsispindės ir rinkimų metu. 
Atsiras demokratų sąrašuose žmonių, už 
kuriuos vertės balsuoti; atsiras jų (nors 
kūr kas mažiau) ir republikonų sąra
šuose. Be to, Amerikos Darbo Partija 
turi savo kandidatus. Tūli kandidatai 
bus gal būt dviejų .partijų sąrašuose: 
darbiečių ir demokratų arba republiko
nų. Šitokia padėtis bus New Yorke. Pa
našiai, galimas daiktas, bus ir kitose 
valstijose.

New Yorke, beje, komunistai stato sa
vo kandidatą į USA kongresą. Juomi 
yra L Amteris, žymūs veikėjas, kovoto
jas už darbo žmonių reikalus, už taiką 
ir demokratiją.

Labai svarbu, todėl, pasiųsti į kongre
są bent vidną komunistą. O tąi padaryti 

-bus galima, jei tik balsuotojai, kuriems 
rūpi išrinkimas gerų žmonių į atatinka
mas vietas, kuriems, kitais žodžiais ta
riant, rūpi mūšų krašto ateitis, budės ir 
žinos, kaip balsuoti.

Dabar, kada eina rinkiminis vajus, pi
liečių, pareiga susipažinti plačiai su visa 
padėtimi, su kandidatais ir jų darbais, 
kad, kai ateis lapkričio UŠtuiitoji, jie ži
notų, kaip balsuoti.

Klausimai ir Atsakymai
1 —..... ■

. . felUusihias | Atsakymas
' Ar galėtumėte paaiškinti, Niekas tikrai nėra šuskai-

šiandien visam pašau- pasauų0 gyventojų. Sa-

&
i' 
t

lyl yra žmonių? Aš susi- 
gmČinau sū viehu žftiogum 
& mudu nesūsitaikomo. Jis

koma, kad viso labo bus 
apie pusantro biliono (1,-

r.įsako tiek, aš tvirtinu tiek. 5'00,000,000). B'et yra ir fo- 
Sutaikykite mus. I kių, kūi'ie niftlib; kdd gal

“ Chicagos Kriaučius. bus apie du bilionu.

-i

1,000,900 BEDARBIŲ 
GAVĘ DARBUS

Washington, spūl. 20.— 
Valdiškai skelbiama, kad 
huo birželio mėnesio iki šibl 
1,000,00’6 bednVbių gavę dar
bus įvairiose 'pramonėse 
Amerikoj. Bet dab skaitliuo- 
jama 9,925,000 bedarbių.

Philddėlphijdj užsibaigė 
gatvių valytojų streikas.

■r............... ........

D. M. š.

kokius signa-

teismas dar 
kaip teisinga

dirvą ir ruo- 
į demokrati-

Buchal-est, Rumunija. — 
Lenkijos užsieninis ministe- 
ris J. Beck ilgai kalbėjosi su

kuo daugiau- 
ir planų šio-

lų, taipgi paleisti tų tautybių 
žmonės, kurie ten tarnavo ar
mijoj. Bet tai toli gražu ma
žai šių žygių, kad pastojus ke
lią Hitlerio kurmiams, kurie 
rausia Amerikos 
šia smeigti peilį 
jos nugarą.

Hitlerio šnipų 
kartą patvirtina,
yra Sovietų Sąjungos valdžia, 
kuri pirmoji pradėjo griežtą 
kovą prieš Hitlerid, Mussoli- 
nio, Lenkijos ir Japonijos šni
pus. Sovietai areštuodami Hit
lerio šnipus—Rubensus su am
erikiniais pasportais ir davė 
signalą, kad ši šalis nors kiek 
apsižiūrėtų.

Kiek yra kanuolių Pa- 
Kanalo apsaugojimui.
Suteikti žinias apie
Valstijų Atlanto Van-
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Hitlerio Šnipai Amerikos Teisme
(Pabaiga)

. Sausio mėnesį, 1938 metais 
Schmidt vėl stišitiko su Rum- 
richu ir pasiūlė planą, kuris 
Hitlerio šnipų štabo užgirtas, 
kad kaip nors atvilioti Forto 
Totten komandierių Egliną ir 
čia iš jo išvogti mobilizacijos, 
forto ir priešorlaivinių kanuo
lių planus. Schmidt turėjo 
spečialę rašomąją “fountain” 
plunksną, kuri buvo pripildy
ta tam tikrų dujų. Jo buvo 
planas padovanoti ją Ameri
kos dficieriui, atidaryti, kad 
laikinai oficierių užmigdytų ir 
pavogti tuos dokumentus. Ki
ti šnipai net planavo oficie
rių užmušti, jeigu bus reika
las. Bet planai nepavyko, 
nes tuo«kartu prasidėjo Hit
lerio šnipiį areštai.✓

Tą pat mėnesį Schmidt ir 
Johanna Hofmann vėl matė
si su Rumrichu, kuriam ir iš
mokėjo $50 pinigais, čia pa- 
sikalbėjimd Schmidt pareiškė, 
kad jis turi išmokėti $2,000 
vienam Buffalo miesto orlai
vių darbininkui, kuris išvogė 
planus ir pristatė juos į Vo
kietiją.

Kada Rumrich vėl pasima
tė su vokiečių laivo “Bremen“ 
paoficierium Schluter, tai 
Schluteris sakė jam, kad rei
kalinga išgauti Amerikos ne 
vien pasportų blankos, bet ir 
tam tikri jūreivių dokumentai, 
kad tokiu būdu pasiuntus dau
giau Hitlerio šnipų į Sovietų 
Sąjungą, čia pat jam pareiš
kė, kad Hitlerio valdžia mie
lu noru išmokės po $1,000 
tam, kas pristatys Amerikos 
tik pabudavotų karo orlaivių 
vežikų “Enterprise“ ir “York
town“ laivų planus, čia pat 
jam pasiūlė, kad Rumrichas 
parašytų į Vokietiją sekamu 
antrašu: “Hamburg; Rost Of
fice Box 629,” iš kur gaus 
reikalingas blankas su Ame
rikos prezidento parašais. 
Pasirodė, kad Hamburge na
ziai įsteigė savo rūšies “White 
House“ kur jie falsifikuotai 
padaro net Roosevelto para
šus. Čia pat nuo Rumricho 
buvo reikalaujama daugiau 
žinių apię Panamos Kanalo, 
Atlantiko pakraščių Amerikos 
tvirtumas, fortus, ūRdrūtini- 
mus ir apie Hawaii salas, ku
rios apginkluotos prieš Japo
niją.

Neužilgo po to buvo areš
tuota Johanna Hofmann, pas 
kurią rasta du laiškai ir pi- 
higai. Viename būvo $40 
Rumricho antrašu, o kitame 
$30 Glakerio antrašu. Tai 
buvo atlyginimas už išvogtus 
ir Vokietijai išduotus “Z“ 
signalus, kuriuos naudoja A- 
merikOs karo Orlaiviai.

Rumrich parodė, kad jis il
gai susirašinėjo sū “Miss Ješ- 
šie jblrdah, 1 Ke'nldck St.'» 
Ddnclee, Scbtland.” Per ją. 
siuntinėjo Vokietijon išvog
tus planus ir gaudavo instrdk- 
cijas. Bet vėliau Anglijos val- 

' džia susekė tą Hitlerio šnipę 
ir pasiuntė 4 metams į kalė
jimą.

Rumrich prirodė, net pa
veikslais parėmė, kad jis kelis 
kartus laikė mitingus Wash
ingtone, Vokietijos ambasados 
kame, kuris faktiškai, kaip ir 
Vokietijos konsulų namai, 
virto šnipų lizdu. Ambasados 
kame jis kalbėjosi ir planavo 
su Fritz- Weidemanh, kuris 
yra asfneninis Adolfo Hitlerid 
prietelius.

Apie panelės Jessie Jordan 
arėštavim'ą Rumrich sužinojo 
huo Hitlerio šnipų viršininko, 
kuris žinomas, kaipo Weigand. 
Weigand pranešė tą Rumri
chui ir reikalavo būti labai at
sargiu. Jis sakė, kad gau
btus iš Vokietijos laiškus šįii- 
kihėjimo reikalais niekur ki
tur neskaityti, kaip tik išeina- 
fridj vietoj ir tilo j auš juos ten : 
suplėšyti ir nūsk'andihti. Wei- ; 

. gand reikalavo nuo Rumrich, '

kad būtinai turi išgauti pla
nus, ką Bethlehem Steel Co. 
gamina Sovietų Sąjungai, taip 
pat išgauti planūs iš plieno 
karaliaus Du Poht Nemours 
Co. Jis sakė, kad myli atva
žiuoti j New Yorką, nes čia 
gerai pasivalgo. Vokietijoj 
yra prastas maistas, čia pat 
patvirtino, kad Vokietijoj pa
dirba dokumentus net su Roo
sevelt© parašais. Atsiskiriant 
įteikė Rumrichui laišką, kurį 
reikalavo tuojaus perskaityti 
nusiprausim© kambaryj ir su
naikint. Laiške apart instruk
cijų jis rado $50.

Viename iš pasimatymų 
Rumricho su Schmidtu jis vėl 
gavo $50, kartu buvo perser
gėtas, kad ilgiau negyventų 
Bronx’e, nes “ten perdaug yra 
žydų .ir raudonųjų.“
Ką Šnipams fšake Sužinoti?

Į daiktą sutraukus visus iki
šiol šnipų ir liudininkų paro
dymus, pasirodo, kad Vokieti
jos naziai siekė
šiai gauti žinių
se srityse :

(1) Sužinoti, 
lūs naudoja Amerikos orlai
viai, karo laivai ir kanuolių 
batarėjos.

(2) Gauti žinias, kaip ga
lingos tvirtumos ir galinga 
Amerikos armija Atlanto 
Vandenyno pakraštyje.

(3) 
narnos

.(4) 
Jungt. 
denyno karo laivyną.

(5) Sužinoti-vardus koman- 
dierių ir vadovaujančių Jungt. 
Valstijų oficierių rytiniame 
krašte.

(6) Išgauti slaptingas kari
nes Amerikos knygas.

(7) Gauti Jungt. Valstijų 
katalogą visų, išleistų karinių 
veikalų.

(8) Gauti slapti planai ka
ro orlaivių, karo laivų ir tvir
tumų.

(9) Vardus tų Jungt. Vals
tijų komahdierių armijoj ir 
laivyne, kurie norėtų susiriš
ti su “Sanders”, tai yra, Vo
kietijos šnipais.

(10) Gauti’ mobilizacijos ir 
Atlanto Vandenyno pakraščių 
apgynimo planus.

(11) Gauti planus priešor- 
laivinių kanuolių ir jų sugru
pavimą Atlanto Vandenyno 
pakraštyje.

(12) Kainas Amerikos lai
vyno ir armijos laikraščių ir 
žurnalų.

(13) Sužinoti planus orlai
vių vežikų ir kitų Amerikos 
karo laivų.

(14) Pristatyti informaci
jas apie tvirtumą Monmouth,

(15) Gauti 50 pasportų 
blahkų, kad pasiuntus Hitlerio 
šnipus į Sovietą Sąjūngą.

(16) Gauti “plabus ir žinias, 
ką SovietM perkasi Amerikoj 
apsigynimo Veikalams.

(17) Prisiųsti var'dūs vokie
čių, kurie tarnauja ant karo 
laivų, dirba karo arsenaluose 
ir kitose karo svarbiose dieto
se.

Ką Amerika Turi baryti?

Tai tokie Hitlerio šnipų rei
kalavimai, kiek iki šioliai pa
tirta iš jų pačių parodymų. 
Ką tas parodo? Ir aklas gali 
matyti, kad Hitleris ne juo
kais ruošiasi prieš Jungtines 
Valstijas karan. Jeigu jis ne
turėtų to tikslo, tai kam jam 
būtų reikalingos žinios apie 
PananYos Kabalą, Atlanto 
Vandenyno tvirtintas ir net 
yį/atingai ’apie tulus New Yor- 
ko ir Monmouth fortus? Iš to 
matome, kad Vokietijos na
ziai turi daug didesnius pla- 
hūš, negu tik pavergti Euro
pos šalis.

Amerikoj valdžia sujudo ir 
mahb, kad Nemažiau 3,600 
yra Jungtinėse Valstijose Hit
lerio didesnių ir mažesnių šni-

pų. Jungt. Valstijose veikia 
specialės vokiečių nazių orga
nizacijos. Jos steigia tam tik
ras kempes, lavinasi karinio 
pratimo ir ruošiasi. Jungti
nių Valstijų demokratinė 
valdžia tūrėtų ttiojaus pa
dalyti galą Hitlerio šnipų 
veiklai ir nazių ‘ organizaci
joms.

Tiesa, kiek pradėjo atsar
giau ji veikti Panamos Kanalo 
zonoj. Kaip vėliausios žinios 
praneša iš Cristobal, kad iš 
Panamos Kanalo zonos bus iš
kraustyta eilė vokiečių ir ita-

Trijų Metų Sukaktu 
ves Minint

Šių metų rudenyj sukako gas 
trys metai, kai prasidėjo 
platus Suvalkijos ir kai ku
rių kitų vietų valstiečių ju
dėjimas. Nebepakęsdami 
bjauraus fašistų valdžios ir 
monopolistinių sąjungų bei 
įvairių sindikatų išnaudoji
mo, pasipiktinę įvesta faši
stų valdžios politine beteise, 
valstiečių masės sukilo gin
ti savo ekonomines ir politi
nes teises. Valstiečiai pa
reikalavo iš valdžios pakelti 
visai nupuolusias žemės 
ūkio produktų kainas, su- 

; mažinti mokesčius, sustab- 
dyti vai’žytines ir kt. Kartu 
jie reikalavo politinių tei-

• šių ir Steigiamojo seimo su
šaukimo demokratiniu bū
du.

Sunki buvo valstiečių ko
va. Valstiečiai savo kovoj 
naudojo tik streiko ' ginklą, 
gi prfeš juos Smetonos val
džia pasiuntė ginkluotus 
žiaurios policijos būrius. 
Savo ryžtingumu ir drąsu
mu valstiečiai ne kartą nu- 
galėjo policijos gaujas. Bet 
beginklė valstiečių masė 
pagaliau žvėriškojo priešo 
buvo nugalėta. Šiandien 
mes su gilia pagarba prisi
mename kritusias aukas, 
sužeistuosius, kankinamus 
daboklėse, kalėjimuose.

Ta didvyriškoji valstie
čių kova nenuėjo veltui. 
Valdžia buvo priversta pa
kelti žemės ūkio produktų 
kainas, sumažinti mokes
čius 10%, šiek tiek sustab
dyti varžytines ir paleng
vinti skolų išjieškojimą.

Bet plėšikiškos fašistų 
valdžios ypatybė ta, kad ji 
prispirta prie sienos dali
nai patenkino kai kuriuos 
valstiečių reikalavimus, o 
valstiečių judėjimui nutilus 
vėl tebetęsia savo plėšikiš
kąją politiką. Pastaraisiais 
metais ir vėl visokie šikšno
sparniai sindikatai ir mo
nopolistinės sąjungos, “Lie
tūkis,” “Maistas,” ' 
centras,” “Cukrus,” pigiai 
iš valstiečių supirkdami 
produktus ir brangiai juos 
parduodami, susikrovė mi
lijonus litų pelno. Valdžia 
savo grobuoniškais akci
zais, muitais ir kitais netie
sioginiais mokesčiais iš val
stiečių taipgi išį)lęšė nau
jus milįonus litų. Pagaliau 
ji padidino mokesčius 10%, 
o skolos ir Varžytinės po se
novei tebespaudžia kaimą. 
Praėjusieji seniūnų rinki
mai ir vėl buvo mindžioja
mi fašistinio žandaro bato, 
o savivaldybių, ir taip jau 
supailčio'tų, teises valdžia 
ruošiasi dar labiau susiau
rinti. Fašistinis falsifikuo
tas šeimas tebeposėdžiauja 
ir imdamas tūkstantines ai-

leidžia nenaudingus 
kraštui įstatymus ir patai
kauja pardavikiškąjai Sme- 
tonos-Mirono valdžiai. .

Šių reiškinių akyvaizdoje 
valstiečiai negali nuleisti 
savo rankų. Plati Lenkijos 
valstiečių kova šiandien da
ro galingos įtakos į viduji
nį Lenkijos gyvavimą. Ir 
mūsų krašto valstiečiai ko
vodami gali sustabdyti fa
šistų valdžios plėšikavimą. 
Dėlei to valstiečiai, minė
dami šias valstiečių kovos 
sukaktuves, turi įvertinti 
savo kovos pamokas. Pir
ma, užsimezgęs 1935 m. ga
le liaudies frontas nebuvo 
toliau stiprinamas, o ilgai
niui nustojo gyvavusi ir ta 
jo silpna užuomazga. Tuo 
tarpu, be liaudies fronto, 
t. y. be visų pakraipų vals
tiečių susivienijimo, neįma
noma pasekminga kova dėl 
savo reikalų. Antra, vals
tiečiai turi vienyti savo ko
vą su žemės ūkio darbinin
kų ir miesto darbininkų 
kova, nes tik valstiečių ir 
darbininkų sų jungo j glūdi 
pasisekimas. Šituo vado
vaudamiesi valstiečiai turi 
stiprinti ir plėsti, kad ir 
mažiausią vienybės užuo
mazgą ir kovoti prieš tuos, 
kurie neprileidžia ar abdo 
liaudies vienybę. O vieny
damiesi jie jau šiandien 
turi vesti kovą dėl Savo 
opiųjų ekonominių ir poli
tinių reikalų. Kovodami, 
valstiečiai netik galės su
laikyti plėšikišką fašistų 
valdžios politiką, bet ir, 
kartu su visa liaudim, ga
lės nuversti fašistų valdžią 
ir užkariauti laisvąją Lie
tuvą. (“Tiesa”)

Rumunija Nepritaria Lenki
jos Planui prieš Rusiniją

i Rumunijos karalium Karo
liu; stengėsi pertikrint Ka
rolį, kad jis pritartų atkir
timui Rusini jos nuo Čecho- 
sloyakijos ir prijungimui 
Vengrijai; už tai žadėjo Ru
munijai piet-rytinį Rusini- 
jos kamputį su 60,000 gy
ventojų, tarp kurių esą 40,- 
000 rumunų.
.. Bet Rumunijos karalius, 
kaip pranešama, laikosi “b'e- 
pusiškunio” ir jis neremsiąs 
to Lenkijos - Vengrijos pa- 
simojimo. Jeigu Rusinija 
»būtų prijungta Vengrijai, 
tada Rumunija netektų tie
sioginio susisiekimo su Če- 
chbslovakija; o Rumunijai 
naudin’ga išlaikyt dabartinį 
savo rūbežių su Čėchosiovh- 
kija.
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proga, manau, 
privalėtų tu-

i dieną, kur
pave i k s- 

Jame atvaizduo- 
Mirštančio kritiko butan

Adomas Lastas.

Rudens Elegija
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ITERATERA
Lyg sapnai, sapnai—dienelės rudeninės. 
Jaukios glaudžiatės prie liūstančios krūtinės. 
Gal todėl, kad esat paskutinės,
Tai švelniai gelsvutės
Glaudžiatės prie liūstančios krūtinės?
Jau berželiai, tinklo rūbą y v
Lyg per petį užsimetę,
Liūdi, nes tokiu vilkėt nepratę;
Smulkaus aukso jųjų rūbas jau praretęs, 
Tai ir svyra gelsvų rūbą užsimetę.
Keisto ilgesio stūmas širdyj atstūmę, 
Ir berželiai ir kaštanai mirksta dūmuos. . .
Jie, auksinio ilgesio stūmas atstūmę,
Meiliai paliūdėt iš kieto miesto šaukia į pa

krūmes.

I

II.
Ir į galvą ir į širdį liūdnos mintys krenta. . .
Tu prisimeni—valdovams nėr jau nieko 

šventa,
Kas apsaugotų piliečių laisvės sakramentą, 
Ir supančiuotas pasaulis dar liūdnesnis 

rodos,
Kai kraujuoti vyšnių lapai krenta soduos. . .
Iš Kinijos, iš Italų ir iš Abisinų
Šaukia sielos jau sutriuškintos kietų mašinų. 
Tai žmogus į laisvą žmogų jau pasikėsino. 
Už tą lyrą, už tą žievę gelsvo apelsino, 
Jau šventas žvakes pragobėliai širdyj 

užsigesino. '
Lyg šilti sapnai—dienelės rudeninės...
Jaukios glaudžiasi prie liūstančios krūtinės.
Gal todėl, kad josios paskutinės,
Tai švelniai gelsvutės
Glaudžiasi prie verkiančios krūtinės.

(Iš “Prošvaistės” II.)

Apysaką “Ūkanos” 
Perskaičius

Tai jau bus ketvirtas draugo Rasodos- 
Mizaros gražiosios literatūros originališkas 
kūrinys (apysaka#), išėjęs iš spaudos ketvir
toj iš eilės knygoj, būten: “Sliakeris,” “Po- 
vylas Jurka,” “Mortos Vilkienės Divorsas” 
ir vėliausias—“ūkanos.”

Imant atydon visus keturis, draugo Ra- 
sodos-Mizaros kūrinius, prie geriausiai nusi
sekusių, tenka pripažinti patį pirmąjį — 
“Sliakeris” ir dabartinį — “ūkanos.” Kaip 
vienas, taip ir antras minėto autoriaus kūri
niai vykusiai sujungti su reales buities ap
linkuma, su gyvo gyvenimo sąlygomis, cha
rakteriais ir visa tuom, ko originalis gražio
sios literatūros kūrinys (beletristika) iš au
toriaus įgudusios minties bei plunksnos rei
kalauja.

Savaimi aišku, kad vargu rastųsi toks ra- 
šėjas, kuris nenorėtų, idant jo veikalas išeitų, 
kuogeriausiu. Kiekvienas, juk, pradėjęs 
kurti kūrinį, pajungia tam darbui savo pro
tą, jausmus, sielą, mintis ir viską, ką tik 
galima savyje rasti—aukauja kūriniui, kad 
tik jis išeitų ne tik geras, bet vienas iš ge
riausiųjų.

Tačiaus pas mūsų literatus, lietuvius, be
ne bus visa nelaimė tame, kad mūsų kūri
niai gema prie labai, labai nepalankių ir 
niekam nepavydėtinų aplinkybių. Jie rašo
mi su tai trumpesnėmis, tai gan ilgomis 
pertraukomis, tik 
liekamu laiku ir 
pėliais.

Kalbant apie 
rint mintyj, kad
Rasoda, nėra naujokas literatiniame ūkyje, 
tai kaipo iš literato ir dar redaktoriaus ga
lima būtų reikalauti ir geriau vykusių kū
rinių, negu kad “Sliakeris” ar “ūkanos,” 
bet. . . Mes turime nepamiršti ir to, kad ir 
minėtų veikalų autoriui, kaip ir kitiems rašė- 
jams, aplinkybės nedarė išimties.

Iš vienos pusės, draugas Rasoda mikliau 
gali vedžioti plunksną per popierą, sklan- 

* džiau sulieti sakinius, gražiau linksniuoti 
kalbą ir kitką, negu tas draugas rašėjas, 
kuris per dieną plėšęs angliakasykloj ar 
dirbtuvėj, o tik pasiliuosavęs nuo fizinio dar
bo imasi už plunksnos. Tačiaus pačios kū
rybos sąlygos palieka vienos ir tos pačios.

Pirmasis (Rasoda), per dieną dirbęs pro
tinį darbą, sėda prie kūrinio jau su pailsu- 
siomis, nepaslankiomis, net aptingusiomis 
mintimis. Kuomet fizinį darbą dirbęs per 
dieną draugas, nors fiziniai ir labiau pavar
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nuo kasdieninio darbo at
tik pripuolamais laikotar-

veikalą “ūkanos” ir tu- 
veikalo autorius, draugas

gęs už pirmąjį, bet sėda prie literatinio dar
bo su nenukamuotomis, lakiomis ir net pa
silsėjusiomis mintimis, šitai turint mintyj, 
tai ir draugo Rasodos kūrinį “ūkanos” mes 
privalome saikuoti vienu saiku ir sverti to
mis pačiomis svarstyklėhiis, ką ir kitų au
torių veikalus svertame ar saikuojame.

Apysaka “ūkanos” skaitosi gana sklan
džiai. Ten skaitytojas ar skaitytoja, kurie 
gal ir su užvydu žiūrėjo į profesionalo — 
daktaro, advokato, graboriaus, kunigo ir net 
paprasto, tik biznyj prasisiekusio Jurgio 
gražų gyvenimą, ras visai ką kitą, negu 
jis iki šiol vaizdavosi.

Minėtos apysakos autorius puikiai, cha
rakteringai perstato skaitytojui, kaip senas, 
galima sakyt, pinigais apžėlęs daktaras 
Klimas šaltai ir net grubijoniškai pasitin
ka jauną daktarą Rudį, kuris tam pačiam 
mieste atsidarė savo ofišą ir bus seniui kon
kurentas. Arba vėl, kaip du graboriai pikt- 
žodžiaujasi ir net kumščiomis vienas ant 
antro šoka, besivaržydami už Balandžio la
voną.

Ir taip per visą 342 puslapių knygą apy
sakos autorius draugas Rasoda taip ir trau
kia aukštyn kortiną po kortinos ir parodo 
vis naujas, daugumai lietuvių iki šiol nema
tytas profesionalų lietuvių žingeidumo pilnas 
buities scenas. Perskaičiusios minėtą apysa
ką, ypatingai mūsų profesionalų, moterys, 
pradės savo daktarėlius ar advokatėlius aky
liau pridaboti, kad kokia nusitepliojus peteliš
kė neprivestų ir ją prie tokios tragedijos, kaip 
Vanda Sundukaitė privedė daktaro Rudžio 
žmoną Oną,—saužudystės.

Tačiaus ką pamislys apie apysaką “ūka
nos” ir jos autorių Rasoda nekurie mūsų 
profesionalai, kurie pasijaus, kad: “Vagie, 
kepurė dega!”, tai ti.k jiems vieniems bus 
žinoma.

Nėra dvejinės, kad „veikalas “ūkanos” at
silieps skambiu obalsiu netik mūsų didžiulės 
Literatūros Draugijos nariuose, darbininki
joj ir inteligentijoj, bet ir plačiose lietuvių 
miniose. i

Sveikindamas “Ūkanų” autorių, draugą M. 
Rasoda už rūpestingą kūrinio apdirbimą, 
patariu kiekvienam lietuviui ir lietuvei įsi
gyti apysaką “ūkanos” ir perskaityti. Kurie 
dar nesate Literatūros Draugijos nariais, 
prisirašykite prie vietinės tos draugijos kuo
pos ir gausite minėtą knygą veltui.

Senas Vincas.

Pasikalbėjimas su Metropolitan 
Operos Dainininke p-lė Kaskas- 

Katkauskaite
Kaip tik išlipau iš keltuvo į koridorių, ku

ris vedė į Onos Kaskas-Katkauskaitės bu
tą, išgirdau jos skambų kontralto balsą. Ati
darydama pati man duris, linksmai pasveiki
no ir supažindino su savo pianistu, su ku
riuo, iki mano atvykimo, laikė repeticijas. 
Pastarasis po trumpo laiko išėjo, ir mudvi 
pasilikom vienos.

Pasikalbėję apie asmeniškus dalykus 
(nes esam draugės jau apie dešimts metų), 
užklausiau jos, ar sutiktų duoti interview 
dienraščiui “Laisvei” ? Sutiko, sakydama, 
kad tai bus pirmas interview su lietuviško 
laikraščio atstovu.

Turim atsiminti, kad Anna Kaskas-Kat- 
kauskaitė įstojo į Metropolitan Operą ketu
ri metai atgal, po sėkmingo laimėjimo Me
tropolitan Operos audicijos (Audition of the 
Air) kontesto. Iš 700 kontestantų, tik du 
laimėjo : viena—Anna Kaskas-Katkauskaitė, 
antras—Arthur Carron. Nuo to laiko tebe- 
dainuoja Metropolitan Operoj, ir dėl atei
nančio sezono sunkiai dirba prisirengimui 
Wagnerio operose (vokiškai), “Falstaff” 
(itališkai), “Boris Godunoff” (rusiškai), ir 
“Louise” (francūziškai).

Pastebėjau,, kad tai keturios skirtingos 
kalbos.' “Taip”, atsakė, “ir nepamifškit, kad 
dar moku ir angliškai ir lietuviškai!”

Sužinojau, kad mūsų lietuvaitė-artistė la
bai interesuojasi lietuvybės klausimu. Tik 
ką užbaigus skaityt kelias knygas apie lie
tuvius,’ ji išsireiškė, kad mėgsta dainuoti 
lietuvių kalboj, nes kalba yra lengva išta
rimui ir dainavimui, žinojimas lietuvių kal
bos taip pat pagelbsti ir kitas kalbas iš
mokti, kadangi joje randasi didžiumoj bal
sės (vowels). Savo koncerto maršrute (ku
rį turės prieš atidarymą operos sezono) į 
savo dainų repertuarą įdės ir lietuviškų dai
nų. Neužilgo ji mano nuvažiuoti ir į Vals-

Anna Kaskas-Katkauskaitė

tybės Operą, Kaune. Susilauks kauniečiai 
gražios ir gabios artistės.

Pasikalbėjom apie velionį Miką Petraus
ką. Ji atsiminė premjerą “Eglė—žalčių 
Karalienė” operos. Jai patiko opera, ir pa
tiko jai visa eilė Petrausko dainų-kompozi- 
cijų. Teko keletą sykių ir dainuoti duetus 
su Miku. Užgyrė planą išleisti įamžinimui 
Miko Petrausko jo kūrinių. “A very worthy 
and noble idea,”sakė ji. (P-lė Katkaus
kaite yra narė Komiteto Miko Petrausko 
Kūriniam Leisti.)

Paklausiau jos patarimo jauniem daini
ninkam. “Svarbiausias dalykas yra žinoji
mas fortepijano. Mokinys turėtų jau gero
kai fortepijaną skambinti, ir sugabiai jau 
skaityti muziką ir kalbas pirm pradedant 
savo pirmą balso pamoką!” aiškino. Pa
siekęs tą žinojimo laipsnį, mokinys turi 
kiekvieną dieną studijuoti-praktikuoti. Ji 
pati dabartiniu laiku praktikuoja mažiau
sias keturias valandas į dieną. Jeigu vieną 
dieną praleidžia, tai sekančią dieną turi 
du syk tiek mokintis. Supratimas poezijos 
ir abelnai dailiosios literatūros daug pa
gelbsti dainininkui geriau įvertinti prasmę 
dainų ir operų tekstų. Dainininkas privalo 
lankyti ir teatrus, nes tas pagelbsti jo vai
dinimui.

Papasakojau, kad mūsų choruose tūli 
žmonės rezignuoja iš choro, kuomet dasie- 
kia 35-40 metų,, sakydami esant jau per 
seni 
apie 
yra 
vėlu 
dainuoti būtinai privalo kiekvienas asmuo, 
kuris tik turi balsą. Dainavimas atneša 
žmogui daug naudos: duoda jam naudingą 
užsiėmimą ir supratimą apie kitų dainavi
mą, kas priveda jį prie gilesnio ir rimtesnio 
dainų-muzikos įvertinimo. Atsiekimui toles
nio įvertinimo muzikos ir operos abelnai, 
publikai pataria klausyti daugiau radio kon
certų. Ypač Metropolitan Operos radijaus 
valanda yra svarbi operos mylėtojams, nes 
jiem išaiškina operos turinį, supažindina su 
artistais ir perstato visą operą. Bet priminė, 
kad reikia atsargiai rinkti programas. . . 
nereikia atsukti ant bile stoties ir klausyti 
bile ką. Išsirinkite gerą simfoniją arba gerą 
operą ir atydžiai klausykit. Tą darant atsi
ras greitu laiku gilesnis įvertinimas 
nių muzikos formų.

Anna Kaskas-Katkauskaitė gimė 
port, Conn., bet nuo pirmų metų 
buvo nuvežta į Hartford, Conn 
augo ir mokinosi.
Konservatorijoj laimėjo dvi fortepijano sti
pendijas. Vėliau pradėjo balsą lavinti ir nu
važiavo į Italiją toliau lavintis. Sugrįžus, 
nors pati mokytojavo (turėjo 20 mokinių į 
savaitę), tęsė savo balso pamokas su gar
siu mokytoju Rosati, kuris iki šios dienos 
yra jos mokytojas.

“Ar turite laiko pasilinksminimui?” už
klausiau. “Labai mažai” atsakė, “ypač da
bartiniu laiku, kuomet turiu prisirengti prie 
kokių 12 koncertų maršruto, apart prisiren
gimo prie operos sezono; bet vasaros laiku 
esu liuosesnė. Tuomet mėgstu maudytis, 
ypačiai sūriam vandenyj, kuris labai tinka 
dainininkams, ir žaisti tenisą.”

Paskutinis mano klausimas buvo: “Ar dai
nininkas privalo rūkyti?” Mūsų energingos 
lietuvaitės-artistės atsakymas man labai pa
tiko ...

Smarkiai atsakė: “NE!”
B. Šalinaitė.
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dainuoti. Paklausiau jos nuomonės 
tai. Atsakė, kad pats balso gražumas 
tarpe 40-45 metų, žinoma, būtų per 
pradėti lavinti balsą tame amžiuje, bet

aukštes-

Bridge- 
amžiaus 

kur ji už- 
Dainininkė Hartfordo

.b-
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Genialusis Rusų
Kritikas

(90-ties Metų V. G. Bielinskio Mirties 
Sukaktuvėms)

Visarijonas Grigorjevičius Bielinskis pra
gyveno viso 37 metus. Tiktai mirtis išgelbė
jo.jį nuo kalėjimo ir katorgos. Petropavlov
sko tvirtovės komendantas, sutikęs Bielinskį 
Nevos prospekte (Peterburge), šaipydamasis 

Kada gi pas mus malonėsite? Pas ma
jų uis ir 

me- 
var-

pas-

--------- ; !£■Ateinančio meto rudenyj ? 
daugelis Lietuvių chorų ims 
dalyvumą Pasaulinėj Parodoj 
lietuvių dainų programos pile 
dyme. Apie pora desėtkų 
LMS chorų jau yra pasiža
dėję dalyvauti. Tai bus ne pa-" 
prastas mūsų dainininkų są- 
skrydis. Tąja ] 
mūsų chorai 
rėt savo dainų 
nors didžiulėj svetainėj, Broo-* 
klyne ar New Yorke. LMS! 
Centro Komitetas yra jau pa**'j 
skyręs komisiją, kuri teirau^ 
jasi ir jieško tinkamos svetai
nės tai didžiulei mūsų dainų, 
šventei. Greitoj ateityj komi- . 
sija žada paskelbti, kaip ir; 
prie ko bus rengiamasi.

analizas. Jis 
dailės kriteri- 
paprastumas,

meno viršūne.

Mūsų chorai jau dabar tu- 
retų verbuoti kuodaugiausia 
narių savo tarpan, kad pasiro- < 
dyti netik gerų dainų susimo- 
kinimu, o ir skaitlingumu. 
Mūsų chorai jau dabar turėtų 
pradėti kontestą narių gavi
me. Geriausiai savo kvotą iš- 
pildę chorai, turėtų būt apdo
vanoti.

Pradėkime naujų narių ga* 
vimo vajų TUOJAU, DABAR.
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tarė: 
ne parengtas šiltutis kazematas, taip 
laikau”.

Yra žinomas dailininko Naumovo 
las “Bielinskis prieš mirtį”, 
tas tikras įvykis.
atėjo žandaras. Gailėdamasis savo aukos mir
ties, III skyriaus viršininkas Dubbeltas pa
reiškė: “Mes jį būtumėm supūdę tvirtovėje”.

Nedaugelis draugų lydėjo Bielinskio palai
kus į Volkovo kapines. Skyriuose “Nuotru
pos” pasirodė trumpučiai po dešimtį eilučių 
nekrologai. Samoderžavinė, baudžiauninkiš- 
koji Rusija bijojosi jo garbės. Aštuonis 
tus buvo uždrausti jo veikalai ir dargi jo 
das.

Tačiau tuščios buvo caro vyriausybės 
tangos, šalis negalėjo užmiršti “narsiojo Vi- 
sariono”,—to, kas buvo rusų literatūros paži
ba, rusų minties švyturys, ištisų .kartų minčių 
valdovas. Išleidimas 1859 metais Bielinskio 
raštų buvo šventė visai revoliucinei demokra
tijai.

Straipsnelyje, pašvęstame tam leidiniui, Do
broliubovas rašė:

“Iki šiol jo įtaka jaučiama visur, kas tik pa
sirodo pas mus gražaus ir kilnaus; iki šiol 
kiekvienas geriausių mūsų literatūros veikė
jų prisipažįsta, .kad už' žymią dalį savo išsila
vinimo dėkingas tiesioginiai ar netiesioginiai 
Bielinskiui. . .Visuose Rusijos kampuose yra 
žmonės, pilni entuziazmo šitam genialiam 
žmogui, ir, žinoma, tai geriausieji Rusijos 
žmonės...”

Bielinskis pirmasis atidengė tikrąją genia
laus rusų tautos poeto—Puškino reikšmę. Su 
charakteringu Bielinskiui įžvalgumu jis pir
masis Lermontove ir Gogolyje atspėjo did
žiuosius menininkus—rusų gyvenimo išreiškė- 
jus. Nepralenkti jo duoti literatūros, teatro 
meniškų paveikslų įvertinimai, 
praturtino rusų meną naujais 
jais: liaudiškumas, realizmas, 
formos ir turinio vienybė.

Gyvenimo tiesą jis paskelbė
Pasmerkdamas bajoriškos literatūros netik

rą žibėjimą ir apgaulę, nukaukuodamas jos 
idėjinę elgetystę, Bielinskis stiprino aukštos 
idėjinės pakraipas, didelio meniško ryškumo 
literatūrą, Jis pirmasis rusų kritikoj apibrė
žė meną kaip mąstymą vaizdais, ir parodė 
veikalo idėjinio turinio ir jo estetinės vertės 
tarpusavį priklausomumą. -.**»*•

Bielinskis padėjo demokratizuotis mūsų li
teratūrai, padėjo stiprėti jos ryšiams su liau
dim, padėjo praturtėti jai liaudies mintimis ir 
jausmais, padėjo pasiliuosuoti rusų literatūrai 
nuo užsienio pavyzdžių mėgdžiojimo, padėjo 
vystytis jos nacionaliniam savitumui.

Panašiai Puškinui, kuris buvo naujosios ru
sų literatūros kūrėju, Bielinskis yra mokslinės 
literatūrinės kritikos kūrėjas Rusijoje,—tos 
kritikos, kuri, pagal Černyševskį, “ vis labiau 
ir labiau persiimdavo gyvaisiais mūsų gyveni
mo interesais, vis geriaus ir geriaus suvokdavo 
šito gyvenimo reiškinius, vis ryžtingiau ir 
ryžtingiau siekė to, kad išaiškinti publikai li
teratūros reikšmę gyvenimui, o literatūrai 
tuos santykius, kuriuose ji turi stovėti gyve
nime, kaip viena svarbiausiųjų jėgų, valdan
čių jo vystymąsi”.

Bielinskio straipsniai apie literatūrą buvo 
puikūs politiniai pamfletai, kuriais jis užpul
davo baisiąją tuometinės caro Rusijos tikreny
bę. Aiškindamas ir kritikuodamas literatūrą, 
Bielinskis išstodavo su apkaltinimo sprendimu 
prieš samoderžaviją ir baudžiavą, prieš Nika- 
lojaus I despotiją.

Dekabristų sukilimas buvo pasmaugtas. Vi
sa kas buvo protinga, kilnaus, talentinga buvo 
pasmerkta priespaudai ir kančioms. Begėdiš
ko ir akiplėšiško kvailumo, vidutinumo ir ne
gabumo triumfas vedė Bielinskį prie įsiutimo. 
Visomis savo aistringos prigimties jėgomis jis 
nekentė Nikalojaus Paikino (liet.: Lazdinio) 
viešpatavimo, šito “materialistinio gyvuliško 
gyvenimo” viešpatystės, gyvenimo, besire
miančio botago ir kartuvių valdžia, baudžiavos 
baisenybėmis, titulų mėgimų, pinigų mėgi
nių, kyŠininkyste ir ištvirkavimu.

(Pabaiga kitos savaites Meno Skyriuj)

Iki šiol pas mus dramos, 
grupės buvo laikinomis. Nu
tariama kas nors suvaidinti— 
sudaroma grupė; vaidinimas 
atliktas—grupe paleidžiama, 
viskas užmirštama.

L.M.S. pastarasis suvažiavi
mas nutarė, kad mūsų dramos 
grupės būtų suorganizuotos 
pastoviais pamatais, t. y., kad 
jos organizaciniai būtų susi- 
rišusios, turėtų savo valdybą, 
ir „direktoriatą, laikytų karts 
nuo karto savo susirinkimus, < 
turėtų įvairias lavinimosi suei
gas ir auklėtų savo jėgas vai
dybos meno srityje.

Būtų žingeidu žinoti, ar tas 
suvažiavimo tarimas jau pra
dėtas vykdyt gyvenimam Ką 
tuo reikalu daro mūsų kolo
nijų veikėjai? Ką daro 
klausimu mūsų apskričių 
mitetai ?

tuo 
ko-

LMS Kultūros-Apšvietos Ko- 
_ x .__ i«.- nant rankų 

gerų referatų. Vien< 
rengt literatūrinius y: 
ir naudotis tais re:

mitetas jau turįs 
keletą 
turėtų 
karus 
tais.

-:- -:- -:-
Choras Daina, Ansonia, 

Conn., prisidėjo prie LMS-gos. j 
Choras gražiai gyvuoja ir 
skaitlingas.

Keturių veiksmų 
“Baudžiavos Nuotakos” 
spausdinama. Veikalas 
duoja baudžiavos laikų 
žiaurumus 
prieš 
iš po 
rusių 
KO.

% • .f

ir vergų 
juos, šis kūrinys 
plunksnos žymaus 
dramaturgo

drama
M

por
k o Vi 
išėjęs 
balta- 

GOLUBO- j

'A

Detroitiečiai prisiuntė man 
lenkų kalboj scenos kūrinį 
“Rodzina Slepych Sczotkar- 
zy”. Veikalas verstas iš uk- 
rainų kalbos. Jis reikėtų iš*- 
verst mūsų kalbon ir išleisti. 
Bet... \ ižde nėra tam gana 
pinigų. Detroitiečiai sakosi 
prie to prisideda su $10, ir sa
ko, kad ir kitos kolonijos bei 
organizacijos prie to prisidė-( 
tų.

■ id'1

Jeigu kitos kolonijos pasek
tų detroitiečius, greitoj ateityj 
turėtume mūsų scenoj gražų 
4-rių veiksmų veikalą.

Kitaip—prisieis •palūkėti. . (
Pr. Balsy*? \
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V. Sūnus Philadelphia, Pa
ATLAIDAI Protestliosime Prieš Naują 

Kėsinimąsi ant Lietuvos

(Atsiminimai iš Dzūkijos) 
(Pabaiga)

IV
Atlaidus turėjo veik kiekviena para

pija, vienur anksčiau, kitur vėliau. Tūlą 
laiką bctvo tokia laisvė, kad po 10 ir 20 
verstų eidavo iš vienos parapijos į kitą 
brostvininkai. Nešė karūnas, altorėlius, 
liktorius ir eidavo keli šimtai žmonių. 
Kartą į Užuguosčio miestelį sumaršavo 
net šešios procesijos iš kaimyniškų pa
rapijų. Kartą kunigas Gruzdžius sugal
vojo “raitariją.” Veik iš visos parapijos 
sujojo keli šimtai vaikų, vaikinų ir vyrų. 
Juos sueiliavo po du raitus, kiekvienam 
į ranką įteikė rusišką mažą veliavukę, 
paskui raitarija išsirikiavo procesija ir 
taip veik dviejų verstų ilgio išžygiavo į 
Onušiškį. Bet tos procesijos pasibaigė 
po to, kada vienos parapijos procesija 
susimušė su Aukštadvario žydais. Buvo’ 
didelės muštynės. Nemažai iš katalikų už 
tai nuteisė į kalėjimą.

Nors “raitarija” Ir procesijos išnyko, 
bet dzūkai eidavo vieni į kitų parapijų 
atlaidus. Kalvių miestelio bažnyčia pa
naši į kubilą ir stovi ant kalno. Stakliš
kių pusėtinai sena. Buvo ir senas kuni
gas, kuris mirdamas, kaip žmonės kal
bėjo, paliko prikišęs pilną meškos skūrą 
popierinių pinigų.

Vietos gyventojai ne vien kaimyniškas 
bažnyčias žinojo, bet pažino net kurios 
bažnyčios varpas gaudžia. Stakliškių 
baubdavo kurčiai ir storai:

—Sūnau, skubink šieną vežti namo, 
bus lietaus, nes Stakliškių varpas gau
džia,—sakydavo mano tėvas, kaip tik 
išgirsdavo varpo garsą šienapjūtės me
tu.

Bet visos apylinkės atlaidus sudėjus į 
daiktą, tai niekis—palyginus juos su Vil
niaus Kalvarija. Į Kalvariją, tai jau apie 
100 verstų—čielos savaitės kelionė. Į 
Kalvariją rengdavosi ilgai. Eidavo pa
tys didžiausi griešninkai, dievobaimin
giausi parapijonys, kurie ir dėl aukų su- 
krapštydavo. Kiek teko pasakojimų suži
noti, tai maldininkai apeidavo visą eilę 
bažnyčių, atsilankydavo ir Vilniaus ka
tedroje. Ne vienas ten pirmu kartu pa
matė ir elektrą ir parėjęs pasakojo apie 
dievo “stebuklą”:

—Kai tik kunigas pakėlė mistranciją, 
taip visur tik nušvito... Štai kokia die
vo galybė,—kalbėjo Marijona, kuri su 
atidaru lietsargiu visą kelionę atliko.

Sako kada ji buvo Kalvarijoj, tai pylė 
lietus, kaip už žmonių griekus. Biznieriai 

•ta proga pasinaudojo ir atėję tarpe mal
dininkų pardavinėjo lietsargius. Ir Ma
rijonai vienas pasiūlė:

—Boba, pirk zontiką.
—Ką?—pastatė moteris klausimą.

Zontiką... parasoną... lietsargį... 
mašiną,—aiškino biznierius.—Žiūrėk, ko
kia gera mašina, tik ponai ir ponios pas 
jus tokias turi. Jeigu perdaug karšta, 
eini į bažnyčią, išskėtei mašiną ir pasi
slėpei nuo saulės, kaip po dievo kepure. 
O ir lietuj didžiausia vigada—matai, aš 
sausas. 0 ir rugius pjaunant vigada, iš
skėtei mašiną, padėjai pavėsyj kūdikį ir 
lai jis saldžiai miega, o ir...

—Gana, gana, tau tararoti! Žinai, kad 
aš čėso neturiu, nes atėjau į Kalvari
ją, kur poną Jezusą žydai nukryžiavo jo, 
kur Cedrono upė teka... Kiek gi už tą 
tavo prakeiktą mašiną? O viešpatie ir 
dievo motina, atleisk man, jau sugrie- 
šinau...

—Tk trys rubliai... Tik trys rubliai...
—Ką, ar tu pasiutai, žyde!... Trys 

rubliai už tokį menkniekį!
—Ponia, moteriške, tai ne “menknie

kis,” tai mašina. Ir žiūrėk, kaip susilei
džia, kaip paranki nešti... Aš ne žy
das... Aš tikras katalikas. Štai ir ro
žančius.

—O, viešpatie, jau ir vėl sugriešinau... 
Katalikas, o panašus į žydą... Du ir pu
sę nubliaus imk.

—Negalima... Negalima, jeigu tu ne
perki, tai vaikščiok šlapia, kaip višta, 
o aš parduosiu kitai....

—Tai parduok.... Šia, imk tris rub
lius ... Prakeiktasis!

k Užmokėjo ir gavo lietsargį. Lietuje 
buvo viskas gerai. Nesmagumas prasi
dėjo, kada reikia lipti aukštai laiptais, 
melstis prie įvairių kryžių, koplyčėlių ir 
“stebuklingų” stovylų, o su lietsargiu ne
galima, gal dar ir griekas. Rado rodą: 
Marijona ėjo melstis, o Barbora stovėjo 
po lietsargiu. Tik į katedrą einant davė 
kokiam “ponui” tris kapeikas, tai tas 
lietsargį suleido. Kada po pamaldų iš
ėjo, tai kitam “ponui” davė Tris kapei
kas ir tas lietsargį išleido. f

Grįžo iš Kalvarijos. Lietus nustojo ly
ti, bet nei Marijona, nei Barbora nemo
kėjo “mašiną” suleisti. Nešėsi išskėstą 
giedrioj dienoj. Iš karto raminosi, kad 
vėsiau, nes saulė nekepina. Užėjo vaka
ras, vėsu, jau “mašina” nereikalinga, 
bet nemoka suleisti. Apsistojo pas vieną 
gudą pernakvoti, tas ii’ “mašiną” nieka
dos rankose neturėjo, jau su keliu no
rėjo suspausti. Moteris suriko:

—Sustok!... Liaukis, tris rublius su
laužysi !... Tai ne žertai, visas tavo ma- 
jontkas nevertas šios mašinos!

Taip jos ir parsinešė net iš Vilniaus 
atdarą lietsargį. Marijona skundėsi:

—Mašina labai gera,'bet tik lietuj!
Šis nuotikis iš Kalvarijos atlaidų la

biausiai ir buvo žinomas šiame dzūkų 
krašte. Kai kurie kalbėjo apie ubagus, 
kurių ten neišpasakytai daug ir jų tar
pe visokių žulikų.

' Binghamton, N. Y
t Apvaikščiokime Rusijos Re

voliucijos Sukaktuves!

1 Komunistų Partijos vietinis 
t įkyrius rūpestingai rengiasi 

>rie apvaikščiojimo Rusijos 
•evoliucijos. Kiek patirta, tai 
•engėjai ruošia skanią vaka- 

J-ienę, koncertą su muzikale 
programa ir šokius. Tas vis
as įvyks lapkričio 5-tą die

tą, Lietuvių Svetainėj.
revoliucijos pamin- 

būdavo rengiami 
mitingai kiekvieną

ir Į juos sueidavo įvai- 
žmonės, kad bendrai 

tą didelės reikš- 
kurioje pasiliuosa- 

iš šimtmetinės priespau- 
bei vergijos vieno šeštada- 

gyventojai ir su- 
vojo sau gyvenimą visai 

naujų pamatų, kur vergi- 
ir išnaudojimo pėdsakų 
neliko. Tai šiemetinis Ru

fos revoliucijos apvaikščioji- 
as turėtų būti daug svarbes- 
s, nes šiandien visas pasau

lis stovi ant naujo karo slenks- 
t ičo ir bile d ieną gali užlieps-

.-noti karo liepsna. Tai, atsi
žvelgiant į tai, kiekvienas 
darbininkas, mylintis demo
kratiją ir taiką, turėtų daly
vauti šiame Rusijos revoliuci
jos apvaikščiojimo parengime 
ir bendrai pareikšti savo pasi
priešinimą prieš karo rengė
jus.

Lai šis Rusijos revoliucijos 
apvaikščiojimas bus vienas iš 
pasekmingiausių! O kad pa
daryti jį pasekmingiausiu, tai 
reikia visiems dalyvauti, be jo
kio išsisukinėjimo, nes tai 
mūsų darbininkų būtinas rei
kalas. Pritarėjas.

—o—
Viešas Susirinkimas

Komunistų Partijos West
side skyriaus viešas susirinki
mas įvyks pirmadienį, spalių 
24-tą dieną, Lietuvių Svetai
nėj. Pradžia 8 vai. vakare. 
Prašome visus dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus diskusuo- 
jamas šių rinkimų klausimas. 
Piliečiai turėtų daugiau susi
pažinti su šių rinkimų Darbo 
Partijos platforma. Tad daly
vaukime visi piliečiai šiame 

I susirinkime.
Širdingiausiai kviečia

Komunistų Partija.

So. Boston, Mass.
Smarkiai Rengiamasi prie 

Didžiosios Iškilmes
Visa Bostono pažangioji vi

suomenė rengiasi ir laukia 
lapkričio 6-tos dienos. Tai 
bus milžiniškas Komunistų 
Partijos rinkimų kampanijos 
užbaigimui parengimas, kuria
me vyriausiais kalbėtojais bus 
mūsų partijos generalis sekre
torius Earl Browder ir profe
sorius Granville Hicks, auto
rius daugelio knygų. Drg. 
Browderis tik, sugrįžo iš Euro
pos, jis kelias savaites studija
vo tenykščius įvykius, ypatin
gai surištus su čechoslovaki- 
ja. Jis ištyrė ir papasakos, 
kodėl Francijos valdžia prisi
dėjo prie Anglijos pardavime 
Čechoslovakijos Hitleriui.

Prie šio parengimo labai 
smarkiai rengiasi ir lietuviai, 
ne tik So. Bostono, bet ir vi
sos Mass, valstijos. Tikietai 
platinami visuose miestuose ir 
iš visur progresyviai lietuviai 
žada masiniai traukti Bosto
nan lapkričio 6 d., 3 vai. po 
pietų. Parengimas įvyks Bos
tono Arenoje. Koresp.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Philadelphijos skyrius šaukia 
nepaprastai svarbų masinį lie
tuvių susirinkimą spalių 30 d. 
Kalbėtojais bus vietinis veikė
jas Grinius ir iš Brooklyno 
drg. A. Bimba. Taipgi žačįa 
atvažiuoti iš Brooklyno ir kal
bėti Kazimieras Jušas (Char
lie Young), šiomis dienomis 
sugrįžęs iš Ispanijos, kuris ka
riavo su fašistais pusantrų me
tu.

Ypač dabar svarbus šis su
sirinkimas, kuomet vėl prasi
dėjo atakos iš Lenkijos ii' Vo
kietijos pusės ant Lietuvos. 
Susidaro naujas Lietuvos ne
priklausomybei pavojus. Vėl 
reikia kelti balsas ir ginti Lie
tuvą nuo užpuolikų'.

Kviečiame visus Philadel
phijos lietuvius 
įsitikinimų bei 
vauti spalių 30 
kime.

Susirinkimas 
Svetainėje ant
Avė. Prasidės 2 vai. po pietų.

Rep.

be skirtumo 
pažiūrų daly- 
dienos susirin-

įvyks Lietuvių
Moyamensing

Scranton, Pa.
Iš Literatūros Dr-jos 39 Kuo
pos Susirinkimo, Kuris Įvyko 

Spalių 13 d., pas Draugę
E. Bučienę

šis susirinkimas visomis pu
sėmis buvo geras. Ir narių ge
rai atsilankė ir laike susirin
kimo visi užsilaikė discipli
nuotai. Susirinkimą gerai ve
dė drg. F. Indrulis.

Visų komisijų raportai tapo 
priimti vienbalsiai. Tik Scran
ton o Draugijų Sąryšio Komi
tetui mūsų kuopos nariai da
vė biskį šalto vėjo. Buvo nu
rodyta, kad mūsų kuopos at
stovai daug nusileidimų, daro. 
Gal laikui bėgant tas viskas 
pasitaisys.

Susirinkimas nutarė, kad 
būtų surengta St. Jasilioniui 
paskaita, jį parkviečiant čion 
į Scrantoną. Tas susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d., 2 vai. po 
pietų. Po paskaitos yra ren
giama lietuviškos košelienos 
vakarienė. Bus ir daugiau vi
sokių smagumų. Da gi ir pa
sišokti visi galės. O tas viskas 
kaštuos tiktai 35 centus.

čia turiu paaiškinti. Mano 
pasakyta, kad tikietas bus 35 
centai. Bet kurie norės tik pa

skaitos pasiklausyti, tai tiems 
įžanga bus veltui — įžanga 
bus tik į vakarienę. Įsitėmyki- 
te laiką ir dieną.

Nutarta, kad kiekvieno su
sirinkimo valandą laiko pas
kirti kokioms nors diskusi
joms. O diskusijos svarbu 
ypač šiuo momentu, kada vi
sas pasaulis dvokia paraku. 
To darbo pravedimui tapo iš
rinkta komisija iš trijų drau
gų.

Finansų sekretoriaus rapor
tas parodė, kad 39 kuopos 
dar yra 19 narių neužsimokė
jusių duokles už šiuos metus. 
Ir tie nariai nėra bedarbiai.

Man šiuos žodžius rašant, 
atėjo finansų sekretorius drg. 
Pabalis ir sako: Ve, knyga 
“Ūkanos” jau pas mane. Aš 
knygą duosiu tik tiems na
riams, kurie užsimokėjo duok
les už 1938 metus.

Taigi, draugai, ateinantį 
susirinkimą, kuris atsibus po 
num. 1742 Van Stork Ave., 
pas Mary Kačinskienę, kai 2 
vai. po pietų, visi užsimokė
kite duokles.

Kai Icurie draugai tarp sa
vęs kalbasi, kas pasidarė su 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimu, ar jo šiuo laiku nebūtų 
galima atgaivinti mūsų mies

te ir gauti naujų narių. Aš 
tiek turiu pasakyti, kad čia 
LDS. kuopa gyvuoja ir jos ko
mitetas gyvuoja, deja, tik la
bai užmigęs. “Ei, stavai, padi- 
mai!” šaukite susirinkimą. To 
reikalauja LDS nariai.

Pastebėjau “Laisvėje”, kad 
mūsų jauna veikėja Margarie- 
ta Karanauskaitė apsigyveno 
Brooklyne. Aš jai linkiu gero 
pasisekimo. Margarieta, stok 
į proletarų eiles ir tęsk savo 
užbrėžtą darbą.

39 Kp. Korespondentas.

CHINAI SULAIKĖ JAPO
NUS NUO KANTONO

Hong Kong, spal. 20.—še
ši desėtkai Japonijos ma
žiukų karinių laivų rengiasi 
šturmuot Kantoną, pietinės 
Chinijos didmiestį. Bet sau
sumoj chinai sulaikė japo
nų maršavimą pirmyn.

NAZIAI NUŠOVĖ ŠEŠIS 
ČECHUS

Praga, spal. 20. — Gin
kluoti naziai nušovė pasie- 
ninio Zelechovice miesto 
majorą ir penkis Čechoslo
vakijos žandarus.

Dienraščio “Laisvės" Didysis
=KONCE

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus

A J ¥
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Ukrainų Stygų Orkestrą iš New Yorko. Iš jų yra gėry solisty-dainininky. Skambins rusy-ukrainy liaudies 
dainas ir kartu dainuos solus.

Adelė Mickevičiūtė, iš Providence, R. L, Aleksandras Vasiliauskas, brooklynietis 
ir kiti žymūs lietuviai talentai dalyvauja programe. Bus labai puikus programas.

Koncertas Bus 13 Lapkričio-November
Labor Lyčfeum Saleje 949 Willoughby Ave., Brooklyn

P. M. Nikolajevas, tai.garsus rusų-italų-francū- 
zų Operos dainininkas, basas. Mūsų dienraščio kon
certe lietuviai turės progos jį išgirsti. Jis, apart 
klasiškos muzikos, dainuos rusų liaudies dainas.

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

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

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

IWO šokikų grupė pasivadinusi “Černačevsky,” , 
keturios poros pasižymėję šokimu kolektyvių liau
dies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus 
jiems yra suteikusi amerikoniška spauda.

Ukrainų Stygų Orkestras duos gražių kavalkų iš j 
liaudies dainų, vadovaujant solistams-. Tai bus nau
jas ir gražus kavalkas mūsų koncerto programoje.

Ensemblis Aidbalsiai, grupė puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. Šalinaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liaU- i 
dies šokius. * i

. Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite įžangos 
bilietus, kad užtikrinti sau geresnes vietas.

Įžanga 50 centų, 75 centai, ir $1.00. Kon certas prasidės 3:30 valandą po pietų ■

Po koncerto šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestras
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BEER, WINES & LIQUORS KAINA TIK 15c
WHOLESALE & RETAIL

w NAUJOJE VIETOJE

N.

at-

LIETUVIS ADVOKATAS
5 50 Court Street

Prašom į talką visus dienraščio “Laisves” skaiSCHUBERT

tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų

Ditmas Avenue, 755-9 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

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

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

ir importuotų degtinių, visokių 
. vynų ir gero alaus.

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

A. CAWLEY
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA. PA.
ALDLD 6-to Apskr. Konferencija 

įvyks 23 d. spalių, 10 vai. ryto, 735 
Fairmount Ave. Delegatai būkite 
laiku. — Sekretorė. (246-248)

Court Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

J, CUNNINGHAM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1168 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES V. WILLIAMS 
1168 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 103 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn’, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.

FRED GEHRMANN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

at retail under Section 75 
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. • 
RW 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 693 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL VISONE , 
d-b-a Emil’s Restaurant

693 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3428 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE CORNO
407 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10756 lias .been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CARL 
263 Wilson Avenue,

-BERNHARD KATI’
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

beer at retail under Section 76

under. Section 75

■ -

jK
i
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Easton, Pa
Svarbu Visiems Eastono 
“Laisvės” Skaitytojams

Eastono per pastarąsias 2-3 
savaites pasireiškė negeistinas 
nereguliarumas “Laisvės” cir
kuliacijoj, tai yra, ateina kas 
antrą dieną, po du numerius 
ant syk ir t. p. Girdėtis daug 
nusiskundimų iš skaitytojų. 
Vieni, nežinodami dalyko, 
kaltina “Laisvę,” kiti paštą, 
dar kiti nežino, kur ir kame 
kliūtis. Kad tuos nemalonu
mus išvengti, buvo rašomi ke
li laiškai “Laisvės” adminis
tracijai. Iš ten gauta paaiš
kinimas, kad “Laisvė” išveža
ma paštan taip anksti, kaip 
niekad pirmiau, kad sekančios 
dienos dienraštis jau randasi 
pašte 4:30 vai. po pietų, o 
pirmiau nuveždavo apie 9 vai. 
vakare ir tai skaitytojai gau
davo kiekvieną dieną regulia
riai..

Reiškia, “Laisvė” atlieka 
savo darbą daug geriau, negu 
pirma. Mes čia ant vietos ir 
pati “Laisvė” kreipėsi’ mūsų 
paštan tuo reikalu, šiomis die
nomis man buvo prisiųstas 
laiškas, kurį gavo “Laisvė” iš 
Eastono pašto. Ten sakoma, 
kad “Laisvė” pasiekia Easto
ną kasdieną, ir kad veikiau
siai‘čia pat ant vietos laiška
nešiai neišnešioja laiku ir tt. 
Prižadėjo mums tą dalyką iš
lyginti. Taipgi prašo, kad tie 
skaitytojai, kurie negauna 
“Laisvės” kasdieną, patys 
eitų paštan ir apsiskųstų.

Matote, draugai, kame 
lykas. Mes iš savo pusės 
rysime spaudimą į paštą, 
išnešiojimą sutvarkytų, 
mes taipgi prašome ir 
kad pagelbėtumėt mums 
patys nueitumėt paštan
reikalavimu, kad laikraštis 
būtų jums pristatytas kasdien. 
Mes manome, kad greitu laiku 
tas nemalonus dalykas išsily
gins.

d il
tį a- 
kad 
bet 
jūs,

ir 
su

Dar vienas dalykas, tai tas, 
kad kadangi buvęs mūsų dien
raščio agentas, d. S. Sharkey, 
yra apleidęs Eastoną, tai 
agento vietą užėmė d. J. Šla
pikas, jo padėjėja B. E. Sen- 
kevičienė. Visokiais spaudos 
reikalais, prenumeratų atnau
jinimais ir kitais malonėkite 
kreiptis prie jų.

B. E. Senkevičienė.
Nuo Red. Dar sykį pakar

tojame, kad šis nesusiprati
mas pareina ne nuo “Laisvės” 
įstaigos, bet nuo vietinio paš
to. “Laisvė” išeina regulia
riai tuo pačiu laiku kasdien ir 
ji turi pasiekti Eastono skai
tytojus tą pačią dieną. Ir jei
gu skaitytojai jos reguliariai 
negauna, tai apsileidimas ar
ba nepaisymas vietinio pašto 
arba laiškanešių.

Draugės Senkevičienės pa
tarimas labai vietoje. Pada
rysite daug gero ir “Laisvei” 
ir sau, jeigu kurią dieną ne
gavę “Laisvės” tuojau nueisi
te paštan ir ten prieš “ponus” 
užprotestuosite. “Laisvės” ad
ministracija juos irgi “bom
barduos” iš Brooklyno. Ir taip 
priversime dienraštį pristatyti 
visiems Eastono skaitytojams 
kasdien reguliariai.

Korporacijos 
spalių 
P- P- 
daug 

malo-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PLYMOUTH, PA.

Lietuvių Kapinių
Komiteto susirinkimas įvyks
30 d., sekmadienį, 2-rą vai. 
Svetainėje 40 Ferry St. Yra 
svarbių dalykų aptarti, todėl 
nėkite dalyvauti šiame susirinkime.
— Koresp. (247-248)

WORECSTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks spalių 23 d., 10:30 v.v. 
ryto, 29 Endicott St. Knyga “ūka
nos” jau gatava ir bus dalinama vi
siems, kurie yra užsimokėję du 1938 
metus. — Fin. Rašt. J. N.

(247-248)

SCRANTON, PA.
Šeštadienį, 5 d. lapkričio, 8 v. v. 

Lietuvių Svet., 132 W. Market St. 
įvyks prakalbos. Kalbės D,. M. Šo- 
lomskas, ALDLD CK Sekretorius iš 

■•Brooklyn, N. Y. Tema: Pasaulinė

padėtis, S. V. rinkimų klausimas, 
už kuriuos kandidatus lietuviai tu
rėtų balsuot ir ALDLD organizaci
jos reikalai. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti šiose prakalbose. 
Rengia ALDLD XII Apskritys.

(247-248)

BRIDGEPORT, CONN.
Teatras, Dainos ir šokiai

Rengia Liet, Jaunuolių Choras, 
spalių 22 d., 407 Lafayette St. Bus 
sulošta juokinga komedija “Skupuo- 
lio Laimė.” Taipgi choras po vado
vyste P.. Bružausko sudainuos kele
tą dainelių. Vėliaus prie geros or- 
kestros bus smagūs šokiai. 'Kviečia
mi visi dalyvauti. Lošėjai ir choras 
prisirengė atsilankiusius pilnai už
ganėdinti.—Komisija. (247-248)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1332 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTON KROPI-’ and ARTHUR MICHELINI 
1332 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
d-b-a Knock-Knock Inn.

8510—18th Avenue, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4416 harf been issued to the undersigned 
to sell beer 
of the Alcoholic 
4702—4th ____
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4702—4th

NOTICE _____  „___
GB 11063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 

' County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RIOTER BIENIOWSKI
1617 East 96th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Avenue T, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY SHANIK
374 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand Street, Borough of- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1018 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN and MARY ALTYN 
1018 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101-103 
Me Donald Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

RAYMOND
101-103 Ditmas Ave. & 755-9 Me Donald Ave. 

Brooklyn. N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Joseph Zeidat
Savininkas 

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ŽINS
įsisteigęs per 25 Metus

9

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

9 A. M. iki 3 P. M.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Stagg Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STAKER
297 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95- Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DALEY and ANNE FECHTNER
• Parkview Inn

95 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at6502—14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY CALONE į
6502—14th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Nauja L. Prūseikos Knyga A

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under’ 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- ■ 
trol Law at 1436-38 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV DOERZBACHER 
(Bratwurst Glockle)

1436-38 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 789-791—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Klings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR MILLS
789-791—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 205 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR KELLY
205 Court Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949 Willoughby Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N. 
949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2/15 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage .Con
trol Law at 470 
Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
470 Court Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the 
trol Law at 1450 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS
1450 Broadway,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FROH
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8702—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY, SHEEHAN
8702—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4724—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4724—4th

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

LBUVISK4
GERIAUSIA DUONA
.SCHOLES BAKING
532 Grand St., Brooklyn

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

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJU

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 njetams ir $3.00 pusei metų.
Seniems skaitytojams kainoje nuolaidos hera

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 ii’ 10—$5.

Tuojau stokite j kontestą ir laimėkite vienų iš aukščiau pažymėtų do
vanų. Darniausia dovanas galina tie, kurie pradeda darbų pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, Ale tuojau Stokite j darbų. Gaukite 
savo dienraščiui nauji^ skaitytojų, gaukite sau dovanų.

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytojų
namus, 
skaityti 
nes ka

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

Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į 
Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų,

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

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

“LilisVė ” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

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

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

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

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

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

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis’

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

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

GARSINKITES “LAISVĖJE

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

CkmentVokietaitis

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu Krupiu ir pavieniu.
IS senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
Keidaujama. Tai- 
poKi 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.
Tek: Glenmore 5-6191

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

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristatė. / 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stase Street Brooklyn. N. Y.
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Now Yorko^/ž^fe/Žinios
Kaip Balsuosite 

Konstituciją?

tijoj kito taip tankiai pakar
tojamo klausimo, kaip šis. li
tai nestebėtina, kadangi kons
titucija yra toks dalykas,4 ku
rį ant rytojaus nepakeisi, ims 
keletą, o gal desėtką kitą mo
tų. Nebalsuoti negali, nes ta
da tie, kurie nori užnert darbo 
žmonėms ant kaklo virvę su 
pagelba konstitucijos, gaus di
džiumą
liksis ne tokia, kokios 
žmonių 
nežinodamas,

balsų, konstitucija 
reikia 

didžiumai. Balsuosi 
nubalsuoti

Reiškia, kiekvienas sąžinin
gas pilietis turi konstituciją 
balsuoti ir turi balsuoti žino
damas, išmokęs taip, kaip po
teriuose “amen.”

Komunistų Partija, kuri jus 
įspėjo apie ateinantį krizį, 
įspėjo apie fašizmo pavojų, 
įspėjo apie nazizmo-fašizmo 
pavojingumą mažųjų tautų 
nepriklausomybei; kuri įspėjo, 
patarė ir vadovavo daugeliu 
kitų svarbių klausimų, konsti
tucijos klausimu pataria bal
suot sekamai:

Balsuot “No” prieš punktus 
1, 2, 3, 5,

Balsuot
4, 6, 8, 9.

APIE

7.
“Yes” už punktus

NUMERJ 4-TĄ
To punkto klausimas yra 

toks:
“Ar ši pataisa, pateikta 

Konstitucinės Konvencijos, kas 
liečia pigiomis rendomis na
mų statybą ir laužynių naiki
nimą, autorizuojanti valstiją 
jsiskolint iki $300,000,000 tei
kimui paskolų savivaldybėm, 
leist miestam praplėst užtrau
kiamų skolų ribas dviem nuo
šimčiais, ir autorizuot išdavi
mą subsidijų, turi būt užgir- 
ta?”

Balsuokite Yes:

įdėti į 
pinigų

mažų

Dėl to klausimo, kas lie
čia lietuvius, reikia pakalbė
ti plačiau.

Lietuviuose yra geras skai
čius mažų namelių savininkų. 
Tūli iš jų su baime žiūri į 
n^ujų, pigiomis rendomis na
mų statybą, manydami juos 
pakenksiant jiems išrendavot 
savo namelius. Gi kiti mažų 

, namelių savininkai, sykiu su 
rendauninkais, s u d a r ančiais 
milžinišką didžiumą gyvento
jų lietuviuose ir bile tautoje, 
žiūri į naujų namų statybą 
kaipo palaimą visuomenei ir 
paliuosavimą jų pačių nuo at
sakomybės už namelius, ku
riem senojo miesto distriktuo- 
se (daugeliui jų) gręsia už- 
kalimas arba prisieis 
juos milžiniškas sumas 
pataisoms.

Toki seni nameliai
namų savininkams nebeneša 
naudos, tik rūpesčius. Iš vie
nos pusės gręsia žlugimas vi- 

į sų jų įplaukų iš namų, jei na
mą užkaltų; iš kitos pusės, 

• norint taisyt seną namą, rei- 
' j kia įvesdint tiek pinigų, ku

riuos iš jo vis vien nebeiš
rinksi; o aršiausia tas, kad tų 
pinigų nėra. Tie savininkai 
kur kas būtų laimingesni, jei 

į* valdžia jų nuosavybes išpirk
tu naujų namų projektams. 
Jie tuo būdu atgautų gerą 
dalį savo įdėlių gatavais pi
nigais ir būtų užtikrinti gau
sią prieinamomis rendomis 
modemišką butą naujame na-

BE me.
Žinoma, yra laužynų distrik- 

tuose dar ir apygerių namų ir 
tokių namų savininkai biske- 
lį nukentėtų, jei jų distrik- 
tas būtų užsimota panaudot 
naujam projektui. Bet nerei
kia baimintis, tokių bus labai 
mažai, kadangi ši programa
dar toli neužtenkamai duotų

Taip Atrodė Česteris Kenstavičius Traukiant Lehmanas Įsakė Ištirt 
LDS Seimo ir Jaunimo Olympiados Judi,

Kuri Matysite Šį Vakarą
šiame paveikslo matote jauną Amerikos lietuvį, Chester 

Kent-Kenstavičių, chicagietį, dėka kurio pasidarbavimui šį va
karą turėsime laimės matyti judyje LDS 4-jį Seimą ir LDS 
Jaunimo Sporto Olympi- 
adą, įvykusius pereito 
rugpjūčio mėnesį, Pitts
burgh e.

Tie judžiai bus rodo
mi Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo (LDS) 
jaunimo kuopos rengia
moj ‘‘LDS Birthday 
Party” šeštadienio va
karą, spalių (Oct.) 22, 
“Laisvės” salėj, 419 Lo- 

St., Brooklyne. 
prasidės 10 vai. 
Prieš ir po pro- 
bus šokiai, ku-

rimer
Judžiai 
vakaro, 
gramos
rie prasidės 8 vai. Ta
čiau komisija su viso
kiais baliuose žinomais skanumynais lauks svečių daug anks
čiau.

LDS jaunimas kviečia visus lietuvius atsilankyti ir pama
tyti, kaip atrodo astuonių metų berniukas^—LDS, taipgi 
remt jaunimo darbą, kad ateityje visas Amerikos lietuvių 
dėjimas galėtų didžiuotis savo jaunimo atliktais darbais 
tuvybės ir abelnai visuomenės labui.

pa- 
ju- 
lie-

Lankėsi Draugai Smitai
Pereitą ketvirtadienį “Lais

vėje” lankėsi draugai Smitai 
su sūneliu Viktoru. Jie bu
vo atvykę Brooklynan asme
niniais reikalais, tai tolydžio 
užėjo ir į “Laisvės,” taipgi ir 
į LDS raštines.

Draugas Smitas pasakojo, 
kad philadelphiečiai smarkiai 
ruošiasi prie “Laisvės” naudai 
bankieto, kuris įvyks gruo
džio 4 d. Philadelphijoj.

Strazduk, Pasiskubink!
Tai Nazių šnipai Amerikoj 

taip ir spaviedojasi teisme— 
prisipažįsta prie visos eilės 
niekšysčių prieš Ameriką. Pa
našiai, kaip Maskvos teismuo
se.

Kasžin, kas čia yra tų šni
pų “kankintoju” Stalinu? Ko
kių čia miltelių jiem užduo
da, kad išgaut jų išpažintis?

Ar “draugas” Strazdas iš 
“Naujosios Gadynės” neati
dengtų mums šito sekreto ?

Lauksim!
Stalincas.

Japino, puspenkto tono slo- 
nius, pereitą sekmadienį nu
traukė retežius ir iškeliavo 
laisvai pasivaikščioti Pasauli
nių Fėrų lauke. Sugavo pasiū
lius vandens.

lėšų naujų namų statybai. Ei
nant tokiu greitumu, koks bus 
galimas tomis lėšomis, dar 
ims desėtkus metų, kol bus 
prieita, prie atstatymo didžiu
mos laužynių naujais namais, 
Gi naikinant laužynes, aišku, 
pirmiausia bus imtasi pačių 
blogiausių. O kol ateis tų va
dinamų gerųjų eilė, gal ir tie, 
kurie šiandien dar turi naudos 
iš jų pasilaikymo, pasitiks tų 
stubelių. išpirkėjus, taip sa
kant, su duona ir druska, kaip 
garbingus svečius.

Kas liečia rendauninkus, 
naikinimas laužynių reiškia 
nusikratymą daug- nemalo
naus, ne iš savo priežasties 
penimo brudo, išvengimą dau
gelio ligų ir abelnai švieses
nį, smagesnį gyvenimą. Niekas 
nenorėtų iš darbo parėjęs kurt 
pečių ir drebėdamas laukti ši
lumos, jei jis išgalėtų pasiren- 
davot garu apšildytus, šva
rius, šviesius kambarius. 
Konstitucijos pataisų 4-tas 
punktas juos artina prie to
kių namų ir jie balsuos “Yes.”

R.

Kas Remia Ispaniją

se

el ė-

la-

Pundeliai aukų drabužiais, 
maistu, kitais reikalingiau
siais Ispanijai dalykais, taipgi 
piniginės aukos Ispanijai te- 
beplaukia į “Laisvės” raštinę, 
kur mums pavėlinta laikinai 
padėt pundus, šiomis dieno
mis vėl gauta dovanos nuo 
karnų :

Mrs. A. Brown surinko 
žutėn pinigų' $3.28.

EI. Yumplot—$1.19.
Simpsonų šeima atsiuntė

bai didelį baksą (dėžę) dra
bužių, batų, daug kenti ir dė
žučių maisto produktų.

V. Pranaitienė su sūnum 
atvežė skūrinę sermėgą ir 3 
pundus visokių kitų drabužių 
ir batų.

Vera šibeika atnešė 10 V2 
svarų labai svarbių Ispanijai 
reikmenų. Pirmiau ji buvo jų 
surinkus ir pridavus 13 su virš 
svarų, ši draugė be sustojimo 
renka pagelba Ispanijai.

O. Depsienė su šeimyna au
kavo kailinius, keletą pundų 
vilnonių ploščių, sermėgų, ki
tokių drabužių ir batų, taipgi 
maisto produktų.

A. Dobilienė jau kelintu 
kartu aukojo drabužių, batų.

Kreivėnų šeima pirmiau au
kojo ir dabar vėl 
daug drabužių, batų 
reikmenų.

Kurie turite daug
žiu ar kitko, kad negalite at
vežti, surinkite daiktus ir pra
neškite, mes pasiųsime kolek
torių

surinko

drabu-

į namus.
Moterų Kliubo Komisija.

Išvyko Lietuvon
Spalių 18-tą, laivu N. 

sterdam, išvyko atgal Lietu
von kariškis majoras S. Naru
šis su ponia Narušiene. Jie 
čionai lankėsi pas gimines Sa
bus, Žilinskus, taipgi svečiavo
si pas daugelį pp. tautininkų 
Brooklyne, jo apylinkėje ir ei
lėje J. V. didmiesčių.

Rep.

Am-

1 Ofisų Darbininkų Unija 
Rems Darbiečius

United Office and Profes
sional Workers Unijos Jungti
nė Taryba praneša, kad 16,- 
000 unijistų aktyviai rems 
Am. Darbo .Partijos sleitą 
šiuose rinkimuose. Unija tu
ri tame sleite ir savo atsto
vybę, penki nariai kandida
tuoja įvairioms vietoms.

Brooldyno Skandalą FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

ištiesų gali

SUSIRINKIMAI

Open Day and Night

RHEA

Special Rates per Week

RESTAURANTAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

l

fįstatymams 
požeminio

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

svarbiais vajaus
reikalais. — J.

(247-248)

įsa- 
tyri- 
neį- 
teis- 
d ar-

rtrt irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti Wwū Wirti irti irti irw mi

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų 
Visas maistas geriausios rūšies.

KAINOS ŽEMOS

RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKftJE

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

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

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 2-8872

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

Manhattan3

I

A. ”•• V- Jij

264 GRAND STREET 
(kampas Roebling St.) 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1645 

License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patikimoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
Philadelphia Rye
Bottled, in Bond 4 metų senumo, 100 proof 

$2.49 kv. $1.29 pt.
reguliarė kainh $3.89 reguliarė kaina $1.75 
Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.

G u b o r n a t or i u s Loh m an 
kė pravest nuodugniausi 
nė j imą suktybių, klastų, 
st aty m i šk u m o Br o okl y n o 
muose ir policijoj. Jis tą
bą pavedė specialiam proku
rorui John Harlan Amen, duo
damas jam stipriausius įgalio
jimus, kokie kada išėjo iš gu
bernatoriaus raštinės, kad su
naikint numatomus ryšius tarp 
Kings Apskrityje 
pravest įstaigų h 
pasaulio.

Kad toki ryšiai
būti, kad yra didžiausias lau
žymas įstatymų, rodo tas fak
tas, kad iš Bergen St. poli
cijos stoties išvogta 7,000 
areštų, ir išbėlavimų rekordų.

Gubernatorius ir visi kiti 
miestui gero velijanti piliečiai 
labai pasipiktinę išvogimu, 
kuris, aišku, galėjo būti pra
vestas ne vieno asmens, bet 
suokalbiu bent kelių asmenų 
policijos departmente. Pa
tys sąžiningieji policistai šir
dingiausiai pritaria tokiam 
tyrimui ir nubaudimui prasi
kaltėlių, kadangi saujos suk
čių purvini darbai meta dė
mę ant jų visų. Tyrimui la
bai priešingi tik tie, kurie 
jaučiasi patys į kėlę koją ton 
balon.

Trijų metų mergaitė, negrė, 
nukrito penkis aukštus nuo 
gaisrinių laiptų, 4.36 W. 163rd 
St., ir .ant vietos užsimušė.

Paruošta listas 150 kandi
datų į “džiūrimanus,” kurie 
teis Robert Irwin, skulptorių, 
Gedeoniūtės ir šeimos žudei- 
ką. Teismas prasidės 27-tą 
šio mėnesio.

Michael Lary, 104 Powell 
St., su rekordu 8 areštų ir ke
lių bausmių kalėjimuose, raso
tas sušaudytas prie Pitkift4 
Avė. ir Powell St. Jieškoma 
žudeikų

LDS III APSKRIČIO KUO
POM IR VEIKĖJAM

LDS III Apskr. Komitetas šaukia 
kuopų darbuotojų-vajininkų susirin
kimą, sekmadionj, 23 d. spalių, 2 v. 
p. p. “Laisves” Svot., 419 Lorimer 
St. Šio susirinkimo tikslas yra išsi
aiškinti visas techniškas taisykles, 
surištas su įrašymu vaikučių j LDS, 
ir pasitarti visais 
ir abelnai veikimo 
E. Gužas, sekr.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

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

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

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

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto v -

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

520 Metropolitan Ave., „ Brooklyn, N. Y. J
corner Union Avenue

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

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

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną sub at ą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba. 
rys, užėjimui su 

^moterims. Nede- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




