
Krislai
“Raistas” Jau Pradėtas. 
Kas Veidmainiauja?
Ar Sandariečiai

Atsiskirs?
Rašo R. Mizara.

*

Pagaliau pradėjome “Lai
svėje” spausdinti Upton 
Sinclairio klasiką-“Raistą.” 
Raginame visus skaitytojus 
nepraleisti jo neperskaičius. 
Tai neapsakomai graži apy
saka. Tai pažiba pasaulinėj 
literatūroj.

Bet reikia daryti dau
giau: skaitytojas, perskai
tęs, privalo duoti tiems lie
tuviams darbo žmonėms, ku
rie “Laisvės” dar neskaito. 
Tegu jie pasiskaitys. Po
draug: reikia paraginti 
“Laisvės” dar neskaitančius, 
kad jie ją užsisakytų dabar, 
kai dienraščio prenumerata 
papiginta.

* # *

Aną dieną Brooklyno tau
tininkai suruošė savotišką 
pažmonį. Nuo “Laisvės”, 
kaipo reporteris, nuėjo re
dakcijos narė, d-gė Sasna.

Ji buvo pakviesta pasa
kyti keletą žodžių. Ji pareiš
kė, kad kai p. majoras Na
rušis sugrįžš į Lietuvą, kad 
jis pasakytų ten, jog Ame
rikos lietuviai reikalauja 
Lietuvoj demokratinės* san
tvarkos atsteigimo.

Vadinasi, d-gė Sasna pasi
elgė labai gerai, kaip pri
dera komunistei. * * *

Bet dėlto supyko Vytai- 
tis. Matyt, kai jis rašė tai, 
dar jam iš galvos nebuvo iš
garavusi ta komedija, kuria 
jam teko gėrėtis sandarie- 
čių bankiete So. Bostone. 
Todėl jis, be ničnieko, pa-l 
reiškia, kad komunistai 
naudoją “veidmainingą tak
tiką.” Girdi, “tik lietuviški 
komunistai tokiais lanks
čiais akrobatais gali būti. 
Jų noras prisiplakti prie 
patriotingų Amerikos lietu
vių tikrais politiškais klau- 
nais komunistus pavertė...”

Žinoma, čia p. Vitaitis, 
kaip visuomet, nukalbėjo 
nesąmonę. Jei d-gė Sasna 
tautininkų bankiete būtų 
užgyrusi dabartinį režimą 
Lietuvoj, tuomet Vitaitis 
turėtų teisės ją kritikuoti. 
Betgi ji padarė, kaip tik 
priešingai: tautininkų ban
kiete ji pasakė tai, ką ma
no ji ir ką mano apie Lie
tuvos ateitį milžiniška dau
guma Amerikos lietuvių i

Čia, vadinasi, buvo ne 
veidmainystė, o pasakymas 
to, ką žmogus mano. Pasa
kymas to, ką mano daugu
ma mūsų krašto žmonių!

* * *

Veidmainiu, aišku, čia 
pasilieka p. Vitaitis. Juk jis 
sakosi stojąs už demokrati
nę santvarką. Tačiau, kai 
tik kas pabrėžia, kad tokia 
santvarka būtų Lietuvoj, 
tai Vitaitis jį arba ją iško- 
lioja, iškaneveikia, kaip tik
ras fašistas!

* * *

Drg. L. Pruseika rašo:
“Chicagos sandariečiams, 

mes patartume pasiskaityt 
‘Vilnies’ editorialą ‘kas įvy
ko Bostone? Editorialas pa
remtas ‘Keleivio’ informaci
ja apie sandariečių vaka
rienę ir kas įvyko tuomet, 
kuomet konsulas Budrys 
įteikė smetoninį medalį St. 
Mockui. Sandariečiai baubė, 
protestavo, net apsikumš- 
Čiavo.”

Reikia pasakyti tai, kad

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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■■ RENGUSI UŽIMT KLAIPEDA
Berlyno, Klaipėdos ir Danzigo Naziai Tno 
Tarpu Reikalauja Savivaldybės Klaipėdai, 

Pilno Hitlerininkų Viešpatavimo Tenai

Darbo Federacija ir CIO Veikia, kad Būtą 
Vykdomas Algų-Valandų Įstatymas; Tū

los Kompanijos Streikuoja prieš Jį
Kara liaučius, Vokietija. 

—Susirinko čia vokiečių na- 
zių vadai iš Klaipėdos, Ber
lyno ir Danzigo ii* nutarė 
štai ko reikalaut iš Lietu
vos:

1. Lietuva turi paskirt 
vokietį kaip galvą Klaipė
dos krašto direktoriato (vie
tinės ten valdžios).

2. Klaipėdijoj turi būt 
įvesti tokie įstatymai kaip 
Vokietijoj, taigi ir nazių 
Nurembergo įstatymai prieš 
žydus.

3. Lietuva turi užtikrint 
visišką veikimo laisvę poli
tinėms vokiečių organizaci
joms Klaipėdos krašte.

4. Vokiečiams Klaipėdijoj 
turi būt duota savivaldybė 
ir įvesta nauja vietinė kon
stitucija panaši, kaip Dan- 
zigb nazių valdžios konsti
tucija.

(šie keturi nazių reikala
vimai gali būt “pradžia” 
agitacijos prijungt Klaipė
dą Vokietijai, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas iš Varšavos.)

V o k i e čių konferencijoj 
Karaliaučiuje dėlei Klaipė
dos dalyvavo nazių atsto
vai iš pačių jų centrų Ber
lyne ir Danzige; ir jie pri
žadėję “paliuosuot” Klaipė
dos vokiečius nuo Lietuvos 
ne vėliau, kaip sekančią va
sarą.

Keturis minimus reikala
vimus įteiks Lietuvai dr. 
Ernst Neumann, Klaipėdos 
nazių vadas, vadina mas

Darbo Ministerė Norinti 
Išgelbėti H. Bridgesą, CIO 
Vadą, nuo Deportavimo

Washington. — Kongresi
nei Dies’o komisijai, tyri
nėjančiai “prieš-amerikinius 
judėjimus,” “liudijo” f asis
tuojantis Amerikos Legio
nierių advokatas R. Nimmo, 
jog, girdi, šios šalies darbo 
ministerė Frances Perkins 
stengiasi, kad nebūtų de
portuotas į , Australiją H. 
Bridges, CIO darbininkų va
das Californijoj.

ORAS
Šiandien giedra. — N. Y. 

Oro Biuras.

pereitam SLA seime šitų 
žodžių rašytojui “Sandaros” 
Vaidyla prisiegavo, būk jie, 
sandariečiai, neturėsią nie
ko bendro su fašistais. Gal 
šiame bankiete jie ir bus 
pradėję skirtis.
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Kiekvienas “Laisves” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 

naują skaitytoją šiame • 
“Laisvės” vajuje.

Metai XXVIII, Dienraščio XX.

klaipėdiškis “Henlein.” Jis 
1935 m. buvo nuteistas ka- 
lėjiman dvylikai metų, kad 
organizavo nazius “vokieti
ninkus” atplėšt Klaipėdą 
nuo Lietuvos; bet Lietuvos 
valdžia Neumanną neužilgo 
paleido.

Lenkai Išgauna Nuolai
di; iš Lietuvos, Kuriai 

Grūmoja Naziai
Varšava. — Pranešama, 

kad Lietuvos “seimas” šio
mis dienomis svarstys ne
paprastus, varžos įstatymus 
“respublikos apsaugai.” Tie 
įstatymai taikomi kaip pa
čiai Lietuvai, taip Klaipėdos 
kraštui.

Klaipėdos vokietininkai 
šaukė specialį savo seimelio 
posėdį šeštadienį protestuot 
prieš tokį sumanymą, bet 
L i e t u v os gubernatorius 
Klaipėdai atidėjo tą seime
lio susirinkimą: bijo nazių 
demonstracijų ryšium su 
tuom.

Nauji Klaipėdos seimelio 
rinkimai buvo skiriami 
gruodžio mėnesį, bet ir jie 
galį būt atidėti neribotam 
laikui.

Kad naziai taip bruzda 
Klaipėdoj, tai Kauno vaL 
džia palankiau nusiteikian
ti linkon Lenkijos, — sako 
varšaviškis pranešimas Am
erikos spaudai.

Lietuvos valdžia jau žadė
jo sulaikyt “prieš-lenkišką 
propagandą” Lietuvoj. Tuo- 
mi prižadu Kauno valdžia 
atsakė į Lenkijos protestą 
neva prieš “lenkų persekio
jimą” Lietuvoj.

Lietuvos atstovas Varša- 
voj užtikrino, kad jo val
džia planuoja duot lenkų 
mažumai Lietuvoj lenkiškas 
mokyklas ir leist veikt kul
tūrinėms lenkų organizaci
joms.

Lenkijos valdžia esanti 
“patenkinta” tais prižadais.

4

Amerikos Laivą Japonai Pri
vertė Iškraut Sidabrą

Shanghai. — Japonai lei
do išplaukt Amerikos gar
laiviui “President Coolidge” 
tik tada, kai iškrovė iš jo 
$2,800,000 vertės Chinijos 
sidabro ir aukso.

Tas sidabras ir auksas 
buvo siunčiama Amerikos 
bankam už paskolas.

Bet japonai nesisavinsią 
to siuntinio.

VOKIETIJA ŽADA LIETUVAI “DRAUGIŠ
KUMU” TIK MAINAIS UŽ KLAIPĖ

DOS LAIPSNIŠKĄ ATIDAVIMĄ NAZIAM
Berlin. — Vokietijos na- vai tik tada, jeigu būtų

zių laikraščiai reikalauja 
vokiškos savivaldybes Klai
pėdos kraštui; tada, girdi, 
Vokietija dar sutiktų, kad 
Klaipėda, laikinai, pasiliktų 
Lietuvos valstybės ribose.

Nazių dienraštis “Koel- 
nische Zeitung” rašo, kad 
jeigu Lietuva nori įgyt 
“Vokietijos draugiškumą,” 
tai Kauno valdžia turi pa
naikint karinį stovį-varžos 
įstatymus Klaipėdos krašte.

Hitlerininkai per tą savo 
organą taipgi reikalauja, 
kad Lietuva sugrąžintų pi
lietybės teises “vokiečių 
vadams” (atseit naziams, 
kurie buvo nuteisti kaip 
Lietuvos išdavikai, o paskui 
išlaisvinti, tačiau, be sugrą
žinimo jiem kai kurių pilie
tinių teisių).

“Koelnische Zeitung”, be 
to, sako, kad Lietuva turi 
daugiau “nekimšt į Klaipė
dos kraštą lietuvių ir tuomi 
nestumt tenaitinių vokiečių 
iš pozicijų.”

“Kitais žodžiais, Vokieti
ja būtų ‘draugiška’ Lietu-

Hitlerio Valdžia ! Naudoja “Žieminį Pašalpų 
Fondą” Apmokėt Savo Šnipams prieš Ameriką;

Nauji Liudijimai prieš Naziy Šniukštas
New York.— Hitlerio val

džia naudoja savo šnipams 
apmokėt pinigus “žieminio 
fondo,” į kurį verčia žmo
nes aukot neva “bedar
biams” šelpt. Kad Hitleris 
vartoja šį fondą šnipiadai, 
tatai paliudijo federaliam 
teismui G. Rumrich, vienas 
iš daugelio nazių šnipų 
Amerikoj.

Kam žiemos fondo pinigai 
iš tikro naudojami, pasakė 
Rumrichui Karl Schluter, 
buvęs Hitlerio šnipų perdė- 
tinis; jis keliaudavo Vokie
tijos laivu “Europa” neva 
kaip jo tarnautojas “stew- 

<ard” ir veždavo algas ir 
patvarkymus nazių šnipams 
Amerikoj.
A m e r i k iniai Kapitalistai 

Rėmė šnipų Fondą
O kaip tik šį rudenį Hit

leris paskelbė rinkliavas 
į (šnipų) “žieminį fondą” 
Vokietijoj, pirmiausiai davė 
jam stambias aukas ameri
kiniai fabrikantai: Fordas, 
Woolworth, General Mo
tors ir kitos amerikonų ka
pitalistų kompanijos, kurios 
turi savo skyrius Voldetijoj.

Rumrich, buvęs Jungtinių 
V aisti j ų armi j os < sardžentas 
(paskui iš jos pabėgęs), da

duota pilna savivaldybė 
Klaipėdos kraštui,” kaip 
mato Associated Press, am
erikonų žinių agentūra.

Tuomet, sekant Danzigo 
pavyzdžiu, Klaipėdoj galėtų 
būt įvestas naziznias, ir jis 
jau tiesiai iš Berlyno imtų 
įsakymus. “Tokia tvarka 
galėtų būt palaikyta tol, kol 
Europos valstybės sutiktų, 
kad Klaipėda, pagal ‘apsi
sprendimo principą’, jau ga
li prisidėt prie Vokietijos,” 
sako Associated Press.

Savo straipsnį apie Lietu
vą ir Klaipėdą “Koelnische 
Zeitung” pavardino “Lietu
va Kryžkelėje.” Jame sako
ma, kad Lietuva politiniai 
jau nusiteikia linkon Vokie
tijos ir atpuola nuo buvu
sio “draugiškumo” su So
vietais.

Bet, girdi, “pro-vokiškas 
(Lietuvos) nusistatymas bū
tų galimas tik tada, jeigu 
Lietuva pertvarkytų savo 
politiką kas liečia Klaipė
dą”, kaip sako naziai per 
savo organą “Koelnische 
Zeitung.” 

bar daugiausia liudijo prieš 
savo sėbrą Eriką Glaserį. 
Jis iš vokiečio Glaserio gavo 
Z slaptraštį, naudojamą su- 
sižinot tarp Amerikos ka
rinių lėktuvų ir jų stočių. 
Glaser, tarnaudamas kaip 
oro laivyno kareivis- Mit
chell Fielde, išvogė ir kopi
jas knygų, kuriose buvo 
slaptraščiai Amerikos ra
dio karinių susisiekimų. 
Bet Glaser be šimto dolerių 
nedavė tų radio slaptraščių.

Sykiu su Glaseriu dabar 
yra teisman pastatyti Voss, 
ir Johanna Hofmann; lau
kia teismo Schluter ir kiti.

Rumrich vėl pasakojo, 
būk j iš esąs. “Amerikos pa
triotas” ir nebūtų perleidęs 
naziams svarbesnių šios ša
lies karinių paslapčių... Jis 
iš naujo prisipažino, kad 
dalyvavo sąmoksle nusivi- 
liot į viešbutį pulkininką 
Egliną, New Yorko srities 
tvirtovių viršininką, ir iš
plėšt iš jo planus (o jeigu 
reikės, net užmušt jį ir su
verst kaičią ant komunis- 
tų).

Pasak Rumricho, tai j b 
sėbras Glaser todėl šnipinė- 
jęs prieš Ameriką, kad ji
nai padėjo Franci jai ir An
glijai sumušt Vokietiją pa
sauliniame kare.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacija sudarė 
520 savo unijinių komisijų 
visoj šalyj žiūrėt, kad fab
rikantai vykdytų Žmoniškų 
Darbo Sąlygų Įstatymą. CI 
O unijos suorganizavo ko
mitetus įvairiose Amerikos

Daladier Paneigiąs Ko
munistus, bet Veiksiąs 

Su Socialistais
Paryžius. — Franci jos 

ministeris pirmininkas Ed. 
Daladier žada atsisakyt nuo 
politinio bendradarbiavimo 
su komunistais. Jis peror
ganizuosiąs ministerių kabi
netą taip, kad valdžia susi
darytų iš “vidurio” ir de
šiniųjų partijų'atstovų. Bet 
Daladier prisiimsiąs socia
listus.

Jis kalbėjosi su socialistų 
vadu L. Blumu, kuris suti
kęs eit į Daladiero valdžią. 
Spėjama, kad Blum galėsiąs 
būt paskirtas ginklavimosi 
ministerių.

Daladier pasakysiąs savo 
nusistatymą prieš komunis
tus ir bendradarbiavimą su 
kitomis partijomis suvažia
vime radikalų “socialistų” 
partijos šį ketvirtadienį, 
Marseille j.

Vengrija Trečdaliu Sumažina 
Savo Reikalavimus prieš

Čechoslovakiją
Budapest, Vengrija.—Pa

gal Hitlerio ir Mussolinio 
patvarkymą, Vengrija suti
ko 30 procentų mažiau rei
kalaut plotų iš Čechoslova- 
kijos negu iki šiol. Sakoma, 
kad ir Lenkija nenorėjus 
karo dėl perdidelių Vengri
jos reikalavimų prieš Če- 
choslovakiją ir taipgi pata
rus Vengrijai susiaurinti

Japonai Bombarduoją Pasku
tines Hankow Tvirtoves

Hankow, spal. 25.— Japo- 
ponų artilerija bombarduoja 
chinų tvirtumas už 17 mylių 
nuo Hankowo, Chinijos bu
vusios laikinosios sostines.

Paskutinėmis ž i n i o mis, 
japonai jau įžengė į Hanko- 
wą.

Japonai praneša, kad jau 
užėmę Boca Tigris fortus 
Kantono srity j.

Chinų armija kertasi su 
japonais vakar uose nuo 
Hankowo.

dalyse bendradarbiaut su 
šio algų-valandų įstatymo 
administratorium E. F. 
Andrews’u, idant samdyto
jai negalėtų jo laužyti.

Andrews jau viešai išreiš
kė pagarbą darbo unijoms, 
kad jos taip veikliai padeda 
valdžiai vykdyt šį įstatymą.

Įstatymas reikalauja, kad 
samdytojai mokėtų nema
žiau 25 centų už 1 valandą 
kiekvienam darbininkui ir J 
kad palaikytų ne ilgesnę 
kaip 44 valandų darbo sa
vaitę. Įstatymo administra
torius Andrews taip pat 
įsakė mokėt darbininkam 
pusantro sykio tiek daugiau 
už kiekvieną valandą virš 
nustatytų 44 vai.

CIO ir Amerikos Darbo 
Federacijos vadovybė tuo 
pačiu laiku rūpinasi, kad 
samdytojai niekur nemuštų \ 
aukštesnių algų iki 25 cen
tų valandai. k ‘ ■K

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO, iš antros pusės, 
supranta, jog reikia duot 
šiek tiek laiko fabrikantam 
per tvarkyt dalykus nuo bu
vusių ilgesnių darbo valan
dų ir žemesnių algų iki 44 
vai. savaitės ir iki 25 cehtų 
valandinės algos.

GUBERNATORIAI f
Alabamos gubernatorius 

Graves, lowos gub. Kras- 
chel ir 8-nių kitų valstijų 
gubernatoriai atsiuntė pri
tariančius pareiškimus ad- 
ministrą toriui algų-valandų 
įstatymo Andrews’ui, kad 
jie darbuosis to įstatymo 
pravedimui gyvenime.
SAMDYTOJŲ STREIKAI 
PRIEŠ ALGŲ-VALANDŲ

ĮSTATYMĄ ': 1
Virginijoj ir kitose pietį f

nėse valstijose tabako fab
rikantai paleido tūkstančius 
darbininkų; sako, būk “ne
gali” tęst biznio tomis są
lygomis, kurių reikalauja 
algų-valandų į s t a t y mas. 
Western Union Telegrafo 
kompanija išmetė iš tarny
bos 3,000 vaikų, išnešiojan
čių telegramas, dėl to, kad 
jinai būk “negalinti” mokėt l 
jiem po 25 centus valandai. 1 
O “pecan” riešutų biznie* 
rių sąjunga pietinėse vals
tijose uždarė daugelį dirb
tuvių, kur dirbo iki 50 tūks
tančių darbininkų. Jie savo 
darbininkam iki šiol temo
kėjo tik $3 iki $4 per savai* 
tę. i

Streikuodamos prieš šį 
įstatymą, užsidarė ir tūlos 
audyklos -verpyklos pietinė- 1 
se valstijose.
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Algų ir Valandų Nustatymo Įsta
tymas Pradėjo Veikti

Pereitą pirmadienį Amerikoje pradėjo 
veikti t. v. Algų ir Darbo Valandų Nu
statymo Įstatymas (angliškai: Fair La
bor Standards Act arba: Wage-Hour 
Law). Einant šiuo įstatymu, sekami pa
grindiniai punktai įsidėmėtini:

Alga neturi būti mažesnė, kaip 25c 
per valandą.

Nedaugiau 44 vai. darbo savaitėje.
. Už viršlaikio darbą pusantro tiek mo

kėti.
Jaunesniems, kaip 14 metų amžiaus, 

vaikams dirbti draudžiama.
Jei darbininkas kur nors bus privers

tas dirbti ilgiau, kaip čia nusakyta arba 
jei jam bus mokama mažesnė alga, jis 
turi tiesą tuojau skųstis ir jei teismas 
suras samdytoją kaltu, tai jis turės už
mokėti darbininkui su pabauda.

Samdytojas, sulaužęs šį įstatymą, gali 
būti baudžiamas $10,000 pinigine pa
bauda arba šešiais mėnesiais kalėjimo, 
bei abiemis bausmėmis.

Gerai, kad direktorius šito įstatymo 
arba pridaboto j as, kad jis būtų gyveni
mai! vykdomas, Mr. Andrews, pareiškė, 
jog vyriausybė imsis griežtesnių žings
nių įstatymo gyveniman įvykdymui. Ku
ris samdytojas bandys jį kaip nors apei
tų bandys sulaužyti, be jokio atsižiūrėji
mo bus baudžiamas.
- Spauda rašo, tačiau, kad visoj eilėj 
šalies sričių samdytojai bandą įstatymą 
sulaužyti arba kaip nors jį sabotažuoti. 
Ypačiai pietinių valstijų fabrikantai 
prie to ruošiasi.

• Aišku, samdytojai visokiais būdais 
bandys šį įstatymą sulaužyti. Kai kur 
jie kreipsis į teismą ir su pastarojo pa
galba bandys savo pasiekti, padarant 
įstatymą nelegaliu, panašiai, kaip jiems 
pavyko padaryti su NIRA ir kitais pa-** 
žangesniais įstatymais. Kitur jie ban
dys fabrikus uždaryti ir laikyti tūlą lai
ką uždarus, kad tuo suerzinus darbinin
kus prieš vyriausybę. Kitur jie tiesiog 
bandys atsisakyti įstatymą vykdyti gy
venimam
., Darbininkų pareiga vieningai daboti, 
kad įstatymas būtų gyveniman praves
tas. Jeigu ne—eiti į teismą ir ten ko
voti!

įlgąį ėjo to krašto užsienio reikalų mi- 
nistęrio pareigas, paskui buvo krašto 
prezięĮentas.

Dabar jau išaiški, kąd prof. Beneš ap
leido savo tėviškę ne sąvo valia. Jis fak- 
tinai buvo iš ten išvytas įsakymu Hitle
rio. Įsakymu Hitlerio jis turėjo pasi
traukti iš prezidento vietos, įsakymu 
Hitlerio jis turėjo apleisti savo kraštą.

Tokia yra tragedija tautos! Tokia tra
gedija asmens!

Pasirodo, kad nuo dabar Čechoslova- 
kija bus pilniausioj Hitlerio kontrolėj.. 
Ką jis įsakys, tą esamoji valdžia darys. 
Hitleris įsakė uždaryti Čechoslovakijos 
Komunistų Partiją, Sirovo valdžia tą 
padarė. Jei Hitleris įsakys uždaryti so
cialistų partiją—tas ir bus padaryta.

Jei prieš metus laiko ar daugiau kas 
nors būtų pranašavęs, kad taip viskas 
atsitiks, kaip atsitiko, retas kuris asmuo 
būtų tikėjęs! I

Tai prie ko mažąsias tautas privedė 
demokratinių kraštų reakcinė buržua- 
zija!

Ponui Greenui Per Nosį
ADF prezidentas, ponas Green, šiomis 

dienomis užgyrė kandidatuojantį į Kali
fornijos gubernatorius Franką Mer
riam. Pastarasis, kaip žinia, yra aršus 
priešas organizuoto darbininkų judėji
mo. Jis ne kartą vartojo valstijos mili
ciją laužymui organizuotų darbininkų 
streikų. Greta pono Merriam, į guber
natorius kandidatuoja pažangus žmogus, 
Culbert L. Olson. Šis Greenui, žinoma, ne
patinka, kaip jam nepatinka nei jokis 
pažangus žmogus.

Dėl tokio savo 'prezidento žygio, Kali
fornijos ADF skyriai smarkiai užsigavo, 
kadangi jie remia Olsono kandidatūrą. 
Šitie skyriai dabąr siunčia telegramas p. 
Greenui reikalaujant, kad jis atšauktų 
savo duotąjį Merriam užgyrimą.

Puikiai ADF veikėjai ir nariai Kali
fornijoj pasirodė. Jei panašiai veiktų ki
tų valstijų organizuoti darbininkai, tai 
tokiems, kaip p. Greenas, darbininkų ju
dėjime vietos nebūtų.

Šokti Pagal Hitlerio Muziką
“Draugas” mano, kad Lietuvai dabar 

“kito kelio nebėr, kaip tik šokti taip, 
kaip Hitleris gros.” Tačiau jis pats pri
pažįsta, jog “tas šokis taip pat labai pa
vojingas.”

Viskas atrodo, kad Smetona prie tokio 
šokio ir ruošiasi. Reikia tai pažymėti, 
kad per ilgą pastarąjį laiką Lietuvos ko- 
tnunistai savo spaudoje skelbė, jog Sme
tonos vyriausybė ruošia prie Lietuvos 
“suhitlerinimo.”

Kad tai yra Lietuvai pavojinga—sa- 
vaimi suprantama. Dėlto mes turime pa
sisakyti prieš tokį “šokį.”

Profesorius Edvardas BenesX
Buvusis Čechoslovakijos prezidentas, 

profesorius Edvardas Beneš, apleido sa
vo tėviškę ir tūlam laikui sustojo Angli
joj. Paskui jis atvyks į Chicagą, kur jis 
Profesoriaus.

Išvyko iš Čechoslovakijos prof. Beneš 
pusiau slapta. Jis turėjo atlikti visas ei
linio piliečio pareigas, visus formalu
mus, kol jis galėjo tą šalį apleisti. O rei
kia žinoti, kad prof. Benešąs buvo vienas 
Čechoslovakijos respublikos steigėjų. Jis

Tyli
Maskvos spauda nurodo į tą baisiai 

negražų žygį, kurį parodė Čechoslovaki
jos social-demokratai. Po to, kai Sirovo 
valdžia paskelbė uždaranti Čechoslova
kijos Komunistų Partiją, social-demo- 
krątai, tarytum burnoje vandens prisi
gėrę, tyli.

Ar jie tuomi mano prisigerinti reakci
jai? Ar jie nežino, kad šiandien paskelbė 
ųelegale komunistų partiją, o rytoj to 
paties laukia social-demokratų partija? 
Kai tik Ęitleris įsakys Pragos valdžiai, 
ji tuč-tuojąų užduos per galvą ir social
demokratams.

Kodėl gi pebuvo galima laikytis išvien 
abiem partijom ir kovoti, kaip pridera?!

..... /

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:
Gerbiami Draugai:
'_Ar jūs negalėtumėt parašyti 

papeikimo laišką j mūsų Wil
kes-Barre paštą? Jau ilgas lai
kas dienraščio pristatymas yra 
labai suvėlinamas. Kitą sykį 
reikia laukt net trečios dienos, 
6 ’dvi dienas tai reikia laukt 
tankiai.
~pąl jūs tą padarysite?

ATSAKYMAS :
“Laisvės” administracija tą

greitai padarys. Taęiau svar
biausias spaudimas ant vieti
nės pastos turi pareiti nuo vie
tos skaitytojų. Visi, kurie ne
gaunate dienraščio reguliariai, 
turite eiti pas pastos viršinin
kus ir reikalauti, »kad laikraštį 
jums pristatytų kasdien. Jūs 
turite laikraštį gauti regulia
riai. Tai nepaisymas paštos 
viršinįnkų, arba tingejipias at
skirų laiškanešių reguliaria} 
dienraštį pristatyti.

Wilkes-Barre skaitytojai tu

ri gauti “Laisvę” tą pačią die
ną, kaip išeina. Ji esti išsiun
čiama reguliariai tuo pačiu lai
ku, iš vakaro.

Lenkaj Dar Ląbįay Siąųri- 
na Lietuviškąs Mokyklas

Vilnius, spal. 19. — Len
kai Vilniaus krašte paliko 
jau tik dvi lietuviškas pra
džios mokyklas, ir vieną ju
dviejų susiaurino iki 4 sky
rių.

Lįetųvių gimnazija Vil
niuje jau neturi nąųjų kan
didatų.

John Strachey, Anglijos rašytojas ir kalbėtojas, ku
rio valstybės departmentas neįsileido šion šalin; jis 
kalbasi su spaudos korespondentais, būdamas Ellis 
Islande.

Savanorių Kongreso 
Proga

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
Kėsinosi Apgauti Gargždų 

Rabiną
Aną dieną į Gargždus, Kre

tingos apskričio, pas vietos ra
biną atvyko barzdotas žmo
gus, pasivadinęs Vilniaus ra
bino sūnum ir riezniku. Jis 
Gargždų rabinui nusiskundęs, 
kad serganti jo žmona ir pra
šęs pašalpos.

Kaip tik tuo metu pas Garg
ždų rabiną atvyko vienas pilie
tis iš Klaipėdos, kuris pamatęs 
tariamąjį Vilniaus rabino sūnų, 
pasakė, kad tas rabino sūnus 
Klaipėdoje jį jau apgavęs.

Buvo pranešta policijai, kuri 
tariamąjį rabino sūnų ir sulai
kė.

Paaiškėjo, kad tai yra žino
mas aferistas Mozė A Janavi
čius, kilęs iš želvos. Jo švarke 
po pamušalu rasta paslėpta 
daug pinigų, o čemodane įvai
rių vertingų daiktų, iš įvairių 
žmonių pavogtų.

Apgavikas yra be barzdos, o 
barzdą buvęs prisilipinęs ir nu
sigrimavęs.

RASEINIAI

Griauna Lūšnas ir Darbinin
kus Meta į Gatvę

Šiemet Raseiniuose nugriau
ta daug lūšnų, kuriose dau
giausiai tik darbininkai gyve
no. Nors lūšnas nugriovė, bet 
ir geresnių butų neparūpino, 
todėl kai kuriems teko gyven-

Lietuvos Gyvenimo 
Prašmatnybės

Per Motorizaciją Prie 
Konsolidacijos

Iš provincijos mums rašo, 
kad dabar tarp sodžiaus ir 
miesto gyventojų esąs didelis 
kontaktas. Ypač čia nusipelnė 
motorai. Taip pav., kaimiečiai 
kelius taiso, o miestiečiai tais 
keliais auto mašinom važiuoja 
ir vėl išdaužo duobėm; miestie
čiai dulkes sukelia, o sodiečiai 
jas sugeria. Valio, kaimo ir 
miesto bendravimas.

* * *
Kaip Tai Atsitiko?

Keistas nuotykis buvo šio
mis dienomis valdininkui, ku
ris turėjo nuosavą namą Uk
mergės plente. Vieną vakarą 
vėlai iš kavinės grįžęs atsigu
lė, aiškiai savo name ir savo 
lovoj, o atsibudęs save su na
mu ir lova atrado besančius 
Savanorių prospekte.

Kam rūpi Lietuvos nepri-1 režimo sąlygose galėjo būti 
ir pasakyti tik dėl to, kad 

demokratinės plačiosios savanorių masės 
Lietuvos užkariavimas, tas jiems pritarė. Štai dėl ko 
negali praeiti pro šalį įvy- fašistų valdžia liko nepa- 
kusio savanorių kongreso. 
Fašistų valdžia buvo prita
rusi jo šaukimui ir tikėjosi 
jame gauti monopolinės 
įtakos, varžydama bent 
kiek laisvesnį savanorių 
pasirodymą. Nors tame 
kongrese savo nudėvėtas 
kalbas pasakė Smetona ir 
jo giminaitis naujai iškep
tas generolas Raštikis, bet 
iš viso ko matyti, jog fašis
tų valdžia savanorių kong
resu liko nepatenkinta, ir 
pačiame kongrese Smetona 
priverstas buvo teisintis, 
kad netiesa, esą, jei mes 
(suprask: valdžia) nesam 
pasiryžę ginti nepriklauso
mybės, geriau, esą, f 
kaip pakliūti svetimon ver-Į Lietuvos liaudies pasiryžt- rų. 
gijon. Savanorių didžiules mą kovoti dėl okupacijos 
masės, surištos gyvais siū-; jungo nuvertimo ada Lič
iais su mūsų kaimu, ir ne- tuvos bur> įją? pataikavo 
galėjo pritarti fašistų vai- vokiečių okupantams, o jos 
džiai, kuri savo kapituliaci- reakcingas atstovas Smeto- 
niais žingsniais užsienių buvo dargi visiškai par- 
politikoje tik ruošia tam davęs Lietuvą vokiečių im- 
kaimui ir visam kraštui 
naujos vokiečių ar lenkų 
okupacijos jungą. Savano
rių masės tą įrodė kovo 
mėn. ultimatumo dienomis, 
tą jos įrodė ir kongreso me
tu, užaštrinusios savo budė
jimą prieš agresorių šalis.

Suvąžiavusių savanorių 
kongresan nuotaikas chara
kterizavo ypatingai t a s, 
kad jo tribūnoj praskambė
jo kovos dėl demokratinės 
Lietuvos balsas. Buvųsis 
Lįetuvos prezidentas Gri
nius nedviprasmiškai pa
reiškė, kad savanoriai ko
vojo dėl demokratinės Lie
tuvos, už kurią jis šaukei 
juos ir toliau kovoti 
ilstamai kelti Lietuvos vie
nybės įr laisvės idėją.” Gi 
daktaras J. Šliupas savo 
sveikinime sušuko: “Tegy
vuoja laisvė, lygybė ir bro
lybė visų Lietuvos gyvento
jų! Laisvai Lietuvai neprL 
tinka dvasios rambumas, 
tamsumas, ękononpnis var
gas ir moralinis sugūži
mas. Petys į petį ųž visų 
gerovę ir laisvę!” Neper
vertindami savanorių kong
reso, mes galim pasakyti, 
kad šie Jwos d?l laisves 
balsai žiauriojo fašistinio

kląusomybės gynimas 
laisvosios -

tenkinta naująja, jų nenu
matyta kryptimi kongrese, 
štai dėl ko nepriklausomos 
laisvosios Lietuvos šalinin
kai su džiaugsmu sutiko tą 
reiškinį.

Vis dėlto mes turim pas
tebėti, kad savanorių kong
reso metu dargi liaudinin- 
kiškoji spauda mėgino at
vaizduoti 1919 metų įvy
kius buržuazinėj šviesoj, 
kad Lietuva buvusi užka
riauta kovoje ir prieš So
vietų valdžią. Tuo tarpu tik 
Lietuvos Sovietų valdžia 
griežtai ir nuosekliau kovo
jo prieš vokiečių ir lenkų 
okupantus, vydama juos iš 
Lietuvos. Tik Sovietų Lie

ti daržinėse ir malkų sandė
liuose. Kai darbininkai pasi
skundė darbo inspektoriui, 
kad juos, lyg kokius betei
sius, mėto, jis patarė pasista
tydinti visiems nuosavus na
mus, kaip ir jis pasistatęs, 
tada nereikėsią bastytis pa
kampiais.

* * *
Gerbia Savo Klijentus
Kaune “Monikos’’ kavinėj 

visi esantieji laikraščiai bei 
žurnalai pilni prispaudyti at
spaudų : “Pavogta iš kavinės 
Monikos.” Iš šito matyti, kokia 
publika lanko tą vargšę kavinę.

(/š “Kuntaplio” iškratyta)
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

LYTINIS NIEŽĖJIMAS

Gerb. • daktare, malonėkite 
ir man paaiškinti apie mano 
ligą. Aš vis tėmiju “Laisvėje”, 
gal kas kitas paduos panašų 
klausimą. Esu moteris 44 me- 

i, 5 pėdų ir 4 colių, 150 sva- 
Maistą bandau pasirinkti.

Nerūkau ir beveik negeriu. 
Dirbu dirbtuvėj, bet namie ir
gi darbų pakanka. Turiu 4 
vaikus ir turėjau persileidimų. 
Jau bus apie 10 metų, kaip 
man išėmė ovarus, ir smar
kiai reikėjo pasirgti.

Nuo to laiko prasidėjo man ■ 
koks tai tekėjimas iš kanalo. 
Tai suerzina sienų plėves,, ir 
jos paraudę ir skaudžios. Ir 
iš ten nusidriekia lyg kraujuo

tiems, kas nori pataikauti tos plėvės. Susinešimas skau- 
ar atstovauti Lietuvos bur- dus, tai turiu atsisakyti, o už | 
žuazijai, dėlei ko jie ir sten
giasi apgaulingai aiškinti, 
kad Sovietų Lietuva kovo
jusi dėl... Lietuvos pagro
bimo.

Nepaisant to, mes, komu
nistai, kovotojai dėl Lietu
vos nepriklausomybės gyni
mo nuo vokiečių ir lenkų 
okupantų, kovotojai dėl 
laisvosios demokratinės 
Lietuvos, sveikinam laisvės 
balsą, pasakytą savanorių 
kongrese. Nepaisant ideolo
ginių ar politikių skirtumų, 
mes nusistatę remti ir ben- 
dradarbiąuti su visomis 
srovėmis, kurioms rūpi už
kariauti laisvę ir demokra
tiją ir ginti nepriklausomy
bę. Mes tikim Lietuvos 
liaudies jėgomis 'kovoje dėl 
savo krašto nepriklausomy
bės gynimo ir laisvės užka
riavimo. Tik tąs jėgas nė- 
pųilsfąmai reikįą vienytį ir 
ąktyvinti. Į' vienybę-ir ak- 
tingumą mes šaukiam vi-

zūtiJtuvos kova stiprino visos tų

kiaušidinės
jau senai 

liaukos: 
visam or- 

atvejais

r

i perialistams. Bet Sovietų 
Lietuvai rūpėjo netik tauti
nis išsivadavimas, o ir išsi
vadavimas iš kąpitalo jun
go. Šitas ir ’ nepatinka

tai atsiimu nuo vyro visokių 
priekaištų.

Buvau nuėjus į kliniką ke
lis sykius. Klausė, ar netu
rėjau kokio niežėjimo ant ko
jų pirštų. Davė balto skysti
mo teptis. Man niežti ir ant 
užpakalio šlaunų ir apie išė
jimą. Bet įkiriausias niežėji
mas tai ant lytinės lūpos. Oda 
lyg sausa, pleiskanota. Aš bi
jau, kad neišsivystytų kokia 
rimta liga, vėžys ar kas.

Mane taipgi nuolatos kanki
na įkirus kataras, kaip gerk
lės, taip nosies.

ATSAKYMAS

Nesimačius, neištyrus, žino
ma, tikrai tarti negalima. Jū
sų klinikoje klausinėjo, ar Jūs 
neturėjot kokių niežulių apie 
kojų pirštus. Veikiausiai jiems 
ten atrodė, kad Jūsų tie nie
žėjimai yra kokio parazitinio

paėjimo. Jie manė, kad gal 
gavote niežulį nuo parazitinio 
tarpupirščių apsikrėtimo.

žinoma, tai yra galimybė. 
Jums gali būti prisimetusių ir 
kokių bakterijų arba ir pelė
sių (grybelių, “fungi”). Ta
čiau veikiausia dalykų pama
te Jums yra lytinių plėvių slo
ga dėl stokos tam tikrų kiau- 
šidinių syvų. Jums 
išimtos
didelis' smūgis iš to 
ganizmui. Tokiais 
dažnai įsitaiso lyties organų 
plėvėse gedimas, sausumas, 
niežėjimas, o paskui ir tekėji
mas. Jums gali būti senatvi
nis makšties įdegimas (“Seni
le vagnitis,” “kraurosis vul- 
vae”), kas apydažniai pasitai- 

! ko pasenusioms moterims, po 
i gyvenimo permainai, kai kiau
šidės jau nuvytę ir savo sunkų 
nebeišsunkia į kraują.
- Blogiau Jums nuo to nebus, 
bet geriau gali būti, jei Jūs 
•imsite vartoti kiaušidžių pre
parato. Gaukite vaistinėj Ex
tract of whole ovary, 5 grain 
pills or tablets. Imkite po vie
ną, valandą palūkėjusi po val
gio, tai po 3 pirmą dieną. An
trą dienai—po 1 po pusryčių ir 
po vakarienei, tai po 2 antrą 
dieną.L Trečią dieną po Į tik 
po pusryčių. Ketvirtą dieną 
vėl išpradžios: po 3, penktą— 
po 2, šeštą — 1 ir taip peri- 
jodingai, per keletą mėnesių.

Kartais dargi gerai esti dėti 
makštin vakarais "po žvaku
tę, pagamintą iš kiaušidinių 
sunkų : Progynon—DH vagi
nai suppositories, 250 Rąt 
Units, Box of ĮQ. Nosu ir ger
kles sloga turi ryšių irgį su 
tais pat kiaušidžių trūkumais. 
Kai, bevartojant paminėtus 
preparatus, pradės eiti geryn 
tas lytinis niežėjimas, |ąi pa
lengvės ir tos- slogos.

nepa-

Ma

sus laisvosios nepriklauso
mos Lietuvos šalininkus.
(“Tiesa”) P. Skardas.
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Aktorė Nešiojosi Mirtį
Apmąstyta Mirtis

Saužudystė šioj moderniškoj gadynėj nė
ra naujiena. Bet kada ją atlieka žmogus 
desperacijoj, prispaustas vargų, rūpesčių, 
susikrimtimų, nematęs kitčkio kelio savo gy
venimui, arba jauna nuskriausta mergaitė, 
tai daugeliui tas mažai sudaro atydos. Vie
nok negalima to pasakyti apie mirtį gra
žuolės aktorės Dorothy Hale. Jos mirtis iš
šaukė didžiausį visuomenės susidomėjimą, 
manau, ne vien todėl, kad ji buvo neišpa
sakytai graži moteris, aktorė, dainininkė, 
turtinga, turėjo plačią pažintį turtingųjų, 
draugovėj, bet ir patsai jos saužudystės su
planavimas, per savaites laiko prisirengi
mas, akuratnumas, jeigu tą galima taip pa
vadinti, ir net pačios laidotuvės.

Gražuolė Dorothy Hale (Donovan’iūtė) 
turėjo 33 metus amžiaus. Tai vidutinio ūgio 
moteris, balta, tamsiai rusvais plaukais, di
delėmis akimis, apypilnio veido, gražiai nu
tekintu smakru, leistai aukšta nosimi.

Septyniolika metų atgal ji paliko Pitts- 
burghą, savo tėvus, gimines ir metai po metų 
kopė į viršų garbės kopėčiomis. Prasidėjo 
jos pažintys turtingųjų draugovėj, kilo ta
lentas.

ris rašytas spalių 20 dieną, tai yra prieš nu
sižudymo naktį. Laiške, tarpe kitko, aktorė 
prašo:

“Aš noriu, kad mano kūnas būtų sudegin
tas ir pelenai pasiųsti į Newport ir pastatyti 
greta Gardnerio,” tai yra, jos vyro.

Prieš savo mirtį aktorė turėjo surengus vi
są eilę pasilinksminimų, į kuriuos buvo su
kviesti jos artimi draugai. Keliom valandom 
prieš mirtį buvo savo kambaryj surengus pa
silinksminimą, kur turėjo degtinės, vyno, 
kuriame dalyvavo teatrų gamintojas B. 
Pemberton, jo žmona; Clara B. Brokow, au
torė veikalų “The Women” ir “Kiss the 
Boys Good-Bye,” ir eilė kitų. Po to aktorė 
nuvyko į judžius pamatyti veikalą “Oscar 
Wilde.” Ten rado visą eilę savo pažįstamų. 
Visą laiką ji buvo linksma. Niekas nenu
matė, kad aktorė gyvena paskutines valan
das.

Kliube “21” ji, tarpe kitų, susitiko antru 
kartu su Felix Ferry, teatrų gamintoju, ku
ris atvyko iš Anglijos. Pirmu kartu jie ma
tėsi Londone. Teatrų gamintojas, sužinojęs, 
kad ji yra viena iš gabių aktorių, klausė 
jos: kokius planus ji turi dėl šio rudens 
veikimo. Dorothy jam atsakė :

Kapitonė Paulina 
Osipenko

Jau buvo rašyta apie d. 
Pauliną Osipenko, kad ji yra 
buvus dvaro tarnaite, tačiau 
socialistinė revoliucija atida
rė moterim kelią žengti į pla
tų visuomeninį veikimą ir 
mokslą, ir draugė Osipenko 
šiandien yra žinoma visam 
pasauliui, kaipo didvyrė. 
Draugė Paulina yra puiki mo
terų organizatorė, gabi moky
toja. Ji užaugo Jaunųjų Ko
munistų Lygos organizacijoje,

Naujai visuomenę sudomino atsitikimas 
penktadienį, kada ant šaligatvio ties Hamp
shire House (namu), 150 Central Park 
South, New Yorko centre, atrado gražiuo
se juodo šilko satino naktiniuose drabužiuo
se artistės kūną. Tai ties milžinišku palo- 
cium, kurio viršūnė gražiai nusmailinta, 
pri kurio plačių durų kabo žvaigždėta vė
liava, kurio 16-tame aukšte gyveno ši ži
noma artistė.

Dorothy Hale iššoko iš šešiolikto aukšto ir 
an tvietos užsimušė. Ji savo kambaryj pali
ko laišką seserei Elzbietai, prieš saužudys- 
tę pasiuntė laišką savo advokatui ir ra
šomoj mašinėlėj paliko instrukcijas tiems, 
kurie ras jos lavoną—kas daryti. Viskas 
tvarkoj.

Greitos Laidotuves

šeštadienio rytą spaudoj plačiai aprašy
ta artistės mirtiš. Iš visų šalies kampų grei
tai bėgo telegramomis žinios, įsakymai pirk
ti gėlių vainikus. Tuo kartu su didele pa
skuba atlaikytos Plaza Laidotuvių Koplyčioj 
protestonų kunigo A. Siegal pamaldos, kur 
dalyvavo tik penki asmenys iš giminių: jos 
tėvas—James T. Donovan; brolis — James, 
Jr.; sesuo—Elzbieta; pusbrolis ir pusseserė 
—McNamee. Paskui laidotuvių karavanas 
su baltu mediniu grabu—Dorothy palaikais 
—ir kitas automobilius su minėtais penkiais 
asmenimis išvažiavo į Fresh Pond Kremato- 
riją, Middle Village, kur artistės kūnas bu
vo sudegintas. Tas atlikta su tokia paskuba, 
kad net jos sesers užsakytos gėlės nesuspė
ta laiku pristatyti. Iš ten nedidelė patalpu- 
kė su artistės pelenais išvežta į Newport 
Krematoriją, kur, pagal jos pačios pageida
vimą, pastatyta greta jos antro vyro Gard
ner Hale pelenų. Tokia paskuba laidotuvių 
iššaukė spaudoj susidomėjimą. Veikiausiai, 
jos artimi giminės pildė pačios artistės pra
šymą.

Keli Bruožai iš Jos Gyveninio

Tūli mano, kad aktorė nusivylė gyvenimu, 
turėjo kokį tai meilišką nepasisekimą ir to
dėl taip tragiškai baigė gyvenimą. Hearsto 

, laikraščiai tame įtaria WPA vedėją Harry 
Hopkinsą, būk jis buvo sutaręs su ja vesti 
liepos mėnesį, bet sutartį sulaužė. Hopkins 
sako, kad jie tik taip buvo draugai ir pri
siuntė gėlių vainiką į jos laidotuves.

Dorothy buvo gerai žinoma aktorių ir ju- 
džių gamintojų tarpe. Ji buvo du kartus 
tekėjus. Pirmu kartu ištekėjo už Gaillard 
Thomas, vieno iš turtingųjų asmenų. Bet 
Dorothy susipažino su Gardner Hale dar ne
užbaigus su pirmu vyru medaus mėnesio. Ji 
persiskyrė su Thomas ir apsivedė su Gard
ner Hale, kuris buvo garsus piešėjas ir ver
tingų senų piešinių atnaujintojas. /

Gardner Hale buvo gražus ir sugabus 
vyras. 1927 metais jis vadovavo vertingų 
piešinių atnaujinimui Paryžiuj. 1929 metais 
vedė su Dorothy. Jie išgyveno arti tris me
tus. 1931 metais jis užsimušė automobiliaus 
nelaimėj, Kalifornijos valstijoj. Sako, kad 
tai buvo vienas iš didžiausių jai smūgių. 
Vėliau nusižudė jos draugė Rosamond Pin- 
chot, gabi artistė.

Smaginosi prieš Mirtį
Aktorei iššokus iš 16-to aukšto ir užsimu- 

šus rastas jos kambaryj paliktas seseriai 
laiškas dar nuo rugsėjo 14 dienos, kuriame 
suteikiamos visos smulkmenos, kas liečia jos 
laidotuves, turtas padalinamas ir tt. Iš to 
policija padarė išvadą, kad aktorė per ke
lias savaites gyveno gerai apmąsčius sau- 
žudystę. Jos advokatas J. H. Vincent, 25 
Broadway, gavo po jos mirties laišką, ku-

“Aš bandysiu atlikti ką nors visai skirtin
go, negu ką nors padariau anksčiau.” Tą 
ji sakė 2:15 vai. penktadienio ryto, o 6:16 
vai. tą pat rytą, tai yra už keturių valandų, 
jau atrado jos lavoną ant gatvės.

Vienas aišku, kad artistė papildė saužu- 
dystę ne finansinių ir ne ekonominių reika
lų verčiama. Ji galėjo gauti darbą, kada 
tik norėjo. Jos vardu banke liko dar keli 
šimtai dolerių; jos tėvas—vienas iš turtin
gų asmenų. Jai badas ir vargas negrumojo. 
Dorothy baigė saVo gyvenimą kankinama 
kokių nors jausmų, dvasinio nenusiteikimo. 
Vargiai pamatines priežastis visuomenė ir 
sužinos, nes jos laiškų pilno turinio neskel
bia. V. Sūnus.#

x Mūsų Skyriaus Kontestas
Mūsų skyriaus antgalvio pavadinimui 

kontestas eina prie pabaigos. Paskutiniai 
pasiūlymai *turi būti išsiųsti ne vėliau spa
lių 29-tos.

Šią savaitę gauti dar sekami pasiūlymai:
M. Valilionienė, šio skyriaus bendradar

bė, siūlo pavadint: Raudonoji Rože; paga- 
mint su atatinkamais braižiniais. Ji sa
ko, kad mūsų judėjime jau buvo ir dar daug 
bus nemirštančių rožių. Tai būtų grožės at
žvilgiu ir idėjiniai reikšmingas pavadinimas.

J. Barkus sugestuoja pavadint: Moteriškė 
Žmonijos Auklėtoja, Moteriškė Liaudies Mo
tina, Moteriškoji Gyvenimo Sritis.

M. K. Sukackienė, skyriaus bendradarbė, 
rašo, kad “reikėtų duoti plačiai apimąs var
das, kaip: Moterų Ateitis, Moterų Pareiga, 
Moterų Viltis, ar tam panašūs, su atatinka
mais braižiniais.”

O. Visotskienė iš Wilson, Conn., tos vals
tijos LLD Moterų Komiteto sekretorė, rašo:

“Perskaičiau mūsų skyriaus kontesto pra
nešimą. Iš suminėtų vardų, kaip tai: Vinco 
Kapsuko Kampelis, dėl moterų skyriaus ne 
taip jau tinkamas todėl, kad vyriškas var
das, ir atrodytų, kad jau mes, moterys, ne
randame moteriškų vardų savo skyriui.

“žemaitės Kampelis, kaip skaitai, irgi ne 
taip gerai skamba.

“Taigi, aš nuo savęs paduočiau šiuos du 
vardus, kurie kaip tik dabar atatiktų da
bartiniams laikams, tai yra: Moteris Kovos 
Lauke arba Moterys Kovotojos. Juk mes 
visos, darbininkės, esame kovotojos, skaitom 
darbininkės skyrius, dirbam darbe, rašom 
darbe ir taip toliau. Mano supratimu, ne- 
vartot vyriškų vardų, nors jie yra ir labai 
brangūs.”

O. Kučiauskaitė, skyriaus bendradarbė, 
rašo:

“Pastebėjau dienraštyj ‘Laisvėj,’ jogei 
daug naujų sumanymų paduota link pava
dinimų moterų skyriaus dienraštyje, šiuo 
klausimu štai kokia mano mintis—užvadint: 
‘Moterų Žiniai!’ ,

“Šis užvadinimas daugiau tinka šauks- 
maženklio formoje, ir dažniausia laiškai ar 
šiaip draugiškoje formoje rašiniai pradeda
mi šiąja forma.

“Tikiu, jog darbininkei niekas taip miela- 
malonu būti negali, kaip dalis laikraščio, 
skirta jai skaityti ir pačiai dalyvauti savo 
raštais-mintimis.

“Be to, žodis ‘žiniai’ pradedama mažąja 
raide.”

*Kontesto laimėtojams skiriamos dvi do
vanos: pirma, “šviesos” metinė prenumera
ta; antra, mūsų knyga “Virėja.” Lauksime 
daugiau sumanymų.
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Pirmosios Daktares = !

PAULINA OSIPENKO, 
vėliausio Sovietų moterų 

skridimo lakūnė

o dabar yra Komunistų Parti
jos narė. Geležiniai discipli
nuota. Ir 1936 metais Sovie
tų Valdžia ją apdovanojo 
Raudonosios Vėliavos ordinu 
už jos pavyzdingus darbus vi
sose srityse.

Draugės Paulinos Rekordai

Kapitonė Osipenko 1937 m. 
padarė tris pasaulinius mote
rų rekordus, o 1938 m. jau 
keturis pasaulinius moterų re
kordus.

Kapitonė Osipenko sako: 
“Kaip tik pradėjau formuoti 
grupę skridimui iš Sevastopo
lio į Archangelską, pajutau, 
kad mano planą ignoruoja. 
Paėmiau telefoną ir paskam
binau tiesiai d. Vorošilovui, 
sakydama jam: ‘prašau jūs 
pagelbos užtvirtinti mano pla
ną, kuris turi tarnauti mūsų 
gimtinei šaliai.’

“ ‘Kuomet Partija pašauks 
ginti savo šalį būsiančiam ka
re, aš parodysiu, ant ko yra 
tinkamos sovietinės moterys, o 
dabar mes norime išbandyti 
visas spėkas ir todėl prašau 
pagelbos.’

“Į antrą dieną gavau tele
gramą nuo d. Vorošilovo. Iš 
džiaugsmo šokom, kaip maži 
vaikai. Ant šių laimėjimų ne
manau apsistoti. Dirbsiu, kad 
pakėlus savo žinojimą. JReng- 
siu karines kadras ir tuo pa
čiu sykiu apkurtinsiu savo "ša
lį moterų pasauliniais rekor
dais.” J. Bondžinskaitė.

Draugėms Mass. Valstijoj
Draugė Ja Bondžinskaitė 

lankysis Mass, valstijoj kele
to savaičių laikotarpiu. Nors 
jinai nėra specialiai siunčia
ma moterų reikalais, tačiau 
pasižadėjo ir jais Rūpintis. 
Kur galima, draugės prašo
mos sušaukti moterų susirin
kimus ir pasitarimus, nes d. 
Bondžinskaitė turi svarbių 
pranešimų moterims.

S. Sasna.

Pasidarbavo “Virėjai”
šiomis dienomis Brooklyno 

Moterų Apšvietos Kliubas 
pridavė $15.50 už išplatintas 
knygas “Virėja.” O reikia 
žinoti, kad čia buvo daug ir iš 
anksto užrašyta, taipgi per 
drauges ir draugus išplatinta.

Drg. A. Balčiūnas, kuris jau 
ne kartą mums pasidarbavo, 
vėl pasiėmė “Virėjos” platini-

K. PETRIKIENĖ
Iš paviršiaus žiūrint, kaip kam atrodo, 

kad daktaro profesija yra viena iš laimin
gųjų profesijų, bet kam tenka kiek arčiau 
prisižiūrėti, tai vaizdas susidaro suvis skir
tingas. Sąžiningo daktaro gyvenimas nėra 
jo asmeniniu gyvenimu: su kiekvienu telefo
no ar durų varpelio paskambinimu, daktaras 
žino, kad kas nors jo reikalaus; lietus ar 
vėjas, daktaras, pašauktas pas ligonį, turi 
eiti, nes tai jo užduotis. Jeigu daktaras dė
lei blogo oro atsisakytų eiti pas ligonį, tuo
met susilauktų didžiausio pasipiktinimo iš 
visuomenės pusės.

Dalis daktarų siekia tos garbingos profe
sijos dėlei gero, išteklingo gyvenimo ir pa
vartoja visokias gydyme šulerystęs, kad tik 
susikrovus daugiau turto ir iškilus į “aukš
tąją visuomenę,” bet didžiuma daktarų stu
dijuoja mediciną tik todėl, kad turi didelį 
patraukimą ir norą tarnauti žmonijai. Toki 
daktarai labai tankiai net pamiršta ir apie 
užmokestį, bile tik jo patarnavimas suteik
tų žmonijai daugiau gerovės. Nemažai to
kių daktarų yra paaukoję žmonijos labui 
savo turtą ir net gyvastį, šiandien mes esa
me liuosi nuo daugelio epidemijų, kurios se
niau išžudydavo ištisus miestus gyventojų. 
Ačiū tik sąžiningų daktarų triūsui, žmonija 
jaučiasi liuosa nuo daugelio pavojų.

Mano tikslas yra bent trumpais bruožais 
nušviesti vaizdą pirmųjų moterų daktarių. 
Priešais moteris daktares, ypač dar Ameri
koje, net ir pačių moterų tarpe vis randasi 
kokis tai abejingumas, nepasitikėjimas, nors 
dabar moterys daktarės yra iškilusios dau
gelyje atvejų net į pačias viršūnes tūluose 
išradimuose ir chirurgijoje.

Iki 1847 metų, jokia moteris Amerikoje ir 
Anglijoje nebuvo priimama į medicinos ko
legijas, išskyrus Samuel Gregory akušerių 
mokyklą, Bostone.

Harriot Hunt 1847-1849 m. davė prašymus 
priimti ją į Harvardo Universiteto medi
cinos skyrių, bet abu kart jos prašymai li
kosi atmesti. Ir tiktai kuomet panelė Hovey, 
taip pat bostonietė, pažadėjo universitetui 
$10,000 dovaną, su išlyga, kad universitetas 
priims į medicinos skyrių ir moteris studen
tes, universitetas tai sutiko. Bet kadangi 
kartu su panele Hunt aplikaciją į medici
nos skyrių padavė negras, tuomet moterų 
studenčių klausimas vėl likosi atmestas: 
mat, negrų ir moterų klausimas ėjo kartu.

Pirmoji moteris baigus medicinos kolegiją 
Amerikoj buvo Elizabeth Blackwell, Gene
va, N. Y., 1849 metais. Jos sesuo Emily 
Blackwell baigė medicinos mokslą 1854 me
tais, Cleveland, Ohio. Jų tėvas buvo dak
taras. Elizabeth Garret, 1865 metais, Lon
done, gavo aptiekorės diplomą, ir 1870 me
tais — medicinos daktarės diplomą Pary
žiuje. Jei buvo pavėlinta praktikuoti medici
ną Anglijoje.

Elizabeth Blackwell pabaigusi medicinos 
mokslą tolimesniam studijavimui išvyko į 
Europą. Per du metus dirbo Londono ir 
Paryžiaus ligoninėse, studijuodama moterų ir 
vaikų ligas, ypatingai gimdymą. Laike sa
vo studijų neteko vienos akies, bet, kaip

jinai pati sakė, “įsigijo daug praktikos.” 
Laike civilio karo, jinai kartu su daktarėm 
Dorothea Dix, Mary Walker ir Amy Bar
ton organizavo slauges ir tarnavo šiaurie
čių kareiviams. Po karo Elizabeth Black- 
well savo pastangomis įkūrė New Yorko* 
biednuomenės miesto dalyje dispencerį. * 
1856 metais bendrai su savo seserim įkūrė 
moterim medicinos kolegiją Geneva, N. Y. 
Vėliau jų kolegija susijungė su Cornell Uni
versitetu.

Dr. Elizabeth Blackwell parašė dvyliką 
knygų medicinos srityje. Mirė 1910 m.

Dr. Elizabeth Blackwell, kol gavo progą 
įeiti į kolegiją, davė net 12 prašymų; jos se^ 
šeriai pakako tik 9 prašymų.

(Bus daugiau)

Cleveland, Ohio
Moterų Kliubo Veikimas

Moterys gerai rengiasi prie didelio ba
liaus, kuris įvyks 30 spalių, Lietuvių Svetai
nėj, Superior Ave. Komisija susideda į§: 
darbščių draugių, kurios daug spėkų de-T 
da, kad parengimas būtų sėkmingas.

Ačiū mūsų rėmėjam ir tiem žmonėm, ku
rie išaugino savo vaikus darbininkiškoj dva-. 
šioj ir vedė 'su savim kartu, šiandien mes' 
Clevelande turim jaunų, gerų lošėjų, štai, 
spalių 30-tą pamatysit ant scenos mūsų ger
biamą Tilę Raulušaičiūtę, kuri sugabi ne tik 
muzikoj ir dainose, bet ir lošime turi paty
rimą. W. Kavaliūtė—smarki mergaitė, gy* 
vumo pilna. B. Niečkiūtė gera lošėja ir dar
buotoja. O. Karsakiūtė, nauja mūsų judėji
me, bet stengiasi, savo rolę gerai mokinasi 
ir studijuoja darbininkų organizacijų veiki
mą, politiką. Pamatysit ant scenos A. Moc- 
kaitį, dailės mylėtoją, su drauge ir su jau
na dukrele; d. Račkaitienę su dukrele. Da
lyvaus Grigas, geras lošėjas, taipgi jaunuo- . 
liai broliai Gendrėnai. čigonės rolėje mūsų 
sena veikėja Jonylienė. Jos draugas yrfc i 
geras “Vilnies” ir “Laisvės” vajininkaš.' 
Kas norite užsirašyti, kreipkitės prie Jony- 
los.

Clevelande dailė prismaugta. Yra lošėjiįi 
senų ir jaunų! Galima didelius veikalus pa
statyt. Net ir maži vaikučiai mylėtų lie
tuvišką sceną. Daugelis vaikų manęs klau
sia: “Kada man reikės eiti ant steičiaus?” 
Bet pas mus nėra vietos, svetainę turi pa*- 
sirendavę be steičiaus ir niekaip negalima i 
dailėj progresuoti. Tik alaus stiklas, armo- ’ 
nika—tai tiek ir užtenka.

Mūsų jaunimas turi būt su mumis. Lai- 
kykim juos su savim. Rengkim sceniškus 
vakarėlius su deklamacijom, dainelėm, kad 
kiekvienam mūsų parengime būtų ir pro- Į 
gramelis. Tada ir mūsų vaikai pripras prie 
mūsų veikimo ir ateityje užims mūsų vietas. 
Netapkim gyvais numirėliais, dirbkime, rū
pinkimės savo vaikų ateičia. Neatiduokini 
kapitalistų rankosna, kad jie paverstų juos 
darbininkų priešais. Mokykim juos būti 
naudingais sau ir savo klasei, o ne išnau
dotojam. Dilgėlė.

Šaukimas Motery 
Suvažiavimo

Amerikos lietuvių moterų 
visuotinas suvažiavimas būti
nai reikalingas. Bet pirma, 
negu bus sušaukta suvažiavi
mas, mano manymu, kiekvie
noj valstijoj arba kiekvienam 
mieste reikėtų sudaryt tam 
tikri bendri komitetai.

Mes gerai žinom, kad veik 
visuose miestuose ir mieste
liuose gyvuoja moterų kliu- 
bai, o jei ne kliubai, tai šiaip 
moterų draugijos. Mūsų parei
ga sušaukt konferencijas kiek
vienoj kolonijoj, užkviesti vi
sas moterų draugi j as-kliubus 
ir sudaryti bendrą kaip ir ap
skričio komitetą, sudaryti pla
nus prisirengti visuotinam su
važiavimui. Tik sudarius to
kius komitetus bendras darbas 
bus pravestas pilnai sėkmin
gai. Jeigu mūsų tikslas -yra 
pradėt tokį platų darbą tarp 
moterų, tai turim eit į lietuvių 
moterų draugijas ir su jom

draugiškai tartis prie bendro 
darbo. Ir šis darbas turėtų 
būti pradėtas greitu laiku, be 
jokio atidėliojimo, nes bend
ras darbas tarp įvairių srio- 
vių moterų turėjo būt pradė
tas pirmiau.

Man atrodo, kad būtų prak
tiška kiekvienos valstijos LLD 
Moterų Komitetams pasirū
pinti sudaryt tokius komitetus. 
Reikia dirbti smarkiau, kaip 
iki šiol, kad būtų nauda. Visų 
pirma, turėtų būt surengta ei
lės prakalbų šiame klausime.

Taigi, draugės, paduokit sa
vo mintis, sumanymus, kaip 
būtų pasekmingiau ir tinka
miau prieit prie bendro, sutar
tino darbo. Darbas atrodo di
delis, bet be darbo nieko ne- 
atsieksim. Ir taip mes šį klau
simą per ilgai padėję laikėm. 
Kiekvienas gali turėt savo po
litinį arba religinį įsitikinimą, 
bet nekuriais klausimais gali
ma susitaikyt ir dirbt bendrai.

E. K. Sliekiene.

ciatorių sekretorė K. Petrikier 
nė. Kaip pranešama, jis iš
siuntinėta ne vien mums, bėt 
daugeliui žymesnių lietuviškų 
laikraščių, taipgi eilei visuo
menės darbuotėj žinomų mo
terų veikėjų. Juo siūloma su
šaukt bendras Amerikos lietu
vių moterų suvažiavimas.

Tai gražus užsimojimas. 
Linkime jam geriausios kloties 
ir prižadame kooperuoti, kiek 
tai leis mūsų skyriaus ribęs. •

Valstybes Apsaugos Įstatys 
mų Projektai Perduoti “Sei

mo” Komisijai

mui. Lauksime daugiau už
sakymų iš šios ir kitų koloni
jų.

.Užsisakantieji ne mažiau 5- 
knygų dabar gauna 40% nuo
laidą. Pasinaudokite.

Pradėjo Pagirtiną
' Darbą
Pereitą savaitę šiame sky

riuje jau matėte atsišaukimą 
“Į Amerikos Lietuves Mote
ris,? po kuriuo pasirašo ini

Kaunas, spalio 15 d.
“Seimas” pripažino Tautai 
ir Valstybei Saugoti Įstaty
mo pakeitimo ir Nepapras
to Meto Įstatymo projektus 
svarstytinais, kuriuos per
davė komisijai. Ta proga vi
daus reikalų ministeris pulk. 
Leonas referuodamas įsta- 
tymų projektus Seimui pa
reiškė, kad vyriausybė “no
rinti kraštą tvarkyti for
maliais įstatymais,” bet Lie- j 
tuvos georgrafinė padėtis 
šiuo metu dar reikalaujanti 
ypatingo budrumo valstybės 
saugumui patikrinti.
Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.



Upton Sinclair.
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(Tąsa)
Taigi, juokdamiesi, šūkaudami ir besierzindami tarp 

savęs, svečiai užima savo vietas. Kai-kurie iš jaunų vyrų, 
susigrūdusių pas duris, pasidrąsinę taipgi prisiartina, o 
Jurgį senesnieji turėjo trūkčioti ir barti, kol jį privertė 
atsisėsti šalę nuotakos. Dvi pamergės, pasipuošusios po
pieriniais vainikais, užima vietas po jų, o paskui jau visi 
kiti svečiai, seni ir jauni, vaikai ir mergaitės. Tas atsi
liepia ir ant alaus išnešiotojo, bandžiusiojo taip išdidžiai 
patarnauti visiems, kurs dabar gana nuolankiai prisėda 
prie virintos antienos torieliaus; o net ir sutukęs policis- 
tas, kurio privalumas bus vėliau perskirti susipešusius, 
pasistumia kėdę prie stalo kampo. Vaikai rėkauja, kū
dikiai klykia, visi juokiasi, dainuoja ar šnekučiuojasi, 
o tarp visų girdėti stiprus pusseserės Marės balsas, duo
dąs muzikantams įsakymus.

Muzikantai—ir kaip pradėti juos čia apipiešinėti? 
Jie buvo ten visą tą laiką, grieždami pašėlusiame užside
gime, nes tame vestuvių tarpe kone viską reikia atkalbėti 
arba atidainuoti pagal muziką. Menkutis žmogelis, kuris 
vadovauja—žmogus su .įkvėpimu. Jo smuikas nenusta
tytas, ant jo smičiaus visai nėra koliofonijos, bet vis-gi 
jis yra pagautas įkvėpimo. Jis griežia kaip piktosios dva
sios apsėstas.

Jo vardas Tamošius Kušleika ir ant smuiko jis pra
moko pats per save, besilavindamas vakarais, išdirbęs 
dieną prie gyvulių pjovimo. Jis vienmarškinis, su apšu
tusiu brusfotu, rausvais, dryžuotais marškiniais; švie
siai mėlynos kareiviškos kelinės, su geltonomis juostelė
mis iš šonų rodė jį esant vadovu tosios orkestros. Nors 
jis pats tik apie penkių pėdų aukščio, bet vis-gi jo keli
nės apie per aštuonis colius nesiekia žemės. Begrieždamas 
jis trepsi su koja, purto galvą, linkčioja pirmyn ir atgal, 
o tarpais atsisuka į savo sandraugas ir galvos linktelėji
mu duoda ženklus paragindamas,—taip jis tuomi yra 
užsidegęs.

Antruoju du orkestros nariu toli negali susilyginti 
su Tamošiumi. Turįs antrąjį smuiką tai slovakas, aukš
tas, išdžiūvęs vyras, su akiniais juoduose rėmuose, ty
lus ir kantrus—taip, kad panašus buvo į persidirbusį mu
lą, kurs, užkirstas botagu, vos silpnai pasijudina ir vėl 
grįžta prie savo paprastojo būdo. Trečiasis vyras, tai 
labai sutukęs, su apvalia, raudona nosim ir jis visados 
griežia akis iškėlęs aukštyn. Nepaisant, kokia teh būtų 
melodija, jis vis brūžina ant savo celės, vienodai nuo ket
virtos valandos po pietų, kuone iki tai pat valandai po 
vidurnakčio.

Prasidėjus puotai, Tamošius dar labiau užsidega ir, 
begrieždamas, pradeda slinkti link stalų, greičiau kvė
puodamas, tarytum jį kas veja. Jis galvos linkčiojimu 
moja savo sandraugams, krestelia smuiką, kol galiaus 
augalotasis antrasis smuikininkas pakyla, taip kad visi 
trys pradeda iš lėto žengti artyn. Valentinavičia savo 
cele barškėdamas į grindis—ir taip jie visi trys atsidu
ria palei stalus. Tamošius užsilipa ant kėdės.

Dabar jis išdidžiai viešpatavo visam pokily j. Kai
kurie svečiai valgo, kiti juokus kelia ar kalbasi tarp sa
vęs, bet jūs labai klystumėt manydami,- kad bent vienas 
negirdi Tamošiaus. Jis retai smičium kerta stygas, jo 
smuikas dūzgia ant žemesnųjų, o čirpia ant aukštesniųjų 
stygų, bet tas svečiams tiek rūpi, kiek ant grindų purvai, 
arba susirinkusiųjų klegėsis. Jie girdi tik pačią 
muziką ir ji labiau patinka, nes tai yra jų savotiškoji mu
zika, prie kurios jie priprato, kurią jie supranta. Ji, ro
dėsi, sveikina juos, laukdama, kad tik ją maloniai priim
tų. Chicaga, su savo karčiamomis ir lūšnynais išnyksta 
ir jų akyse pasirodo žalios lankos, nuo saulės spindulių 
žėrinčios upės, tankios girios bei sniegu apdengti kalne
liai. Jie atsimena savo gimtinės šalies vaizdus ir jau
nystėje išgyventus nuotikius, jų atmintyje perbėga tai, 
kaip jie seniau mylėjosi, su kuom draugavosi, kaip kada 
džiaugėsi ar raudojo. Tūli atsilošia, užmerkia akis, kiti 
vėl pagal smuiką barškina į stalą. Retkarčiais vienas ar 
kitas pašoka šaukdamas, kad užtraukti tą ar kitą dainą 
ir tada Tamošiaus veidas dar labiau nušvinta, akys aiš
kiau pradeda žėrėti; jis švystelia savo smuiku, šūktelia 
ant draugų ir visi tuomi smarkiau užtraukia reikalauja
mą dainą. Choru pritaria visi svečiai ir vyrai bei mo
terys rėkia, kaip apsėsti; kai-kurie pašoka ir stati sto
vėdami trepsi į grindis, tai vėl, iškėlę stiklus, sveikina 
vieni kitus. Tuojau kuris ten užsimena, kad padainuoti 
senovinę vestuvių dainą, kuri pagarbina nuotakos gro
žybę ir meilės smagumą. Įsikarščiavęs dėl tos dainos Ta
mošius Kušleika pradeda skverbtis tarp stalų, kad dasi- 
gauti arčiau prie nuotakos. Tarp kėdžių nei pėdos tarpo 
nerastumėt, o Tamošius taip mažas, kad jis savo smi
čium užgauna svečius, kada tik jis bando žemesniąsias 
stygas pasiekti, bet visgi jis grūdasi gilyn, ir moja, kad 
ir jo draugai sektų paskui. Nereikia nei sakyti, kad 
taip besikemšant celės balso visai negirdėti, bet veikiai 
visi trys atsiduria šalia nuotakos ir Tamošius iš visos 
širdies pradeda rėžti.

Mažoji Onytė per daug sujudus, kad galėtų valgyti. 
U£ai kada ji paragauja ko nors po biskelį, kada pussese- 
rSųMarė stuktelia į alkūnę paragindama, bet taip tai ji
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tik sėdi besidairydama, nusiminusi. Teta Elzbieta suki
nėjasi, kaip vijurkas, jos seserys taip-pat neatsilieka 
nuo jos vos kvapą atgaudamos, kad svečius aprūpinti. 
Onytė beveik jų nei nemato—muzika yra visas jos min
tis užėmusi: ji sėdi susidėjusi rankas ant krūtinės, žiū
rėdama kur tai tolyn. Tuomet ašaros pradeda rodytis 
jos akyse ir ji, gėdydamosi jas nušluostyti ir nenorėda
ma, kad bėgtų per skruostus, pasisuka į šoną, papurto 
galvą, kad ašaras nukrėsti, bet drauge ir užkaista, patė- 
mijusi, kad Jurgis ją daboja. Kada Tamošius Kušleika 
dasiįrė iki jos ir rėžė savo melodiją mosykilodamas aukš
čiau jos galvos, Onos skruostai paraudonuoja, kaip puti
nas, ir rodosi, ji norėtų pašokti ir pabėgti.

Tame krizyj, tačiau, į pagalbą pribūna Marė Ber- 
činskaitė, kuri atsimena tūlą jos mylimą dainą, kurioj 
apdainuojama įsimylėjusių persiskyrimas. Bet kadangi 
muzikantai josios nemoka, ji pakilusi pradeda juos mo
kinti. Marė neaukšta, bet petinga; ji dirba prie dėjimo 
sutaisytos mėsos į blėkines ir per ištisą dieną jai prisi
eina vartoti tos blėkines, kurių kiekviena sveria ketu
riolika svarų. Ji turi platų /slavišką veidą su raudonais 
skruostais ir kada prasižioja, nors tai tragiška, bet jūs 
nenoromis pamąstote apie arklį. Pasiraitojusi rankoves 
taip, kad matyt jos raumeningos rankos ir, laikydama 
vienoje didelį peilį, stuksi su juomi į stalą, rodydama 
kaip dainuoti. Kuomet ji savo dainą rėkia tokiu balsu, 
kuris atsiliepia kiekviename salės užkampyj, trys mu
zikantai energingai stengiasi pritarti jai žodis po žo
džio, nors vis šiek-tiek atsilikdami, ir taip visi traukia 
tą liūdną dainą:

“Sudiev kvietkeli, 'tu brangiausias, 
Sudiev ir laimė man biednam, 
Matyt paskyrė taip Aukščiausias, 
Jog vargt ant svieto reik vienam!”

Pasibaigus dainai, prisieina prakalbėti ir dėdė Anta
nas atsistoja. Jurgio tėvas Antanas neturi daugiau, kaip 
šešiasdešimts metų, bet jūs tikrai sakytumėt, kad jis turi 
jau aštuoniasdešimts. Dar tik šeši mėnesiai, kai jis Ame
rikoje, bet tas jam nieko gero nesuteikė. Būdamas jau
nesniu, jis dirbo tūlame medvilnės fabrike, bet, gavęs 
dusulį, turėjo pamesti; gyvenant kaime tas perėjo, bet 
dabar, dirbant Durham’o skerdyklose prie sūdymo mėsos 
ir kvėpuojant visą dieną šaltu, drėgnu oru, vėl atsinau
jino. Dabar pakilus jam pakalbėti, jį kosėjimas pagavo, 
ir jis laikydamasis už kėdės, nusukęs išblyškusį veidą į 
šoną, laukia kol pereis.

Abelnai priimta vestuvių kalbą išmokti iš kurios 
nors knygos ir ją per pokilį pasakyti, bet dėdė Antanas 
mokytas taip, kad jis visiems apylinkėje laiškus rašinė
davo. Taigi, kaikurie mena, kad jis bus sutaisęs origi
nališką kalbą su pasveikinimais bei palaiminimais, ir jo 
prakalbę j imo visi nekantriai laukė. Net ir vaikai, bėgi
nėję po salę, susitelkia artyn stalo ir klauso; kai-kurios 
moterys, jam kalbant, pradėjo ašaras prijuostėmis šluos
tyti. Mat, Antanas Butkus spėja, kad jau neilgai jam teks 
čia su vaikais būti ir jis savo kalba taip visus pravirk
do, kad vienas iš svečių, Jokūbas Šedvilas, kuris laiko 
valgomų daiktų krautuvę ant Halsted gatvės, riebus ir 
nuoširdus žmogus, taip susigraudina, jog, pakilęs, pra
deda raminti, kad viskas vargiai taip būsią ir, įsismagi
nęs prakalba šiek-tiek ilgiau, apipildamas nuotaką ir jau
nikį įvairiais linkėjimais ir pranašavimais laimės bei 
pasisekimo, užkliudydamas dalykus, nuo kurių jaunėsi
me j i vyrai turi daug juokų, bet nuotaka paraudonuoja 
dar labiau, negu pirmiau. Jokūbas, mat, turi “poetišką 
vaidentuvę,” kaip jo pati išsireiškia.

Svečiai pradeda skirstytis iš užstalių. Kaikurie su
sitelkia prie baro, kiti vaikštinėja po salę juokaudami 
ir dainuodami; vienur ar kitur susidaro būreliai links
mai dainuojančių ir nei kiek nepaisančių apie kitus, neigi 
apie orkestrą. Kiekvienas tarytum ko tai laukia—greit 
pasirodo, kad taip ir yra. Vos paskutiniai svečiai baigia 
vakarienę, kai stalus ir kitokius rakandus suverčia į 
kampą, kūdikius taipgi prašalina ir tikroji to vakaro 
iškilmė prasideda. Tamošius Kušleika, išsigėręs alaus, 
grįžta ant aukščiau įtaisytosios platformos ir, stovėda
mas, akimis perveda visą salę. Jis pabarškina į savo 
smuiko šoną, atsargiai pasikiša jį po smakru, mitriai 
pamosuoja smičium, pagaliau smarkiai patraukia per 
stygas ir, primerkęs akis, iš visos širdies pradeda rėžti 
malonų valsą. Jo draugas seka jį, bet tas neužsimerkia, 
o tik daboja, taip sakant, kur reikia pritarti. Pagaliau 
ir Valentinavičia, palūkėjęs valandėlę ir stuksėdamas į 
grindis su koja, kad pataikyti, kur jam reikia įeiti, įsmei
gia akis į lubas ir pradeda pieluoti savo “brum, brum, 
brum.”

Svečiai greitai susitaiso į poras ir visa salė pradeda 
krutėti. Aiškiai matyti, kad nieks nemoka valsą šokti, 
bet tai menkas dalykas—yra muzika ir jie šoka, kiek
vienas kaip pataiko ir kaip jam geriau patinka, taip pat, 
kaip pirmiau jie dainavo. Kaikurie, ypač jaunuomenė, 
geriau mėgsta greitą amerikoniškąjį “two-step”, kuris 
tarp jų net ir į madą įėjęs, senesnieji gi šoka savotiškus 
senovinius keistus ir painius šokius, tačiau jie atlieka 
juos gan mitriai;'kiti visai nešoka, tik paprastai laikosi 
susiėmę už rankų ir džiaugiasi betrepsėdami ant vietos. 
Tarp tųjų yra ir Jokūbas Šedvilas su savo pačia Lucija, 
kuriuodu turi valgomų daiktų krautuvę ir patys su
vartoja kone tiek pat, kiek parduoda; jiedu per daug 
sutukę, kad šokti, taigi stovi apsikabinę viduje salės ir 
linguoja lėtai tai į vieną pusę, tai į kitą.

(Bus daugiau)

D. M. Šolomsko Maršrutas
Kasyklų apylinkėj lanky

sis su prakalbomis D. M. 
Šolomskas, vienas iš “Lais
vės” redakcijos narių. Jis 
kalbės sekamose vietose:

.Plymouth, Pa., nedėlioj, 
spalių (October) 30 d., 2 
vai. po pietų, A. Stravinsko 
Svetainėj, 42 Ferry St., 
Plymouth.

Nanticoke, Pa., pirmadie
nį, spalių 31 dieną, 7:30 v. 
vakare, M. Vedor Kamba
riuose.

Wilkes Barre, antradienį, 
lapkričio (November) 1 d., 
7 vai. vakare, 206 Parrish 
St. svetainėj.

Pittston, trečiadienį, lap
kričio 2 d., 7 vai. vakare,

J uškienės Svetainėj.
Inkerman, ketvirtadienį, 

lapkričio 3 d. Vieta dar ne
pranešta.

Binghamton, N. Y., penk
tadienį, lapkričio 4 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėj, Clinton, St.

Scranton, šeštadienį, lap
kričio 5 d., 8 vai. • vakare, 
Lietuvių Svetainėj, 132 W. 
Market St.

Prašome visus “Laisvės” 
skaitytojus skaitlingai atsi
lankyti. Pasakykite ir ki
tiems lietuviams. Drg. Šo- 
lomskas kalbės Lietuvos 
klausimais, kurie dabar 
yra labai svarbūs kiekvie
nam. Rengėjai.

Dr. Kašldaučiaus 
Pranešimas

Keletas maskuotu Fordo fabriko (N. J. valstijoj) dar
bininkų, dalyvavusių susirinkime, kur buvo svarstoma 
unijos organizavimo klausimas.

Pittsburgh, Pa Waterbury, Conn
Svarbus Pranešimas Visiems 

Pittsburgh© ir Apylinkes 
Lietuviam

A.L.D.L.D. 4-tas apskritys 
ir Soho draugijos rengia pra
kalbas ir bankietą 27 d. lap
kričio, LMD Svetainėje, 142 
Orr St., 2 vai. po pietų. Kal
bės Dr. J. Kaškiaučius. Die
nos laiku bus prakalbos, o va
kare 6:30 vai., bus pradžia 
bankięto. Prakalbų tema apie 

'sveikatą.
Kitose vietose šiuo tarpu 

Pittsburgh o apylinkėj prakal
bų nebus, tik vienos prakalbos 
Soho dalyj Pittsburgh, Pa. 
Taigi, draugai ir draugės, ku
rie norit išgirst Dr. J. Kaš- 
kiaučiaus prakalbą, tai visi 
atsilankykit minėtą dieną. Ga
lėsit duoti įvairius klausimus, 
apie sveikatą, o mūsų gerbia
mas" daktaras tinkamai kiek
vienam atsakys.

, Klausimai turės būt raštiš
ki. Kurie turit nesmagumų dėl 
sveikatos arba šiaip norinti 
sužinot ką nors apie sveikatą, 
galit pasigaminti klausimus iš- 
anksto ir atsinešt į susirinki
mą. Taipgi mūsų daktaras 
prižada duot egzaminą, ku
riems bus reikalinga.

Dr. J. Kaškiaučius per pas
taruosius kelis metus suteikė 
daug patarimų per darbinin
kiškus dienraščius, iš kurių 
daug pasinaudojo darbininkai. 
Taipgi daugybę prakalbų yra 
pasakęs apie sveikatą. Na, ir 
dabar Pittsburgh ir apylinkės 
lietuviai turės progą susipa
žint su Dr. J Kaškiaučium ir 
išgirsti jo kalbą.

Taipgi turiu priminti, kad 
kalbėtojas ilgiau nebus, tik 
vieną dieną, tai yra, sekma
dienį, 27 d. lapkričio. Iš ryto 
atvažiuos, o vakariniu trauki
niu, grįžta į namus. Manau, 
kad visiems bus aiškiai su
prantama, kad atsibus tik vie
nos prakalbos. Todėl visi ir vi
sos atsilankykit.

A.L.D.L.D. 4-to apskričio 
pirmininkė, -

E. K. Sliekiene.

Po sunkios ligos Waterbu- 
rio ligoninėje 23 d. spalių ry
te mirė draugas Stanislovas 
Katainis, paprastai buvo vadi
namas Katinas. Velionis sirgo 
vidurių liga jau apie 6 mėne
sius. Velionis buvo L.D.S. 49 
kuopos, ALDLD 28 kuopos 
narys, Lietuvių Parko Bendro
vės šėrininkas ir “Laisvės” 
skaitytojas. Abelnai, buvo viso 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas. Randasi pašarvotas pas 
graborių J. Štokas, bus palai
dotas 26 d. spalių, 2 valandą 
po pietų, Lietuviškose Kapinė
se. Visi draugai, kuriems lai
kas vėlina, prašomi palydėti.

Velionis paliko gyvenimo 
draugę Petronėlę Katainis, 

I vieną dukterį ir vieną sūnų. 
Visi draugai velionio šeimynai 
reiškia gilią užuojautą liūde
sio valandoje.

Velionio Draugas.

Gub. Lehman, Pagaliau, Pa
remia Rooseveltiečius

Albany, N. Y. — Guber
natorius Lehman, paragin
tas senatoriaus Wagnerio 
ir New Yorko majoro La 
Guardi jos, galop, jau viešai 
atsišaukė, kad piliečiai rin
kimuose balsuotų už Nau
josios Dalybos kandidatus 
ir sustiprintų prez. Roose- 
veltą jo pastangose pravest 
žmoniškus įstatymus.

Bent iš kelių tolimesnių ko
lonijų gavau pakvietimą at
važiuot su prakalbų maršru
tais. Mielai atvažiuočiau, bet, 
deja, negalima. Gyvenimo ap
linkybės. neleidžia ant ilgiau 
atsitraukti. Su maršrutais va
žinėt dabar negaliu. Tačiau 
šiaip sau pervažiuot galima,— 
į artimesnes kolonijas kur ga
lima tą pačią dieną (sekma
dienį) nuvažiuot ekskursiniu 
traukiniu, pasakyt prakalbą 
sveikatos bei higijienos klausi
mais ir paskui namo, irgi eks
kursiniu traukiniu.

Sekmadienius mielai galė
čiau tam tikslui paaukoti. Da 
daugiau. Truputį tolimesniam 
miestui paaukosiu netik sek
madienį, bet ir abi naktis ke
lionėj traukiniu, kaip kad su
sitariau su Pittsburgu ant lap
kričio mėn. 27 dienos.

Tokie miestai, kaip Elizabe- 
tas, Lindenas, Klifsaidė, Tren- 
tonas, Filadelfija, Bruklinas, 
Bričportas, Baltimore, Niūhė- 
venas, Hartfordas, Vaterbu- • 
ris, Skrantai, Vilksbariai, Bin- 
ghamtonas ir dar gal kokie 
nepertolimi nuo Niūvarko 
miestai galėtų mane turėti su 
prakalbomis pritinkamais sek
madieniais, per šį rudens ir 
žiemos sezoną. c

Į artimesnius miestus galė
čiau nuvykti ir šiokią dieną 
vakare, pagal susitarimą.

Netik kad būtinai vis tos 
pačios ALDLD arba LDS kuo
pos rengtų tokias prakalbas. 
Gali rengti bile kokia draugi
ja arba bent kelios skirtingos 
draugijos krūvon susidėję.

Kuriems rūpi, meldžiu ne
užilgo atsiliepti, kad galėčiau 
paskirstyti sekmadienius iš- 
anksto.

Iki malonaus pasimatymo.
Dr. J. J. Kaškiaučius.

P. S. Išlaidos—kelionės lė
šos padengti. Triūsą ir laiką 
aukoju švietimui.

A.L.D.LD. REIKALAI
Visų L.L.D. Kuopų Atydai 

12-tam Apskrityje
Kaip kuopoms jau yra žino

ma, su spalių 30 dieną prasi
deda prakalbų maršrutas šia
me apskrityje. Kuopose, ku
riose prakalbos yra rengia
mos, būtinai reikia darbuotis, 
kad prakalbos būtų pasekmin
gos. Draugai, nelaikykit pla
katų, kur nors padėję, bet iš
dalinkite tarp darbininkų ir 
visur garsinkite žodžiu ir per 
spaudą.

Kitas labai svarbus dalykas, 
tai baigkim mokėt duokles už 
šiuos metus, nes centre pinigai 
yra labai reikalingi. Metai jau 
baigiasi, o dar daug yra nepa- 
simokėjusių. Taip darydami, 
mes labai apsunkinam Centro 
Valdybą jos darbe.

Toliaus, be jokio atidėlioji
mo, draugai ir draugės, imki
mės už darbo gavime naujų 
skaitytojų mūsų dienraščiams 
“Laisvei” ir “Vilniai.” Kitų 
miestų darbininkai turi jau ge
rą pradžią, o iš mūsų apielin- 
kės dar nieko nesimato. Todėl 
visų partijiečių ir LLD narių 
pareiga darbuotis šiam apskri- 
tyj šiuom klausimu.

12-to Apskr. Rašt.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Aleksandras Vasiliauskas Koncertuos

Spalio 30—Montreal, Canada
Lapkričio 6—Clevelande
Lapkričio 13—“Laisves” koncerte, Brooklyne
Lapkričio 20—Baltimore, Md.
Lapkričio 24—Elizabeth, N. J.

ir kitur; vėliaus bus pranešta.
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Waterbury, Conn.
Bedarbė ir Darbai

Kaip patarlė sako, “kaip 
danguj, taip ir ant žemės.“ 
Kaip visur darbininkų padėtis 
yra sunki, taip ir pas mus Wa
terbury. Daugelis darbininkų 

> po kelis metus negali gauti 
darbo. Praeitą metą padirbo 

. gerai, bet visų darbininkų ne
paėmė j darbą. Praeitą žiemą 
pradėjo atleidinėti ir dabar pa
sitaiko, kad vieną kitą priima, 
bet ir vėl paleidžia. Pasitaiko, 
kad gauna darbą, padirba kele
tą dienų ir vėl paleidžia, pasa
kydami, “kada reikės, tai pa
šauksime.“

Taip ir erzina darbininkus. 
Nueina darbininkas pas bosą 
prašyti darbo ir gauna atsaky
mą, kad “nėra kas veikti, pa
lauk, gal greitai pašauksime, 
nes darbo tuojaus bus.“ Taip 
nuramina ir žmogus laukia tų 
gerų laikų. Daugelis laukia 
jau po kelius metus ir gal pri
sieis laukti dar labai ilgai.

Ypatingai senesniems žmo
nėms sunku. Jaunesni greičiau 
gauna darbą, bet mums se
niams, atrodo, jau reikės am
žinai būti be darbo.

Senas Bedarbis.
* * *

Bus Juokinga 3-jų Veiksmų 
Komedija

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 49 kuopa rengia labai 
juokingą 3-jų veiksmų komedi
ją “Gyv. Nabašninkai.“ Suloš 
LDS aktorių grupė iš Bridge- 
porto, iConn., sekmadienį, spa
lių 30 d., 1938 m., 103 Green 
St., Waterbury, Conn. Įžanga 
35c, pradžia 7:00 vai. vakare.

“Gyvieji Nabašninkai“ vei
kalas perstato, kaip paprastas 
šundaktaris yra įsivaizdinęs, 
kad jisai gali savo išradimu 
paversti seną žmogų į jauną. 
Nuo pradžios iki pabaigai vei
kalo daug juoko. Taigi, visi* ir 
visos, seni ir jauni, Waterbu- 
rio ir aplinkinių miestų lietu
viai būkite laiku, 7 vai.; ka
dangi veikalas ilgas, tai turi 
būti laiku pradėtas.

Koresp.

Cleveland, Ohio
Lietuvių Komunistų Frakcijos 

Susirinkimas
Penktadienį, spalių 28, įvy.k-

rengti gerai ir su finansais, 
idant prisiėjus reikalui tuojau 
savo užduotis galėtų atlikti. 
Reik laukti bile ko.* Vokietijos 
fašistai veikiausia greitoje at
eityje puls Lietuvą. A. L. K. 
skyriai priešakyje su centru, 
galėtų suteikti moralę ir me
džiaginę pagelbą demokratijos 
gynėjams Lietuvoje.
Paminės 21 Metų Gyvavimą 

Sovietų Rusijos

Lapkričio 13 d. Public Audi
torium įvyks masinis mitingas 
paminėjimui Sovietų Rusijos 
21 pietų gyvavimo. Šiame mi
tinge kalbės general is sekreto
rius Kanados Komunistų Par
tijos d. Tim Buck. Programoj 
bus tautiniai chorai. Įžanga 
prie durų 25c, iš anksto per
kant 20c. Lietuviai būtinai tu
rėtų įsigyti po tikietą ir kuo- 
daugiausia dalyvauti šiame mi
tinge. I. A. V.

----------------------------------------r— ■■ ■ ■■—-----------

Sovietai Pavarė Profesorių, 
Skelbusį Nesąmones apie

Senovės Filosofus
Maskva. — Kad profeso

rius Šatkin skelbė kvaily
bes apie senovės Graikijos 
galvočius, už tai liko paša
lintas iš vietos.

Per paskaitas Maskvos 
Elektros Jėgos Institute, 
Šatkin pasakojo, būk seno
vės graikų mokslininkas 
Aristotelis padėjęs pama
tus menševizmui, o jų filo
sofas Platonas buvęs fašiz
mo tėvas.

Detroito Policininko Pasakos 
Dies’ui apie Komunistus
Washington. — Detroito 

policijos superintendentas 
Frahm pasakojo kongresi
nei “Dies’o” komisijai, būk 
tai komunistai iššaukę sėdė
jimo streikus ir 75 procentų 
visų streikų abelnai tame 
mieste. Jis grūmojo “bai
siais susikirtimais,” jeigu 
komunistai nebus “iššluoti 
iš unijų.”

Vienna. — Naziai padegė 
viepą žydų bažnyčią ir už
grobė žydų jaunų mergai
čių prieglaudą.

Newark N. J.
šeštadienį, spalių 22-rą, Lil

lian Žukauskaitė, duktė draugų 
Žukauskų iš E. Orange, N. J., 
turėjo operaciją ant “appen
dix.“ Ligonė pusėtinai sirgo po 
operacijos, bet dabar jaučiasi 
biskutį geriau.

Galima ją lankyti kiekvieną 
dieną nuo 2-3 vai. p. p., 7-8 v. 
vakarais. Sekmadieniais nuo 
2-4 vai. p. p. Ji randasi St. 
Michaels Ligoninėj, Central ir 
High Sts., Newarke. Kambarys 
413.

Lil i jos draugai vėlina jai 
greito pasveikimo! L. K.

Lake Pąękanąck, N. J.— 
Teismas įkaitino H. L. Rųt- 
lege, kasierių Hemphill- 
Noyes šėrų kompanijos už 
nuvogimą $109,000.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 28 
d. spalių, 7:30 v .v. Jurginėj Svet., 
.180 New York Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes jau aplaikėm naują knygą 
“Ūkanos” ir bus išdalinta. Kurie 
dar neužsimokėję už 1938 m., tai 
pasiskubinkite, gausite naują kny
gą. — Sekr. (251-252)

LEWISTON-AUBURN, ME.
\

ALDLD 31 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 29 d., 7 vai. vak. pas drg. J. 
Krapavicką. Visi nariai būkite, nes 
yra svarbių dalykų aptarti. Knyga 
“Ūkanos’’ bus dalinama nariam.— 
Sekr. A. Kaulakis. (251-252)

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos Bankietas 

įvyks 30 d. spalių, Olympia Parke. 
Programas prasidės 4 vai. vak. Kal
bės Otis Hood, kandidatas į guber
natorius ant komunistų tikieto 
Mass? valst. ir drg. Phil Frankfeld, 
gen. Mass valst. K. P. sekr. Visus 
prašome skaitlingai dalyvauti ir pa
remti K. P. rinkimų vajų. Įžanga 
50c. (251-253)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks spalių 27 d., 7 v. v. 
Darb. Svet., E. 79th St. Visos narės 
būkite susirinkime, atsiveskite _ ir 
naujų narių, auginkim mūsų kliu- 
bą, išpildykim mūs užbriežtą planą, 
kad iki metų turėtum 100 narių.— 
Org.' (251-252)

CLEVELAND, OHIO
Teatras ir šokiai. “Tėvo Vestu

vės,” 3-jų aktų drama. Rengia Am. 
Liet. Moterų Kliubas. Sekmadienį, 
30 d. spalių. Pradžia 4 vai. p. p. 
Liet. Svet., 6835 Superior Ave. 
Taipgi bus sulošta vieno akto ko
medija “Čigonė.” 
šokiai

šią ar navatniausią apsirėdymą yra 
paskirtos 3 pinigiškos dovanos. Bi
lietas iš anksto 25c prie durų 30c. 
Vien tik šokiams 25c. — Rengimo 
Kom. (251-252)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 29 d. spalių bus labai 

gražus koncertas ir/ šokiai naudai 
Ispanijos kovotojų. Labor Educatio
nal Center, 415 S. 19th St., 8v. v. 
Bus rodomi paveikslai, turėsime 
tarptautiškai valgius pagamintus, 
dainuos 6 chorai, Lietuvių Merginų- 
grupė ir šoks lietuvaičių šokikių 
grupė vadovaujant N. Statkevičiū- 
tei. Turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Dalyvaukite visi. (251-253)

HILLSIDE, N. J.
Turkių Vakarienė

Rengia ALDLD ii’ LDS kpp. 
Įvyks sekmadienį, 30 d. spalių, Bar- 

'cay Hali, kampas Harvard Ave. ir 
Bloy St. Durys atdaros 6 v. v., va
karienė 7:30. Po vakarienės šokiai. 
Įžanga $1.00 asmeniui. (251-252)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

šeštadienį, spalių 29 d., 7:30 v. v. 
LDS kambariuose, 9'/2 E. Center St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes gausite 
naują knygą “ūkanos.” Kurie dar 
neužsimokėję už šiuos metus atei
kite ir užsimokėkite, taipgi atsives
kite ir naujų narių. (251-253)

BRIDGEPORT, CONN.
Labai svarbias prakalbas, rengia 

Liet. Prieškarinis Kom., penktadie
nį, spalių 28 d. 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 v. v. Kalbės A. Bim
ba, “Laisvės” redaktorius iš Broo
klyn apie dabartinę padėtį Lietuvos 
ir abelnai svarbiais dienos klausi
mais. Geistina, kad visi dalyvautu- 
met ir savo draugus atsivestumčt. 
Įžanga dovanai. — Kom. (251-253)

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Demokratų Kliubas ren

gia prakalbas, sekmadienį, spalių 30 
d., 2-rą vai. po pietų, Sweets Svet., 
Main ir Lloyd St. Kalbės drg.' Ga
šlūnas iš Brooklyno. Visi lietuviai ir 
lietuves vietos ir iš apylinkes mies
tukų yra kviečiami atsilankyti į šias 
prakalbas. Įžanga veltui. — Kom.

(251-253)

WORCESTER, MASS.
Draugės ir Draugai.—-Dailės my

lėtojai ir Aido Choro simpatikai, Ai
do choras turės susirinkimą spalių 
26 d., 29 Endicott St., 7:45 v. v. ir 
prašo visų dalyvaut. — Aido Cho
ro Komisija. (250-251)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 25 d., 8 vai. vak. 29 Endicott 
St. Visi nariai būkite susirinkime, 
nes turime labai daug reikalų ap
svarstyti. Taipgi turi būtinai w pasi- 
mokėti (juokies. Prašome atsivesti 
naujų narių. — P. B. (249-250)

Po vaidinimo bus jūs 
maskų balius. Už gražiau- kite laiko.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho Lietuvių Dramatiškos 

Grupės susirinkimas įvyks spalių 25 
d. kaip 8 vai. vak. pas D. P. Leka
vičius, 1217 Beaver Ave., N. S. 
Pittsburgh, Pa. Visi nariai būkite, 
nes yra labai svarbių dalykų aptar
ti, todėl dalyvaukite skaitlingai. Jau 
antrą kartą šaukiam susirinkimą, o 

nariai < nesusirenkate. Ncpamirš- 
(249-250)

ONE DAY 
OUTINGS

I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

MAINŲ SRITYS $oon I 
ŠEŠTAI). NAKTJ Spalių 29. QZ—. I 
Kelionė į Mahanoy City, (Arr I 
$3.00; Gilberton, $3.05; '
Mahanoy Plane, $3.10; Gi- uXZ* I 
rardville, $3.15; Ashland, round trip I 
$3.20; Shenandoah, $3.20; ’
Gordon, $3.25; Mt. Carmel Jet., $3.40; I 
Mt. Carmel, $3.45; Shamokin, $3.55. 
Išeina iš New Yorko nuo Liberty 
St.: 11:35 P. M.

I
I

| KITOS EKSKURSIJOS SPALIŲ 30-ti> I 
, I ATLANTIC HIGHLANDS, N. J., , 
I SEA BRIGHT, N. J., UNION BEACH, 1
■ N. J. KEANSBURG, N. J., LAKE- | 
I WOOD, N. J., FREEHOLD, N. J., ■
■ BARNEGAT, N. J., ASBURY PARK, I 
• N. J., LONG BRANCH, N. J. 1 
I Dėl tolimesnių informacijų ir dėl ne- I
■ nustatyto traukiniams laiko aukščiau, j
■ tarkitės su bilietų agentais ar •
| telefonuokito BArclay 7-9670 |

CILMKAL
K O A D • .

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

S
 CHRONIŠKOS 

LIGOS
KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI- 
GQS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

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

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES .

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVES“ 

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c aiju 5c U. fe. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

CIementVokietaitis
UĘTUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

sta lietuvių frakcijos susirinki
mas, 920 E. 79th St., 8 vai. va
kare.

« Šiame susirinkime turėsim 
aptarti vietinį veikimą ir kitus 
labai svarbius reikalus. Būtinai 
reikia sustiprinti veikimą, kad 
pravesti du labai svarbiu vaju, 
kurie dabar eina šiame mieste.

Pirmas vajus tai laikraščių 
“Laisvės“ ir “Vilnies.” Antras 
— tai rinkimų kampanija 
Ohio Valstijoj ir “Mid-West 
Daily Record.”

Komunistų Partija Clevelan- 
do mieste ir visoj apielnkėj tu
ri sukelti 10,500 dolerių. Mums 
lietuviams paskirta kvota 150 
dol. Ta suma pinigų sukelti lie- 

► tuviams nedidelė, bet reik kiek 
padirbėti tuo reikalu.

Šis klausimas ir kiti bus ap
kalbami frakcijos susirinkime. 
Visi nariai prašomi atsilankyti 
ir padėti svarstyti tuos svar
bius reikalus. *
Amerikos Lietuvių Kpngreso 

Reikalais
-Clevelande yra A. L. Kon

greso vietinis skyrius, kuris rū
pinas Kongreso reikalais. 
Klausant draugijų delegatų ra
portų iš Kongreso Komiteto 
veiklos per gana ilgą laiką, nie- 

įZi ko nesigirdi nei mažiausių šio 
Komiteto veikimo planų. Dabar 
Kongreso skyriaus komitetas 
turėtu sušaukti visų draugijų 
delegatų susirinkimą tuo klau
siniu.

Dabar orui atvėsus galėtų 
, komitetas pradėti veikti, su

rengiant balių ar prakalbas 
Kongreso klausimu.

Mūsų komitetas turėtų prisi-

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

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

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

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

padarau

krajavus 
su ame-

Dienraščio "Laisvės" Didysis
==KONCERTAS=

Jau visai arti, laikąs tuojau įsigyti įžangos tikietus

Koncertas Bus 15 Lapkričio-November
Labor Lyceum Salėj e 949 Willoughby Ave Brooklyn

IŠTISAS “LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS
Kenstavičiene žymi dainininkė iš Chicagos, III., 

dalyvauja šiame dienraščio “Laisvės”’ Koncerte.
Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, žymus lietu

vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 
“Laisvės” Koncerte.

Adelė Mickevičiūtė, Mezzo-Sopranas iš Provi
dence, R. I. Garsi Naujosios Anglijos lietuvių dai
nininkė.

Birutė Indruliutė, smuikininkė iš Scranton, Pa. 
Pirmu kartu savo talentu teiks malonumo skaitlin
gai lietuvių publikai Brooklyne.

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės, kurio ręputaciją yra žinoma gana pla
čiai, irgi (Jąlyvąus šio koncerto programoje.

P. M. NįkoĮąjevas, 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.

IWO šoMky grupė vardu “černačevsky,” 
keturios poros pasižymėję šokimu kolektyvių liau
dies šokių. Gražių komplimentų už pąsižypiėjimus 
jiems yra suteikusi amerikoniška spauda.

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

Ensemblis Aidbalsiai, gpųpė puikiai išsilavinusiu 
dainininkų, vadovaujama B. Šąlinaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, daiųuos ir šoks lietuvių lįąų- 
čĮięs šokius.

Po koncerto Šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestras
Koncertas Prasidės 3:30 valanda po piety, Įžangą 50 centų, 75 centai ir $1.00.

VARPO KEPTUVĖ
** f ‘

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, sep- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duoną. Tąipgį 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheesę 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalnas. -

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

DRAUGAMS

• •- , — šią visą savaitę turės 
zaciją ėjimui į piliečių

Kuopa 
mobili- 
namus, 

kad pasikalbėt su jais, para
gint juos balsuot už I. Am- 
terį, vienintelį komunistų kan
didatą į kongresmanus, išaiš
kint jiems komunistų progra
mą.

Tam darbui prašome visų 
komunistų ir rėmėjų talkos. 
Ateikite bile vakarą šią savai
tę į “Laisvės” raštinę. Infor
macijas gausite pas J. Gasiu- 
ną, Liet. Kom. Kuopos organi
zatorių.

Valdyba.

Central Brooklyn
včl

d., 
vėl

Arbuckles Bros. Cukerne 
Susutojo

Trečiadienį, spalių 19 
Arbuckles Bross. cukernė 
suvis sustojo dirbus ir tokiu 
būdu apie 500 darbininkų ne
teko darbo. Praeitą pavasarį 
cukernė buvo sustojus ant su
virs dviejų mėn. laiko. Buvo 
kalbama, kad suvis' užsidarys, 
nes savininkai sakė pasitrauk
sią iš biznio. Cukernė buvo iš
statyta ant pardavimo, bet 
pirkėjų nesirado, nes reikalin
ga gana daug pinigų įvesdinti 
tokios didelės įstaigos nupirki
mui.

Apie vidurį birželio mėn. 
buvo padaryta sutartis su tu
la korporacija ant 4 mėn. lai
ko. Per tuos 4 mėn. dirbo pu

sėtinai gerai. Dabar kontrak
tas išsibaigė ir vėl sustojo. Vėl 
prasidėjo visokios kalbos: vie
ni sako, kad kita 
kompanija nupirks, kiti—• 
ta pati korporacija pratęs su
tartį ant toliau, dar kiti sako, 
kad gal suvis užsidarys. Kaip 
tikrai bus, tik ateitis parodys, 
bet darbininkai atleisti nuo 
darbo turės labai daug nuken
tėti.

cukraus 
kad

Koresp.

Mrs. Mary Cusak, 5614—4th 
Avė., areštuota už padegimą 
savo mašinos dėlto, kad jos 
vyras ją naudojo važinėjimui
si su kitomis.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Komiteto sušauktas 
'mitingas, Menorah 
5000 — 14th Avė., 
vyriausiu kalbėtoju

IW0 Rems Progresyvius 
Rinkimuose

Fratemalės organizacijos, 
atrodo, šiuose rinkimuose lai-/ 
kysis obalsio: “Balsuokite už 
Amterį Pirmiausia!” Bent to
kia išvada susidaro pažvelgus 
į Tarptautinio Darbininkų Or
dino ir kitų panašių organiza
cijų įvykusius mitingus rinki
mų reikalais.

Ketvirtadienio vakarą įvy
ko tos organizacijos West End 
Distrikto 
masinis 
Temple, 
kuriame 
buvo William Z. Foster, Am. 
Komunistų Partijos nacionalis 
pirmininkas, taipgi kalbėjo 
Schiller, Brodsky, Cacchione. 
Kalbėtojų pareiškimai, kad 
reikia “balsuot už Amterį pir
miausia,” o kitus balsus ati
duot už darbiečius-progresy- 
vius, susilaukė didžiausių ova
cijų.

Kitu ypatingu mitingo po
žymiu buvo tas, kad organi
zatoriai ir valdyba atsinešė į 
susirinkimą aplikacijas įrašyt 
100 naujų narių. Reiškia, rė
mimas pažangiųjų judėjimo 
pašalpos-apdraudos organiza
cijai ne tik nekenkia, bet pa
deda, gaut masių simpatiją.

B—M

Sužeisti Gaisrininkai

SUSIRINKIMAI

REST AVRACIJ A

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

d. /

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

Open Day and Nightveikti

RHEA

Special Rates per Week

bcn-

P.

Laisvės

Tel. Stagg 2-5043 t

Katalikai Turėjo Koncertą
BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

RESTAURANTAS -
4

IMMIUIM M M M

5

Trečiad., Spalių 26, 193S

Honolulu, 
mašinėles

nors ne 
kad jis 
broliau-,

belaisvės ban- 
vakarą, spalių

rinkimų 
jau dau- 
bus disku-

Inside Phone 
EVergrecn 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

AŠ PARDUODU DAUGIAU 

PAIN-EXPEILERIO.NIGU KITU 
VAISTŲ.BESIKANKlNANTlEMS 
RtUMATZMO SKAUSMAIS. 
IOKIS PUIKUS VAISIAS.

KAD IR AŠ PATS JI C 
NAUDOJU. ’ f'

Managed by

TEITELBAUM

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

113- 
sve-

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

tik kandidatų vardus, bet 
9 punktus pataisų prie N. 
valstijos konstitucijos. Vie- 
jų geri, darbo žmonėms 

kiti prasti, reakciniai

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Leonard .St., sulaikytas 
$500 kaucija. W. ‘Serocki 
M. Hiryal ^bausti po $5.

R. Greenspan Co. pintinių 
rakandų šapoj, prie Ainslie ir 
Rodney Streets, iškilus gaisrui 
buvo pašauktos trys kompani
jos gaisrininkų. ir sutraukė

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

Sun. al! day and night

platins 
kitus 

duoda 
reika- 

N.

Užgirta statyba Bellevue 
administracijos bil dingo, su 
$2,099,155 jos lėšoms. Pasta
tymas imsiąs 1,400,000 darbo 
valandų.

Tėmykite, rytojaus 
vėj” tie 
traukoj, 
liškais 
kaip jie
mų laiku. Išsikirpkite ir turė
kite po ranka, kad ne tik pa
tys galėtumėte už juos gerai 
nubalsuoti, bet ir kitiems pa
aiškint. K.

Brooklyno pilietinei grupės 
protestuoja prieš užsimojimą 
iškelt generolo Ulysses Grant 
statulą iš Brooklyno- Grant 
Square į Riverside Drive, N. Y.

• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
• Visas maistas geriausios rūšies. •
J > KAINOS ŽEMOS , J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKfiJE •

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

NEW YORK, N. Y.
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. spalių, 8 v. v. pas drg. P. Min- 
gilą, 26 Avenue B, Apt. 13. Visi na
riai dalyvaukite, katrie dar neužsi- 
mokeję duokles užsimokėkite, gau
site naują knygą "Ūkanos.” — K. 
Songaila, sekr. (251-253)

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Dėl muštynių Greenpointės 
karčiaipbj, Walter Dolan, 734 

’ -- - po 
ir

Lietuviu Kūro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

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

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

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

—Ji-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

ni 
remtini; kiti prasti, reakciniai 
ir dėlto atmestini.

Blogais, kurie patariama 
atmest, balsuot prieš juos 
“NO,” yra 1, 2, 3, 5, 7. Gerais, 
kurie patariama priimti, bal
suot už juos “YES,” yra 4, 6,

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FRANK DOMIKAITIS

PAJIEŠKOJIMAI
Kas turi vaikų prižiūrėjimui savo 

namuose arba duot kitur prižiūrėt, 
tai kreipkitės žemiau paduotu ant
rašu. Aš galiu pasiimt pas save vai
kus prižiūrėjimui arba eit į stubą 
pas kitus. Su atlyginimu susitaiky
sime, M. Prakevičienė, 9127 Avenue 
N, Brooklyn, N. Y. Tel. Skidmore 
4-0048. (250-251)

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

“Lais- 
punktai, trumpoj su- 
bus paduoti su ang- 
pavadinimais, taip, 
bus paduoti balsavi-

pigiau.
minimo parengimo

kviečiame visus lietu-

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam 
> / pias bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Gub. Lehmanas gauna dau
giau balsų už Dewey laikraš
čio “News” pravedamuose 
“šiaudiniuose” balsavimuose.

Ateikite Pažiūrėti!

Reakcinis teisėjas Cotillo, 
autorius negarbingos draus
mės prieš Busch Jewelry Co. 
streikierius, dabar vėl rodo sa
vo iltis.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

’i

Pagerbs Iš Belaisves 
Sugrįžusius Veteranus
Newyorkieciai šį vakarą, 

spalių 26-tą, turės pirmą pro
gą-pamatyt-išgirst 14-ką ame
rikonų, kurie praleido po ke
letą mėnesių Franco koncen
tracijos kempėse ir pereitą sa
vaitę sugrįžo iš jų.

Veteranai paliuosuoti ir 
parvežti dėka Lincolno Bri
gados Draugų pasidarbavimui 
ir visų demokratijos mylėtojų 
paramai. Dabartiniu laiku L. 
B. Draugai tebetęsia vajų už 
sukėlimą $150,000 parvežt ir 
apgyvendint visus amerikie-j 
čius kovotojus, kurie dar te-’ ’ 

belaisvėje, taipgi 
iš lojalistų armi-

bėra Franco 
paliuosuotus 
jos.

Grįžusiom 
kietas įvyks
26, 8 vai. vakaro, Mecca Tem
ple, 133 West 55th St.,'N. Y. 
Įžanga tik 25c.

Vyriausiais vakaro kalbėto
jais bus Stanley M. Isaacs, 
New Yorko Miesto preziden
tas, ir Robert Raven, aklasis 
veteranas.

Iš Lietuvių Kom. Kuopos 
Susirinkimo

Pereitą pirmadienį lietuviai 
komunistai savo susirinkime 
nutarė eiti pas balsuotojus į 
namus ir aiškinti komunistų 
rinkimų programą ir dėlko pi
liečiai turėtų išrinkt komunistų 
kandidatą Amterį į kongresma
nus, taip pat raginti balsuoti 
už darbiečius-progresyvius.

Nutarta rinkimų klausimų 
aiškinimui fengti prakalbas. 
Jos įvyks šį antradienį, lapkri
čio 1-mą, Piliečių Kliube, 280 
Union Avė. Kas liečia kuopą, 
jos susirinkimuose 
reikalai diskusuota 
geliu atvejų ir dar 
suojami.

Nariai pasiėmė 
koncerto bilietų, taipgi užsisa
kė 50 kopijų “Daily Workerio” 
rinkiminės laidos, ir 
“Laisvę,” kuri už visus 
lietuviškus laikraščius 
daugiau žinių rinkimų 
lais.

Vaikas Nedingęs, Bet 
Svečiavęsis

Trippų pusketvirtų metų 
vaikutis Dean, kurį įnamis 
O’Connell buvo išsivedęs, pa
sirodo, nebuvęs pavogtu negi 
kas bloga su juo buvę. O’Con
nell jį buvęs nusivedęs pas šei
mos gerus draugus į Kew 
Gardens, kur išbuvę iki pir
madienio ryto, kada pastebėjo 
laikraščiuose, jog kūdikis jieš- 
koma. O’Connell telefonavo 
tėvams ir tuojaus išvažiavo 
namo su kūdikiu.

O’Connellio nuostabai, jį 
pasitiko su policija ir nusiga
beno kvotimui, o ponia Tripp 
informavo, kad jo daiktai su
pakuoti ir nuvežti stotin, kad 
jis daugiau nepasirodytiį na
muose. O’Connell sakosi tele- 
fonavęs šeštadienį, bet niekam 
neatsiliepus, jis ir “nesibade- 
riavęs” daugiau. Jis sako, ta
me nematęs nieko blogo, nes 
namie nekartą vaikutis išbū
davęs jo globoje po 3-4 die
nas, “kada tėvai išvažiuodavo 
su šunimis į šunų parodas.’’

Leis Pamatyt Navy Yard
Šį ketyirtadienį, apvaikščio

jant laivyno Dieną, Brooklyno 
Navy Yard bus atdaras publi
kai nuo 10 ryto iki 4 po pietų. 
Tarpe kitų, leis aplankyti 10,- 
000' tonų šarvuotį 
Paveikslam traukti 
neštis uždrausta.

Kaip Balsuosite 
Konstituciją?.

“Laisvėje” jau buvo daug 
rašyta, tačiau ir vėl bus ne 
pro šalį priminti, kad lapkri
čio 8-tą nuėję balsuoti rasite 
ne 
ir

Brooklyne Svarbios Politinės 
Prakalbos

Kalbės A. Milleris, Amalga- 
meitų Unijos New Yorko Jo
int Boardo finansinis sekreto
rius, apie kriaučių reikalus ir 

rinkimus
Gerbiamieji, aštunta lapkri

čio jau netoli. Kiekvienam 
Amerikos piliečiui ir nepilie- 
čiui rūpi, ką išrinks į valdžią 
New Yorko State (valstijoj) 
ir apskričiuose. Nes nuo iš
rinktųjų priklausys daug. Jei
gu laimės pažangūs žmonės— 
kiek pagerės dirbančių būklė, 
o jeigu konservatyviai—būklė 
pablogės.

Tad tuo, gerbiamieji, klau
simu Amerikos Darbo Parti
jos lietuvių 14 distrikto sky
rius ir rengia prakalbas, ku
rios bus lapkričio 4, kaip 
7 :30, Amerikos Lietuvių Kliu- 
bo svetainėje. Kalbėtojai bus 
geri. Apart A. Millerio, kalbės 
Louis Waldmanas, Irving C. 
Velson ir August Claessens. 
Apart anglų kalbėtojų, kalbės 
ir advokatas Briedis. Visi atei
kite ir išgirskite jų žodžio, nes 
jie tur kaip ką daug pasakyti 
jums prieš rinkimus. Iki rin
kimų būs tik keturios dienos 
po prakalbų, tad svarbu susi
pažinti ir žinoti, už ką stoja 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatai.

Sekr. A. Linkus, Jr.

Pereitą sekmadienį, Apreiš
kimo Parapijos salėje, prie 
North J5-tos, buvo surengta 
koncertas dainininkei Jonei 

NŽukauskaitei, ne labai senai at
vykusiai iš Lietuvos. Apart jos, 
dainavo kitas žymus daininin
kas Al. Vasiliauskas, kuris dai
nuos “Laisvės” koncerte lap
kričio 13 d., Labor Lyceum.

Rep.

Lietuvių Radio Valanda, va-, 
dovaujama p. Vinco Matuse
vičiaus, vėl perėjo į didesnę 
radio stotį WBNX, 1350 Ki- 
losycles. Iš tos stoties Matu
sevičiaus programos bus 9 vai. 
rytais, antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais.

Rep.

ŠOKO SAVO 113 METŲ 
SUKAKTUVĖSE

Benjamin Kotlowitz, 
kos metų senis, pašoko( 
čiams, suėjusiems jam pagerbt 
suruoštan gimtadienio pokilin 
Jokūbo Dukterų Namuose, 
Findlay Ave., Bronx. Jis gavęs 
sveikinimus nuo prez. Roose- 
velto, gub. Lehman o ir majo
ro LaGuardijos. Senukas, ma
nąs, kad jo ilgas amžius pa
eina dėl nuosaikaus gyvenimo.

Aną dieną kalbėjausi su 
Kauliniu, Maspetho veikėju. 
Jis tarp kitko pasakė: “Pa
kvieskite per “Laisvę” visus 
Maspetho ir apylinkes lietu
vius j maspetiškių rengiamą 
šaunų vakarą. Lai jie ateina 
pažiūrėt, kaip mes mokame 

tarptautiniai.” 
dieną spalių, New Na

ll ome, 61-60—56thtional
Road, Maspethe rengiamas ru
sų ir lenkų Tarptautinio Dar
bininkų Ordeno kuopų ir AL 
DLD ir LDS kuopų bendras 
puikus parengimas.

3:30 po pietų bus rodoma 
trys puikios filmos: “Motina,” 
“Karas Chinijoj” ir “Jubilėji- 
nis Paradas.” Po to seks šo
kiai prie Retikevičiaus orkes- 
tros.

Įžanga pamatyt filmas ir 
šokiams—45 centai; vien tik 
šokiams

Varde 
rengėjų, 
vius skaitlingai dalyvauti šia
me parengime ir pažiūrėt, 
kaip maspetiškiai veikia 
drai su kitataūčiais.

P.

Neleidžia Darbiečių 
Teisėjais

Šiomis dienomis eina skyri
mas “džiurimanų” teisti 11-ką 
streikierių už sulaužymą tos 
drausmės. Teisėjas Cptillo 
įsakė atmest, neįleist “džiuri- 
manais”- asmenų, kurie pri
klauso Am. Darbo Partijai, 
nes jie būsią vienpusiški. Ta
čiau jis nesutinka pats pasi
traukti iš teisėjystės, 
kartą buvo parodyta, 
pats yra vienpusiškas, 
jasi su kompanija. •

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas z 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. - Y.

tūkstančius žiūrėtojų. Turėjo 
iššaukt policijos rezervus pa
laikyt tvarką; Dūmais apsvai
go gaisrininkas, taipgi civilis 
ir du policistai užgauti važiuo- | džios 
j ant į gaisro vietą.

Brooklyniečių suruoštame 
masiniame mitinge, Temple 
Beth-El, 3,000 publikos pro
testavo prieš Anglijos val-< 

patvarkymą neįleisti 
daugiau žydų Palestinon.

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

NOTARY PUBLIC

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




