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Kiekvienas “Laisvės” 

skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVIII, Dienraščio XX.

“Laisvėje” s p a u s d i n amą 
Upton Sinclairio apysaką 
“Raistas.” Visiems patinka. 
Yra ir tokių žmonių, kurie ( 
sakosi jau skaitę tą apysaką 
20 metų atgal.

Reikia pasakyti, kad se
nasis vertimas j lietuvių 
kalbą yra labai sužalotas, su 
dideliais apleidimais svar
bių autoriaus išsireiškimų.

Dabartinis vertimas yra 
beveik naujas ir papildytas.

Taigi ir tie, kurie skaitė 
“Raistą” 20 ar 30 metų at
gal, dabar privalo skaityti, 
nes jie suras daug naujo ir 
įdomaus. * * *

Būtų gerai, kad draugai 
skaitytojai išsireikštų per 
“Laisvę,” kaip jiems “Rais
tas” patinka. Arba: išsi- 
reikškite, jei ir nepatinka, ir 
kodėl nepatinka!

Autorius neužpyks.* * *
Pereitą šeštadienį ir sek

madienį įvyko naujosios 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro Valdybos
suvažiavimas.

Tai buvo brandus ir ge
ras suvažiavimas, nutaręs 
daug naudingų organizaci
jai dalykų. Apie tai, žino
ma smulkmeningai parašys 
LDS organas “Tiesa.”* * *

Įdomu tai, kaip atrodo da
bartinė Centro Valdyba? 
Amžiumi — įvairi, pilnai at
stovaujanti visokio amžiaus 
narius. Seniausias narys 
(Lekavičius) 64 metų am
žiaus, o jauniausias (Litvi
nas) 23 metų.

Sociale sudėtimi Centro 
Valdyba taipjau labai rai
ba: šiaučius, mašinistas, re
storano tarnautoja, krautu
vės tarnautojas, fabriko 
darbininkas, du gydytojai ir 
du laikraštininkai. Štai, ko
kia toji Centro Valdyba!

Vadinasi, ir sociale sudė
timi ji pilniausiai atstovau
ja mūsų organizacijos na
rius. * * *

Drg. Šolomskas dabar va
žinėja su prakalbom kieto
sios anglies srityje lietu
viais apgyventose koloni
jose. Draugai raginami pa
daryti tas prakalbas pasek- 
mingiausiomis.

Gyvename nepaprastu lai
kotarpiu, yra daug įdomių 
dalykų, kurie kiekvienam 
protaujančiam žmogui rei
kalingi žinoti. Todėl reikia 
įtraukti į prakalbas kuodau- 
giausiai žmonių, kad jie tai 
išgirstų. * * *

O d. Pruseika sekančios 
savaitės gale išvyksta į va
karines valstijas su prakal
bų maršrutu. Jis ten bus ge
roką laiką. Aplankys Kali
forniją, Washingtoną, ir ki
tur.

Be abejo, tenaitiniai drau
gai svečią pasitiks draugiš
kai ir žiūrės, kad su jo pa
galba mūsų judėjimą sustip
rinti. 

* * *
Beje, šiomis dienomis ga

vau atvirutę nuo d-gės Ka- 
rosienės ir draugų Pūkių

NUTEISĖ 5 TROC- 
KISTUS, ISPANI
JOS IŠDAVIKUS

Pas Vieną Rado Milionus 
Pinigų (Gautų iš Fašistų)

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos teismas prieš šni- 
pus-išdavikus nuteisė penkis 
trockistus POUM organi
zacijos vadus 11 iki 15 me
tų kalėt, kaip generolo 
Franco šnipus ir fašistam 
tarnauja nčius sukilėlius 
prieš liaudies valdžią. Du 
kiti trockistai išteisinti.

Tarp nuteistų trockistų 
yra Andrade, jų laikraščio 
“La Batalla” redakcinis ra
šytojas. Jis buvo vadas pro
fašistinio sukilimo prieš re-1 jai.
spubliką Barcelonoj 1937 m. — 
gegužėje. Jis gavo 11 metų 
kalėjimo. O jo sėbrai troc- 
kistiniai vadai Gorkin ir

KAIP ELGIASI ŽUDOMO ŽMOGAUS ŠIRDIS
Arquer, kurie palaikė ryšius 
su gen. Franco, nuteisti 15 
metu.£

Kitas nuteistas išdavikas 
trockistas Juan de Rovira, 
savo laiku buvo komandie- 
rius trockinės 29-tos divizi
jos ir įsakė savo kariuome
nei broliautis su fašistais 
fronte 1937 m. Tuo tarpu 
Rovira su sėbrais žiauriai 
terorizavo kaimiečius Ara
gon provincijoj, idant jie 
sukiltų prieš respubliką.

Kada Rovira buvo areš
tuotas, pas jį respublikinė 
policija rado milionus pese
tų pinigų (suprantama, 
gautų iš fašistų). Divizijai 
po jo komanda buvo įsaky
ta apleist kovos frontą prieš 
fašistus ir traukt į Barce- 
loną kovai prieš respublikos 
valdžią.

Pasitraukė Du Hitlerio 
Pirmaeiliai Generolai
Berlin. — Atsistatydino 

generolas Ludwig Beck, 
Vokietijos generalio štabo 
galva, ir generolas Gerd 
von Runstedt, ^komandierius 
Pirmosios Armijos.

Jiedu nepritarę Hitlerio 
žygiam prieš Austriją ir Če- 
choslovakiją. Gen. Beck nu- 
rodinėjęs Hitleriui, kad 
naujosios nazių tvirtovės 
palei Francijos sieną dar 
nebaigtos ir kad Vokietija 
nėra gana prisirengus di
džiam karui, kuris būtų ga
lėjęs įvykt, jeigu Anglija ir 
Francija nebūtų nusilenku
sios Hitleriui.

Nauju Vokietijos genera
lio štabo galva Hitleris pa
skyrė gen. F. Halderį.

(pirmoji oąklandiškė, o Pū
kiai losangeliečiai) iš Mek
sikos.

Ar nereikėtų rytietėms 
moterims pagalvoti apie 
parsitraukimą čion d-gės 
Karosienės, kad ji pasakytų 
visą eilę prakalbų pas mus?

Francija Neleidžia Liuosno- 
riam Grįžt iš Ispanijos
Paryžius. — Franci jos 

valdžia sugrąžino atgal 300 
tarptautinių liuosnorių, ka
riavusių už Ispanijos res
publiką. Neleido jiem grįžt 
per Francija į savo šalis. 
Francijos valdininkai nu
šnekėjo, būk daugelį tų 
liuosnorių dar reikėtų gy
dyt Francijos ligoninėse, o 
Francija, girdi, negalinti to 
daryt.

Tarp Francijos sugrąžin
tų liuosnorių yra ir 63 ame
rikiečiai.

Tuom pasielgimu Daladie- 
ro valdžia Franci joj elgiasi 
kaip Hitlerio ir Mussolinio 
agentas.

Roma. — Italija paskyrė 
savo ambasadorių Franci-

Salt Lake City, Utah.— į 
žmogžudis John W. Deer-. 
ing, 40 metų, “drąsiai” at
sisėdo į mirties kėdę, kur 
jis buvo sušaudytas pagal 
teismo sprendimą. Bet Deer- 
ingo drąsa buvo tik pavir
šutinė: jo širdis rodė baisų 
susijaudinimą.

Californijos Legionas
Atmeta Knowles o 

Pasakas Dies ui
San Francisco, Calif. — 

Amerikos Legiono Califor
nijos skyrius atmetė pasa
kas Harperio Knowles’o, 
kurias jis sakė kongresinei 
“Dies’o” komisijai Wash
ingtone. Knowles ten šne
kėjo kaipo pirmininkas Le
giono “valstijinės komisijos 
radikalam tyrinėti.” Ir jis 
pliaupė f a š i s t u o jančiam 
Dies’ui Washingtone tokias 
kvailybes, kad:

Naujosios Dalybos kandi
datai šiuose rinkimuose Ca
lif orni jo j esą “komunistai” 
ir kad Amerikos darbo mi- 
nisterė Frances Perkins 
darbuojasi, idant “komu
nistas” H. Bridges, CIO 
vadas, nebūtų deportuotas į 
Australiją.

Japonai Plėšia ir Žudo
Chinus, Žaga Chines
Hankow, Chinija, lapkr. 

1.—Kada japonai užėmė 
Hankową, iš pradžios buvo 
paskelbta per pasaulinę 
spaudą, kad jie ten elgiąsi 
kaip “džentelmanai.”

Bet japonų kariuomenė 
Hankowe ir kituose nese
nai užimtuose ''"miestuose 
grobia, plėšia ir žudo chi
nus gyventojus ir daugme- 
niškai žaga chines moteris 
ir merginas, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas F. T. Durdin.

FRANCIJA PRIIMA 
NAZIŲ SUTAR
TIES PASIŪLYMĄ

Prasideda Derybos Dėl 
Nepuolimo Sutarties

Paryžius. — Hitleris pa
siūlė Francijai daryt 10 ar 
25 metų nepuolimo sutartį 
tarp Vokietijos ir Francijos.

Francijos ministeris pir
mininkas Ed. Daladier mie
lai priėmė pasiūlymą, ir 
rengiasi pradėt “draugišku
mo” derybas su Vokietija.

Kaip Hitleris, taip Fran
cijos valdovai tikisi, kad 
gal “nereikėsią” taip pašė
lusiai ginkluotis, kai bus pa
daryta tokia sutartis tarp 
tų dviejų šalių.

Deeringą šovė penki vy
rai; bet vieno šūvis buvo 
tuščias, idant niekas iš pen
kių tikrai nežinotų, kad tai 
jo kulka nuskynė kalinio 
gyvybę.

Prie Deeringo rankos rie
šo buvo pririštas mokslinis 
prietaisas, vadinamas elec
tro-cardiograph; šis prietai
sas užregistruoja pulsą, at
seit širdies plakimą ir jo 
atmainas.

Electro-cardiographas ro
do, jog kada Deeringas ėjo 
į mirties kėdę ir sėdėjo joj, 
tai jo širdis mušė kaip “kū
jis”. Nors iš pažiūros kali
nys atrodė ramus ir nepai
sąs, bet tikrumoj jis buvo 
begaliniai persigandęs.

Kai Deeringas tris minu
tes sėdėjo žudymo kėdėj, jo 
širdis plakė 180 sykių per 
minutę, o paprastai, norma
liai žmogaus širdis tvaksi 
tik apie 72 kartus per minu
tę. Taigi Deeringo širdies 
plakimas beveik trigubai pa
laukėjo.

Kada buvo duota kaliniui 
pasakyt kelis paskutinius 
žodžius, paskui jo širdis 
truputį apsiramino, bet vis 
tiek nepaprastai smarkiai ir 
tankiai plakė, iki jinai bu
vo peršauta.

Kuomet kulkos pervėrė 
širdį, jos plakimas pasidarė 
labai nelygus, blaškėsi, bet 
laipsniškai ėjo silpnyn, silp
nyn, kol visiškai sustojo už 
15 minučių ir 6 sekundų po 
peršovimo.

Tai dar pirmą kartą mok
sliniai užrekorduotas veiki
mas peršautos žmogaus šir
dies ir kaip jinai elgiasi, ka
da žmogus kenčia didelę 
baimę.

Kalinys sutiko, kad jam

BUICK AUTO, kompanija 
Detroite per mėnesį priėmė 
2,800 daugiau darbininkų.

ORAS
Šiandien dalinai apsiniau

kę ir šilčiau.—N. Y. Oro 
Biuras.

Padidėjo Skaičius Balsuo
siančių už Gub. Lehmaną
New York. —Pakilo skai

čius bandomų, “šiaudinių” 
balsų visoj valstijoj už gub. 
Lehmaną, demokratų kandi
datą. Dabar už Lehmaną 
pasisako jau 513 iš kiekvie
no tūkstančio, o už republi- 
konų kandidatą j gubernato
rius Dewey—487.

LINDBERGHĄ siunčia 
“namo” Anglijos spauda 
kaip pletkininką. “Every
body’s” žurnalas rašo, kad 
tūli kraštai nužiūri lakūną 
Lindberghą kaip nazių šni
pu.

NAZIŲ IR ITALIJOS “tar
pininkai” patvarkė, kad Če- 
choslovakija užleistų 11,000 
ketvirtainių mylių plotą 
Vengrijai.

žudomam darytų šį bandy
mą mokslo naudai; ir savo 
kūną jis užrašė Utah Uni
versiteto medicinos skyriui.

Deering nubaustas mir- 
čia už tai, kad užmušė biz
nierių O. R. Meredithą laike 
jo apiplėšimo, kaip Deering 
teisme prisipažino.

228,000 Bedarbių Per 
Mėnesį Apleido WPA 
Pašalpinius Darbus
Washington. — 228,000 

bedarbių apleido WPA pa
šalpinius darbus rugsėjo 
mėnesį. 80,221 sakė, kad ma
to progą gaut darbo priva
čioj pramonėj, o 85,599 pasi
traukė iš viešų WPA darbų, 
neparodydami kodėl.

Antrininkas administra
torius valdiškų WPA šal
pos darbų A. Williams pa
stebi, kad šiaurinėse-rytinė- 
se valstijose šioj šalyj žy
miai pakilo darbai fabrikuo
se. Bet pietinėse valstijose, 
baigiantis laukų darbam, 
didėja bedarbių skaičius, ir 
per mėnesį tenai priimta 
dar 43,401 jų į WPA pa
šalpinius darbus.

USA Uždraudė Radio Gąsdi
nimus Oro Karais

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė uždrau
dė radio kompanijoms vai
dint pasakiškus “užpuoli
mus” ant šios šalies iš oro.

Per Columbia radio tink
lą buvo praeitą sekmadienį 
perstatytas planetos Marso 
“baisūniškų” oro mašinų už
puolimas ant rytinių Ame
rikos miestų. Neva “žinios” 
apie marsiečių žygį buvo 
pažymėtos miestų vardais: 
Washington, New York, 
Trenton ir tt. Jos skambėjo 
taip kariškai tikrai, kad 
daugybei žmonių įvarė bai
sų išgąstį ne tik tolimesnėse 
vakarinėse valstijose, bet ir

HITLERIS PER SAVO ŠNIPUS ŽINOJO 
SLAPTYBES AMERIKOS KARINIU 
LĖKTUVU DAR PIRM JU PASTATYMO
Išpažintis Teisiamo 0. H. Voss’o Plačiai Parodo, Kaip 

Naziai Šnipinėjo Karinius Amerikos Sekretus
New York. — Federalia- 

me teisme buvo perskaityta 
raštiška išpažintis vieno iš 
teisiamų ,Vokietijos šnipų,. 
Otto H. Vosso. Ta išpažin
tis parodė, kad Hitlerio val
džia sužinojo įvairius' slap
tus pagerinimus naujai sta
tomų Amerikos greitųjų 
lėktuvų bombininkų P-35S 
pirma, negu buvo pastaty
tas bent vienas toks orlai
vis.

Tuos, sakoma, “baisiau
sius pasaulyj oro pabūklus” 
statė Severskio kompani
ja Farmingdale, Long Is
lande, N. Y. O nazių šnipas 
Voss buvo vienas vyresnių
jų mechanikų-technikų te
nai.

Paskutinėje eilutėje savo 
išpažinties H. O. Voss sako, 
kad jis šnipavo “iš meilės 
savo tėvynei Vokietijai,” bet 
jis taipgi prisipažino, kad 
gavęs “tik $75—išlaidomis.” 
Voss yra naturalizuotas 
Amerikos pilietis.
Tarėsi su Hitlerio šnipiados 

Galva
1935 m. vasarą Voss nu

vyko į Vokietiją ir Breme
ne ilgai kalbėjosi su kapi
tonu Erichu Pfeifferiu, gal
va nazių- šnipiados, kaip 
pats sako savoj išpažintyj. 
Voss tada žadėjo Pfeiffe- 
riui parinkt daugiau žinių 
apie naujienybes Amerikos 
ginklavimesi.

Voss tarnavo kaip Vokie
tijos armijos puskarininkis 
inžinierių korpuse pasauli
niame kare. Į Jungtines 
Valstijas jis atvyko 1928 
m. ir dirbo šešiuose skirtin
guose orlaivių fabrikuose 
pirma, negu atėjo į Severs
kio lėktuvų korporaciją

13 Mėty Berniukas, Laidyda
mas Akmenis, Užmušė Broli

Suffolk, L. L, N. Y.—13 
metų berniukas Robert 
Gesser, įsidėdamas akmenu
kus į virvės kilpą, “šaudė” 
į kopūstus; bet vienas ak
menukas pataikė į galvą jo 
broliui Henriui, 17 metų, ir 
užmušė jį.

Naujojoj Anglijoj.
Tas radio perstatymas 

paruoštas pagal anglų ra
šytojo H. G. Wells’o seną 
svajonišką apysaką “Pasau
lių Karas.” Bet amerikietis 
artistas Orson Welles, 23 
metų jaunuolis, taip gyvai 
sudramatizavo tą pasaką, 
kad atrodė kaip tikrenybė. 
Tariami Marso oro baisū
nai, be kitko, girdi, nema
tomais spinduliais naikino 
Amerikos orlaivius.

Farmingdale, 1935 m.
Lonkowski ir Eitel

Tuo tarpu jis susipažinę 
su Wm. Lonkowskiu, nazių 
šnipiados “smagenim” Ame
rikoj. Lonkowskis gi supa
žindino Vossą su kitu Vo
kietijos šnipu Eiteliu. Bite
lis neva tarnavo kaip “stew- 
ardas” Vokietijos laivo 
“Bremen”, bet tikrumoj 
tiktai šnipinėjo.
šnipų Sueigos Astor Hotelyj

Šniukštas Voss paprastai 
sueidavo Eitelį ir paskui dar 
kitą Vokietijos šnipą H. 
Jaenicheną, Astor hotelyje, 
New Yorke ir perduodavo 
jiem braižinius ir raštiškas 
žinias apie Severskio kom
panijos būdavo j amus Ame
rikai orlaivius, ypač stip- 
riausias ir silpniausias jų 
dalis.

Tarp liudininkų apie na
zių šnipus buvo pašauktas 
teisman ir Martin Schade, 
apartmentinio namo vedė
jas New Yorke. Jis pasakė, 
kad pas jį ateidavo keliau
jantis Vokietijos šnipas 
Karl Schluter, laivo “Euro
pa” neva “ tarnauto jas-stew* 
ard,” ir šnipė Johanna Hof
mann. Jiedu ragino Schade 
šnipinėt Amerikos karinius 
laivus,. ypač lėktuvų išve- 
žiotojus “Saratoga,” “En
terprise,” “Yorktown” ir 
“Lexington.” Jiedu taipgi 
prašė Schade suvest juos į 
pažintį su “baltųjų rusų 
(caristų) konsulu.”

Pas Johanna Hofmann 
buvo atrastas slaptas laiš
kas nuo nazių Šniukštų 
centro iš Vokietijos perduot 
Schadei, kadaise buvusiam 
Vokietijos laivų jūrininkui. 
Schluteris, be kitko, prašė 
Schadę sužinot apie tūlą 
“komunistą Brooklyne var
du Deppe.”

šnipiški “Degtukai”
Pašaukta’ liudyt Eleano

ra Boehme, baigusi Hunter 
Kolegiją New Yorke ir pas
kui studijavusi Vokietijoj, 
parodė teismui, kaip Schlu
ter ir kiti Vokietijos šnipai 
stengėsi ir ją įtraukt į šni
pinėjimą prieš Ameriką.

Vokietė slaugė Moog- 
Busch vieną kartą įdavė 
Eleanorai Boehme dėžutę 
popierinių degtukų su šni- 
piškais slaptraščiais, iš ku
rių buvo susukti tie degtu
kai. Slaugė Moog nieko Ele
anorai nesakius, ką jinai tu
ri daryt su tais degtukais. 
Moog manė, kad Eleanora 
jau turinti ryšius su šni
pais. Bet kada Eleanora 
Boehme pamačius degtu
kuose slaptus rašinius, tai 
jinai, girdi, nusigandus ir 
sunaikinus juos.
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Piliečių Komitetas Amteriui 
Paremti •

Šiomis dienomis New Yorke susiorga
nizavo platus Piliečių Komitetas L Am- 
terio kandidatūrai į kongresmanus pa
remti. Komitetan įeina visa eile žymių 
liberalų, atstovaujančių įvairias profesi
jas: laikraštininkus, literatus, mokyto
jus, artistus, ir kt. Be to, komitetan 
įeina daug atsakomingų darbo unijų vei- 
kėjų.

Visi jie suranda, kad tinkamiausias 
kandidatas į kongresą šiuo tarpu yra I. 
Amter, vienintelis asmuo, kandidatuo
jąs Komunistų Partijos sąraše.

Amteris kandidatuoja visos valstijos 
plotme, vadinasi visos valstijos balsuoto
jai turės teisę balsuoti už Amterį, ka
dangi jis neatstovauja jokio balsavimo 
distrikto.

Būtų labai reikšminga ir naudinga, jei 
I. Amteris taptų išrinktas į USA kon
gresą. O tai padaryti nesunku, jei tik 
visi, kuriems rūpi turėti komunistą, ko
vojantį už laisvę, už demokratiją ir ben
drus darbo žmonių reikalus, pasidarbuos 
ir balsuos. Pasidarbuoti reikia jau da
bar, tuč tuojau. O rinkimų dieną—už 
Amterį balsuoti.

“Šventasis Karas9'
Japonijos imperialistai paskelfbė pa

sauliui, kad jis nesikištų'į ’tą karą, kurį 
dabar Japonija veda Chinijoj, kadangi 
šis ikaras yra “šventas karas” ir jis veda
mi^ už “pertvarkymą Azijos.”

' Ir ko tie bestijos neišgalvoja!

Karo Stovis Panaikintas
Per dvyliką metų išlaikę Lietuvoj karo 

stovį, tautininkai, pagaliau nutarė jį pa
naikinti.

• Įdomu tai, kad, palaikydami krašte ka
ro ?tovį, jie skelbė, būk tai darą “krašto 
saugumo” sumetimais... Tai, žinoma, 
buvo nesąmonė. Jeigu karo stovis palai
kyti reikėjo dėl krašto saugumo, tai 
šiandien jis, karo stovis, kaip tik jau 
būtų reikalingiausias, nes šiandien Lie
tuva išgyvena sunkiausias savo nepri
klausomybės istorijoj dienas.

t

t

Jeigu šiandien Smetonos vyriausybė 
nutarė panaikinti karo stovį, tai ji tai 
padarė reikalaujant Hitleriui ir Varša- 
vos ponams. Karo stovio panaikinimas 
suteiks atviras rankas Klaipėdos na- 
ziams ir Lietuvos lenkams triukšmauti.

Nereikia, tačiau, manyti, kad karo 
stovio panaikinimas suteiks laisvių Lie
tuvos liaudžiai—tiems žmonėms, kurie 
stoja už tai, kad Lietuvoje būtų grąžin
ta žmonėms laisvė, demokratinė santvar
ka. Smetonos valdžia išleido tam tikrus 
įstatymus, kuriais einant, Lietuvos žmo
nės bus suveržti, kaip ir iki šiol. Už bile 
žodelio pasakymą prieš fašizmą jie bus 
siunčiami į kalėjimus, arba kitaip bau
džiami.

Todėl nors karo stovis ir tapo panai
kintas Lietuvoj, mūsų nuomone, Ameri
kos lietuviai neprivalo nutraukti darbo 
už pagalbą Lietuvos liaudžiai atsteigti 
demokratinę santvarką tame krašte!

Tikrai T rikšai!
LRKSA organas “Garsas” rašo:
“Lietuvoj paskelbti ‘tautos atstovų’ 

rinkimai, kurie įvyks lapkričio 4-tą. 
Tie atstovai lapkričio 14-tą išrinksią val
stybės prezidentą. Čia mums neaišku, ar 
tautininkai ta daro tikslu, kad tauta ne- z
suspėtų pasirengti rinkimams, ar ten 
susidaro tokios aplinkybės, kad turi taip 
skubintis su tautos atstovų ir preziden
to rinkimu. Jeigu yra tik valdančios par
tijos seni ‘triksai,’ tai jų niekas nepa- 
girs ir išrinkti tautos atstovai turės la
bai mažą autoritetą.”

Kad čia yra Kauno tautininkų triksai, 
tai niekas neabejoja. Reikia suprasti, kad 
“tautos atstovų” rinkimai įvyks tik už 
kelių dienų, o šiandien pasiekę mus Lie
tuvos laikraščiai dar nei eilutės apie tuos 
rinkimus nerašo. Jeigu tie rinkimai ne
būtų paprastas fašistų blofas, tai šiuo 
tarpu Lietuvoj jau eitų didelė rinkimi
nė kampanija išaiškinimui įvairių sriovių 
nusistatymo ir jų kandidatų reklama.

“Draugas” Apie “Vienybę”
Chicagds kunigų laikraštis °Draugasr, 

kuris ne kartą semia iš fašistų ‘Vienybės’ 
amuniciją komunistams atakuoti, rašo, 
kad “Vienybės” skaitytojai “nepatenkin
ti naujuoju redaktorium Vitaičiu, prie 
kurio turinys žymiai pablogėjęs.” Be to, 
laikraštis nurodo, kad fašistams yra ne
lengva savo dienraštį išlaikyti, nes fa
šistų “sriovė” “visai negausinga.” Ten 
pat kunigų dienraštis primena:

“‘V-bė’, aklai remdama diktatūrą ir 
bernaudama vadinamiems ‘nežaležnin- 
kams’ savo vardą visai pagadino. Ji visai 
neteko visuomenės pasitikėjimo. Čia, mū
sų manymu, yra svarbiausia jos susmu
kimo priežastis.”

Mūsų nuomone, kunigų laikraštis čia 
daug tiesos pasakė.

Vadinasi, p. Vitaičio straksėjimai 
prieš komunistus, kaip jau mes ne kartą 
nurodėme, mažai paisytini!

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. . Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7864
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Narių Reumatizmas
Drauge gydytojau, ar jūs 

g'ąlėtut duoti man patarimų

'. Aš sergu daug metų. Aš esu 
49 metų amžiaus, sveriu 160 
svarų, esu 5 pėdų ir 3 colių 
ūgio.

Skauda man visus kaulus ir 
Varius. Ir labai bijo šalčio. 
Buvau pas daugelį gydytojų. 
Viši sakė, kad reumatizmas - zf ♦ < •
nariuose, bet niekas nepagel
bėjo. Gelia dienas ir naktis.

Aš esu biedna moteris. Jau 
senai neturiu mėnesinių. Pra
imta duoti atsakymų į mano 
klausimų. Tariu ačiū.

Atsakymas
' Kai jau Jums daug gydyto

jų pripažino narių reumatiz
mą, tai veikiausia taip ir yra. 

\; Tik keblu nustatyt reumatiz

K

L

&
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Iš Literatūros Draugi
jos Centro Posėdžio

“Laisves” Vajus Šiandien

to- 
ki- 
rū-

u z

mo rūšis, vadinas, nuo ko jis 
paeina.

Matot, yra keletas skirtin
gų reumatizmo rūšių. Vienam 
reumatizmui gydyti tinka 
kios ir tokios priemonės, 
tam—jau kitokios, trečiai 
šiai—da kitokios.

Kaip gi dabar, taip,
akių, imsi ir nuspręsi, kokios 
būtent rūšies Jūsų reumatiz
mas? Jūs jau senai nebeturite 
mėnesinių, perleidot gyvenimo 
pakaitą. Ot kad tik čia nebū
tų kokio kabliuko! Gyvenimo 
pakaitų gerokai aplamdo visų 
moters organizmų. Kiaušidines 
liaukos nebeveikia, nebėra jau 
jų sunkos—jų hormonų, kurie 
savaip gaivindavo kraujų ir 
tvarkydavo dalykus.

Medžiagų apykaita po td 
pasidaro nebetokia veikli, ypač

jei ir kitos liaukos nėra tvar
koj. Daugeliui moterų, po gy
venimo permainai, šalia kito
kių negerumų, pasireiškia ir 
reumatizmai.

šitokios rūšies reumatizmui 
nemažai padeda liaukų eks
traktai. Netik pačių kiaušidi- 
nių liaukų, bet ir kitų liau
kų, kurios yra kiaušidžių per- 
dėtinės, kaip skydinė liauka, 
posmageniriė liauka.

Iš Jūsų didoko svorio gali
ma būtų spręsti, kad tik Jums 
nebūtų silpnoka ir skydine 
liauka. Dėl viso ko gaukite 
Thyroid gland, 1 grain, 100 
tablets. Imkite po vienų table
tę kas diena, keletu savaičių. 
Jeigu dar nieko tokio ir 
širdis rami, nespurda, tai pra
dėkite imti po 2 tableti kas 
diena.

Gerai būtų imti ir whole 
ovary, 5 grs., 1OO tablets, po 
vienų tabletę 3 kartus kas die
na. O da geriau, jei Jums gy
dytojas leistų į raumenis su 
adata tam Jikrų lytiriių eks
traktų. Jie moterį bendrai 
atgaivina, lyg ir atjauni
na visapusiai, i r reuma
tizmų neretai palengvina. Ge- 

!rai taipgi calcium lactate, 10

Sekmadienį, spalių 23 d., 
atsibuvo Lietuvių Literatū
ros Draugijos Centro Komi
teto posėdis. Narių duoklių 
klausime paaiškėjo, kad iki 
to laiko buvo gauta iš 156 
kuopų 2,210 pilnos duoklės 
it už 1,750 narių po 10 cen
tų. Dar iš 24 kuopų nieko 
negauta. Imant atydon ir 
tą, kad ir mokėjusios kuo
pos dar nepamokėjo už vi
sus narius, tai už 1938 me
tus yra skolingų 2,196 na
riai. Dar nemažai yra sko
lingų ir už 1937 metus, ku
rie povaliai mokasi. Visi ži
nome, kad viešpatauja di
delis krizis, bet vis gi reikia 
daugiau rūpintis ir organi
zacija, kad galėtume leisti 
darbininkišką apšvietą.

Nauji Nariai
Šiemet į organizaciją jau 

'gauta 502 nauji nariai. Bet 
vajus, kuris buvo paskelb
tas nuo suvažiavimo iki 
Naujų Metų, kad gavus 1,- 
000 naujų narių arba 
“Šviesai” skaitytojų, tai ei
na silpnai. Iki šiol gauta 
dar tik 94 nauji nariai per 
tris vajaus mėnesius. Jeigu 
taip silpnai jis eis, tai ne
galėsime “Šviesą” patan- 
kinti.

Knygų Platinimas
Per devynis mėnesius iš 

centro išplatinta už $294.09 
knygų. Imant atydon ir tą, 
kad kuopos nemažai išplati
na knygų, kurias jos turi, 
tai vis vien apšvieta sklei
džiasi. Bet orui atvėsus 
reikėtų daugiau pasmarkin
ti knygų ir brošiūrų plati
nimą. Centras vėl duos savo 
knygų skelbimus spaudoj.

Ryšiai su Užsieniu
Literatūro»ūDraugija pla

čiai susirišus su užsienyj 
gyvenančia is lietuviais, 
kaip tai Franci jo j, Pietų 
Amerikoj, Kanadoj. Mes 
turime ryšių ir su Lietuvos 
žmonėmis, bet juos trukdo 
fašistų diktatūra.
Kiek Kainavo “ūkanos”?

Šiemet išleidome didelę ir 
gerą apysaką “Ūkanos.” 
Knygą spausdinome ant ge
ros popieros, įsiuvome ir 
apdarėme tvirtai. Turime 
apdarę ir audeklo viršeliais 
ir gali gauti tie nariai, ku
rie nori kietai apdarytą 
primokėdami 25 centus už 
viršelius.

Visi sutiksime, kad kny
ga didelė, gera ir graži. Bet 
ji ir' pinigų atsiėjo. At
spausdinimas $614.52; pa
ruošimas spaudai ir korek- 
tos $211.00 apdarymas 
$226.50; popiera $487.50; 
pirmutinė e k s p edicija 
$189.75. Tai iki dabar kny
ga jau atsiėjo $1,729.27. 
Greitai reikės padaryti Ka- 
nadon ekspediciją, o paskui 
seks antra ir trečia kuo
poms ekspedicija. Taip, kad 
jos atspausdinimas ir iš
siuntinėjimas atsieis virš 
$2,000! Žinant tą, kad jau 
tris “Šviesos” numerius Iš
leidome ir rengiame ketvir
tą, tai kiekvienam nariui

grs, 100 tablets, po 2 tableti, 
su pienu, 3 kartus kas diena*. 
Žuvų aliejaus arba jo koncen
trato. Saulė, ullra-vijoletiniai 
spinduliai, trtirhpŲjų bahgų 
dijaterinijd. N e š u g adintas 
maistas, SU vitaminais ir mi
neralais.

turi būti aišku, kuris dab 
nesumokėjo duokles, kad 
prie pirmos progos jis turi 
atsiteisti su organizacija.

Moterų Suvažiavimas
Amerikoj pažangios mo

terys sekamais metais 
šauks platų suvažiavimą 
Lietuvos reikalais ir abel- 
nais moterų reikalais šioj 
šalyj. Mūsų organizacija vi
sados rūpinosi lietuvių rei
kalais Lietuvoj ir užsienyj, 
tai ir šį suvažiavimą užgi
na ir ragina kuopas dar
buotis, kad pagelbėjus mo
terims.

“šviesos’ No. 4
“Šviesos” No. 4, tai yra, 

paskutinis už šiuos metus, 
jau yra statomas. Jeigu pi
nigų nebus stoka, tai lap
kričio mėnesį jis bus at
spausdintas. Mes labai no
rėtume jį išsiuntinėti lap
kričio mėnesį, nes gruodžio 
mėn., prieš kalėdas, paštas 
būna labai užimtas ir tada 
nemažai žurnalo žūva.

Kokia Rus Knyga 1939 
Metais?

Centro Komitetas plačiai 
diskusavo būsimos knygos 
reikalą ir išrinko komisiją 
iš drgg. A. Bimbos, Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus, E. Vilkai
tės, P. Pakalniškio ir A. 
Gilmano, kurie peržiūrės 
visą eilę veikalų ir sekan
čiam Centro Komiteto po
sėdy j perstatys jų tūrinį ir 
pasiūlys 1939 metų knygą.

ALDLD Naujų Narių 
Vajus

Literatūros Draugija už 
naujus narius metinį vajų 
turės nuo vasario 1 dienos, 
iki gegužės 1 dienos, 1939 
metais. Reiškia, kaip ir bu
vo šiais metais. Mūsų drau
gijai vajai metų pradžioj 
yra sėkmingiausi. Jau da
bar galima prie jo rengtis. 
Žinotna, dabartiniu laiku 
turime “Laisvės” ir “Vil
nies” vajų, tai nereikia už
miršti ir Literatūros Drau
giją, kada nueinate į lietu
vių stubas.

Artinasi Sidabrinis 
Jubilėjus

Literatūros Draugijos 
Sidabrinis Jubilėjus pri
puola 1940 metais, tai yra 
jau bus 25 metai, kaip 
Draugija gyvuoja. Centro 
Komitetas sekamame posė- 
dyj išdirbs planus. Per visus 
būsimus metus mes ruoši- 
mės, kad sėkmingai paminė
jus Literatūros Draugijos 
Sidabrinį Jubilėjų. Čentro 
Komitetas taipgi rūpinsis, 
kad tais metais išleidus la
bai gerą knygą, kaipo Jubi- 
lėjatts atžyinėjimui.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekret.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

Republikony Kandidatas 
N. Y. Garbino Nazius

New York. — Republiko- 
nų kandidatas j kongres
manus, J. J. O’Connor kal
bėjo Commodore viešbutyje 
prieš Rooseveltą, prieš ko
munistus ir netiesioginiai 
prieš žydus, o garbino Hit
lerį. Amerikos nazių vadai 
Fr. Kuhn ir kiti karštai jam 
plojo.

Šiandien kontestantų surašąs stovi sekamai:
Waterbury Vajininkai ................1383
ALDLD 6 Apskritys ..................1293
ALDLD 9 Apskritys .................... 1181
A. Stripeika, Elizabeth ...........  856
Hartfordo Komitetas .................. 484
S. Fenkauskas, Lawrence .........  280
S. Puidokas, Rumford, Me........... 212
A. Buivid, So. Boston .............  200
K. Žukauskiene, Newark ...........  196
C. K. Urban, Hudsoti, Mass.......  144
LLD I Rajonas, Montreal .......  138
K. Kazlauskienė, S. Boston....... 132
P. Buknys, Brooklyn ................. 130
S. Žostautas, Kapuskasing ......  122
J. Grybas, Norwood ..................  120
ALDLD 20 kp., Binghamton..... 120
J. Kalvaitis, Brooklyn ..............  120
Bridgeporto Komitetas ................ 114
Mazan, S. K., Cleveland ...........  110
J. Burba, S. Boston ...................  108
V. černauskas, Rochester .........  106

A. Daukantienė, Boston ...........  100
C. P. Lewis, Los Angeles .......  100
S. Mason, New Haven, Conn....  100
C. Stasis, Sellersville, Pa............. 100
Mrs. Stepon, Lewiston, Me....... 100
A. Balčiūnas, Brooklyn .............. 92
J. Žilinskas, Lewiston, Me......... 75
S. Paulenka, Lowell, Mass......... 66
R. Bizara, Brooklyn .................. 60
V. Jonauskas, Bloomfield ......... 55
J. Adams, Grand Rapids ............ 52
M. Slekienė, Gardner, Mass......... 44
V. Padgalskas, Mexico, Me......... 44
K. Mugianienč, San Francisco.... 44
Pittsburgh ir apylinkė ................ 40
P. Šlekaitis, Scranton .................. 38
J. Ruseekas, Brooklyn ................ 22
J. Sleivis, Chelsea, Mass............. 22
B. A. žalimas, Worcester ......... 22
E. Dovidonienė, Worcester ....... 20
J. Simutis, Nashua, N. II.......... 19

Visų dienraščio skaitytojų prašome gauti savo dienraščiui nors 
po viena naujų skaitytoja. Prašome tai padaryti dabar tuojau. 
Atlikite savo pareiga, kaipo apšvietos platintojai.

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Nelaimingi Atsitikimai Didėja
Šiais metais Kaune vis dau

giau įvyksta nelaimingų atsiti
kimų. Tik per vieną savaitę 
Kauno įmonėse buvo 25 nelai
mingi atsitikimai. Jie įvyksta 
dėl darbo suintensyvinimo, ką 
pripažįsta ir patys fašistai sa
vo laikraštyj “Darbe”.

RASEINIAI

Žiaurus Dešimtininkas
Prie gimnazijos rūmų sta

tybos dirbąs dešimtininkas 
Grigalavičius suka darbininkų 
dirbtų valandų skaičių, tuo 
sumažindamas jiems ir uždar
bį. Darbininkus, lygiai vyrus, 
lygiai moteris, kolioja “poma- 
tuški”, o tuos, kurie užprotes
tuoja ir nesileidžia jojami, at
leidžia iš darbo. Darbininkai 
skundėsi Raseinių darbo in
spektoriui, prašydami privers
ti rangovą atleisti tokį niek
šą dešimtininką. Inspektorius 
pažadėjo sutvarkyti, tačiau 
tas dešimtininkas dar ir da
bar tebėra ir elgiasi, kaip ir 
elgėsi.

DUMŠIAI (JONAVOS VAL.)
Teikia Buožėms Lengvatas 

Valstiečių Sąskaiton

šios apylinkės valstiečiams 
įsakė seniūnas žvyruoti kelius. 
Bet girtuokliaudamas su apy
linkės buožėmis ir papirktas 
jų kyšiais, paskyrė buožėms 
kelio žvyruoti daug mažiau, 
negu pridera ir leido jietns 
imti žvyro iš artimiausių vie
tų. Likusį gi nuo buožių kelią 
priskyrė biedniems valstie
čiams ir žvyro jiems davė net 
už 10 kilometrų. Be to tas 
pats seniūhas įsakė valstie
čiams vežti prie šauliams sta
tomo namo medžiagą. Valstie
čiai šiuos neteisingus seniūno 
įsakymus atsisakė pildyti ir 
parašė apskrities viršininkui 
prašymą. Sužinojusi apie tai

policija pasišaukė du valstie
čius ir pagrąsė jiems areštu 
ir p. Teko girdėti, kad kai 
kurie valstiečiai, išsigandę po
licijos grasinimo, sutiko pildy
ti seniūno įsakymus. Valstie
čiai turi organizuotai pasiprie
šinti neteisingam seniūno el
gesiui ir nebijoti policijos gra
sinimų.

ŽENANAI (JONAVOS VAL.)

Grąžina baudžiavos Laikus

ženanuose sušaukė seniūnas 
valstiečius ir pranešė jiems, 
kad už Jonavos bus statomi 
šauliams namai ir kad kiek* 
vienas valstietis privalo atvež
ti iš miško statybai medžia
gos. Dauguma valstiečių, pa
reiškė prieš priverstiną sta
tybai medžiagos vežimą pro
testą ir pareikalavo šį įsaky
mą atšaukti. Bet seniūnas jo 
neatšaukė. Tada iš 25 vals
tiečių 12 atsisakė jį pildyti. 
Dabar eina gandai, kad atsi
sakiusius valstiečius nubaus. 
Valstiečiai turi organizuotis ir 
organizuotai visi atsisakyti 
veltui vežti statybai medžia
gą. Taipgi organizuotai turi 
reikalauti, kad būtų nuimta 
pabauda, jei jie būtų nubaus
ti.

300,000 JAPONŲ ŽUVO
CHINIJOJ

Shanghai. — Jau virš 300 
tūkstančių japonų žuvo ka
re prieš Chiniją. Tankėja 
japonų kareivių maištai.

KALĖJIME SUDEGĖ KE» 
TURI NEGRAI

Glennville, Georgia.—Per 
gaisrą vietiniame kalėjime 
sudegė keturi negrai kali
niai. Viršininkai nesiskubi
no atidaryt pleškančio ka
lėjimo duris.

Dr. Josef Tiso, Slovakijos premjeras, tariasi su Ven
grijos premjeru, Dr. Kaloman Kanya dėl krizio £e- 
choslovakijoj.

t

“Laisvės” vajuje^ gavimui naujų skaitytojų ALDLD 6-tas Ap
skritys lipa ant .kulnų Waterburiui. Tačiaus Elizabethas, kurio 
vyriausiu kapitonu yra Stripeika, vis turi vilties į pabaigų va
jaus būti pirmoje vietoje. Bet ALDLD 9-tas Apskritys gali dar 
parodyti stebuklų.
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Darbininkių Vargai
pamatysi, kad bendrai vei
kiant pasieksi savo tikslą. Bet 
tos sesutės taip nerangiai sto
ja į tuos darbininkių būrius.

Juk čia, Amerikoje, skai
tosi ne šimtai, bet tūkstančiai 
lietuvių. Ir jeigu nors pusė lie
tuvių moterų įsirašytų į L.L.D., 
L.D.S. ir Komunistų Partiją, 
tai būtų didelė minia organi
zuotų darbininkių. Ir ta mi
nia daug ką pagelbėtų visam 
darbininkų klasės judėjimui. 
Tad, lietuvės darbininkės, ne
būkime paskutinės organizavi
mosi darbe, bet organizuoki- 
mės dabar. Stokime į virš mi
nėtas organizacijas!

' Onytė O.

, Šiandiena dar yra daug 
darbininkių motinų, kurios 
dar neišdrįsta aikštėn kelti sa
vo vargus ir bendrai su visa 
darbininkų klase rūpintis jų 
prašalinimu. Jos tyli ir kant
riai kenčia tas kančias, ku
rias prie dabartinių gyvenimo 
sąlygų joms reikia nukentėti. 
Motinos priverstos palikti sa
vo kūdikius ir eiti į dirbtuvę 
uždarbiauti. O tokių motinų 
šiandieną randasi šimtai tūks
tančių, ir jos, daugiausiai, nu
lenkusios galvą velka gyveni
mo naštą diena iš dienos. To
kios moterys labiausiai ir yra 
pageidaujamos darbo rankų 
pirkėjam, nes nevedusios, ku
rios rūpinasi tik apie save, 
greičiau gali pasipriešinti savo 
darbdaviui; bet kuriom rūpi 
jos šeimyna namie ir kuri ži
no, kad su šeimyna neilgai 
bus galima išbūti be darbo, 
kad bado šmėkla pažiūrės į 
jos akis, tos visuomet esti dau
giau nuolankesnės. Prie to 
dar jos turi rūpintis ir kūdi
kiais ir visa namų ruoša.

Nors taip tos darbininkės 
yra apsunkintos dirbtuvėje ir, 
vakarais, namų darbais, bet 
dar joms yra uždrausta apru- 
bežiuoti savo šeimynos skai
čių. Nežiūrint to, ar jos ir jo
sios vyro uždarbiai gali išlai
kyti didelę šeimyną ir ar jos 
sveikata jai leidžia, bet ji turi 
gimdyti tiek, kiek ponui kapi
talui reikalinga. Patarimai, 
kuriuos turtingosios ponios 
naudoja, tai darbininkėms yra 
uždrausti, net ir jieškoti jų 
negalima; antra, toki patari
mai darbininkėms mažai ir 
prieinami.

Moteris-motina atlieka pa
reigas, kurias jai yra pasky
rusi pati gamta ir kurių nuo 
jos reikalauja visuomenė. Tai
gi, jei ji atlieka tas pareigas, 
tai pirmiausia ji turėtų gauti 
iš tos visuomenės—iš valstijos 
pašalpos bent per keletą mė
nesių, kol kūdikis būtinai rei
kalauja motinos priežiūros. Ir 
kuomet ateina jai sunkiausia 
gyvenimo valanda, ji privalo 
būti viskuo aprūpinta, kaip 
tai: gydytojo patarnavimu ir 
kitais reikalingais dalykais. 
Bet ir šiandien dar kenčiame 
dėl nebuvimo priežiūros, ta
čiau randasi darbininkių, ku
rios dar nežino, nesupranta, 
kaip išbristi iš tos sunkios gy
venimo klampynės.

Kalbant, jog reikia organi
zuotai reikalauti, kad būtų su
teikta darbininkėm patarimai, 
šeimynos apribavimo informa
cijos bei priemonės, ir gydy
tojo patarnavimas laike gim
dymo iš valstijos iždo, tai kar
tais gauni atsakymą iš tų nu
vargusių moterų lūpų: “Jei: 
valstija pradėtų teikti visoms 
moitnoms pašalpos, gali pini
gų neištekti?” Ir šitokiu būdu 
tos vargšės nusileidžia, bijo
damos, kad valstybė “nesu- 
bankrūtytų.” Mat, nuo, senai 
joms yra tai įkalbėta, tai jos 
ir tiki tam. Ir nėra ko stebėtis, 
kad virš 10 tūkstančių moti
nų į metus miršta gimdymo 
skausmuose. Tai milžiniška 
motinų armija išeina iš gyvų
jų tarpo ir vien tik dėlto, kad'distų žinyčios Moterų Ratelis 

ir So. Bostono Moterų Kliubas 
bendrai 
iškilmės, 
turėsime 
karienę
Svetainėj, E ir Silver Sts.

Mūsų kuopos reikaluose, bu
vo išduoti raportai iš Moterų 
Sąryšio pikniko, ir iš Bendro 
Fronto pikniko, atsibuvusio 
Maynard, Mass., rugsėjo 5 d. 
Dėlei šio pikniko mūsų drau
gės V. Kvietkauskienė, P. Žu
kauskienė ir B. Chuberkienė 
suaukavo daiktus dėl pietų 
beskės, už kurią buvo sukel
ta $10 ir ant vietos pinigai 
priduota Bendro Fronto val
dybai.

Buvo skaitytas iš “L.” Mot. 
Skyriaus atsišaukimas į Ame
rikos lietuves moteris, kad bū
tų reikalinga ateinančiais me
tais šaukti visuotinas lietuvių 
moterų suvažiavimas, New 
Yorke. Po apkalbėjimo, mū
sų kuopos narės vienbalsiai 
pasisakė už suvažiavimą. Mes 
manom, kad toks suvažiavi
mas yra labai reikalingas.

Kor-tė.

Dūmai nuo rusinčių drabu
žių, kuriuos padegė rūkymas 
cigareto lovoj, uždusino pa
čią rūkorę Mrs. Anna Hard
er, 763 Tinton Ave., Bronx. 
Duktė išgelbėta.

Leitenante Marina 
Raskova

mu-Marina Raskova gimė 
zikantų tėvų šeimynoje, 
baigus vidurinę mokyklą, ji 
nuėjo dirbti į fabriko labora
toriją. Bet Marina troško bū
ti lakūne. Ištekėjus, jau bū
sianti motina, ji nuėjo į oro 
laivyno Maskvos Akademiją 
dirbti, kad būti arčiau prie 
aviacijos mokslo. Marinai grei
tai buvo duodamos sąlygos įs
toti į oro laivyno akademiją, 
kurios viršininku buvo drg. 
Beliakovas.

Sovietų Sąjungas Didvyris 
Drg. Beliakovas apie 

Raskova
Draugas Beliakovas, kuris 

yra ne tik Sovietų Sąjungos, 
bet ir pasaulinis didvyris, sa
ko,- kad “draugė Raskova sa
vo gabumais moksle skyrėsi 
nuo kitų studentų. Ir todėl 
mes daug domės kreipėm į 
Mariną Raskovą. Marina labai 
daug dirbo. Jinai visuomet 
buvo disciplinuota ir rūpestin
gai rengėsi prie pamokų. Mes 
jai davėm visas galimybes, 
kad kuo tampriausia sujung
tų teoriją su praktika. Ir to
dėl d. Marina Raskova laips
niškai išaugo į žymią lakūnę 
ir gabią navigatorę. Ir aš jai 
linkiu žengti pirmyn į laimė
jimą.” J. Bondžinskaitė.

SO. BOSTON, MASS.
Iš Liet. Literatūros Draugijos 
2-ros Kuopos Moterų Susirin
kimo, Atsibuvusio 19 d. Spalių

Šis susirinkimas buvo sma
gus, nes sykiu su mumis da
lyvavo Naujos Anglijos Lietu
vių Moterų Sąryšio valdybos 
narės. Smagu matyti, kuomet 
suėjusios kelių sriovių mote
rys bendrai, draugiškai kalba
si, bendrai riša savus 
lūs.

Taigi dabar šios trys 
nizacijos: LLD 2 kp.,

reika-

orga-
Meto-

neturi tinkamų patarnavimų 
laike gimdymo.

žiūrint į tai, net sunku įsi
vaizdinti, kodėl darbininkų 
klasės moteris bei motinas 
taip sunku suorganizuoti, iš
aiškinti joms, kad tas sunkus 
gyvenimas galima palengvinti, 
tik reikia organizuotis ir ko
voti už savo reikalus. Bet, ot, 
negalime įtraukti tas tūkstan
tines moterų mases į veikimą 
už savo pačių reikalus, su ku
riais reikia gana tankiai susi
durti. Pavyzdžiui: veikimas 
prieš aukštas kainas maistą, 
turėtų susirūpinti kiekviena 
šeimininkė, turėtų aktyviai 
dalyvauti judėjime už numu- 
šimą kainų. Bet to nėra. Dau
gelis šeimininkių daugiau lin
kusios kaip nors kitaip laiką 
praleisti, be naudos, ne kad 
dalyvauti judėjime už pageri
nimą savo pačių kasdieninių 
reikalų. Rodosi, pats gyveni
mas pirštu rodo, kad ve, dar
bininke, eik ten, kur jau yra 
būrys susiorganizavusių tavo 
sesučių ir darbuokis bendrai 
su jomis už savo reikalus, ir

rengias prie didelės 
Gruodžio 11 d. mes 
puikų koncertą ir va-

didžiojoj Lietuvių

GERA MINTIS, TIK REIKIA DARBO
“Vilnies” No. 227 ir “Lais

vės” No. 245, Moterų Skyriuo
se tilpo atsišaukimas “Į Ame
rikos Lietuves Moteris”. Atsi
šaukime paduodama net 11 
punktų, kodėl ir ant kokių pa
matų turėtų būti sušauktas 
Amerikos lietuvių moterų su
važiavimas.

Pati mintis ir siekis yra vie
nas iš kilniausių bent koks yra 
buvęs tarpe Amerikos lietuvių 
moterų. Toks suvžaiavimas tu
rėjo būti sušauktas jau kiek 
metų pirmiaus, bet jei tas ne
padaryta, tad nebus vėlai ir 
dabar. Manau, kad pažymėti 
punktai suvažiavimo tikslui 
puikūs, žinoma, tiesioginiai 
darbą pradėjus, visada gali
ma dar dapildyti.

Mintis gera, tik reikia dar
bo. Kaip jį pasekmingiau 
pravedus, tai lieka kiekvienai 
sąmoningai moteriai tarti savo

delio jausmo kalbėti apie lie
tuvių moterų kultūrą dėl to, 
kad lietuviška kultūra mažiau 
jiems suprantama, negu abel- 
na kultūra. Kiek kitaip su to
mis moterimis, kurios nors čia 
gimusios, bet augusios bend
rai su lietuviška visuomene, 
kuri sugebėjo savo įpročius 
perduoti.

Kvietimas iš Lietuvos mo
ters į kalbamą suvažiavimą 
yra sveikas klausimas.

šis klausimas turėtų būti di- 
skusuojamas tuojau, nes tin
kamam prisirengimui turi bū
ti užtektinai laiko skirta.

Bet ar nebūtų vietoje, kad 
mes kalbėtume apie abelną 
suvažiavimą, įskaitant Pietų 
Amerikos, Kanados ir kitų ša
lių, jei bus galima, lietuvių 
moterų suvažiavimą. Tada 
mes paliksime pirmą ir svar
biausią istorinę akciją tarp 
lietuvių moterų!

J. Skeberdytė.Manoma, kad šiuo klausi
mu pirmiausia turėtų rūpintis 
moterų draugijos, organizaci
jos bei kliubai. Reikėtų tuo- 
jaus šaukti bendri susirinki
mai kiekvienoje kolonijoje, 
mieste bei valstijoje. Tose ko
lonijose, kur veikia bendri 
moterų komitetai, turi imti 
sau už pareigą šaukimui susi
rinkimų, kur nėra plačių ko
mitetų, tuo darbu turi rūpin
tis pats kliubas bei draugija, 
o jei jokios moterų organiza
cijos, kaipo tokios, nėra, tada 
bile lietuviška organizacija, 
turinti nemažai moterų narių, 
turi išrinkti komitetą sušauki
mui kalbamo susirinkimo. Ne
manau, kad bus praktiška 
kreipti labai daug domės ar
ba rūpesčio .į moteris, kurios 
turi prasilavinimo, tačiau nie
kur nepriklauso. Tiesa, svar
bu turėti kompetentiškų ele
mentų tokiuose suvažiavimuo
se, nors jos individualės, ta- 
čiaus, jei žmogus neturi prak
tikos darbe ar prisirišimo, tai 
kaip galima įmatyti jo kompe- 
tentiškumas ?

Tikiu, kad šio klausimo su
manytojos turėtų užsidėti sau 
pareigą ne tik per laikraštį 
atsiklausti, bet kiek galint vo 
siųsti laiškus j įvairių sriovių . Dabar Anabeim> Calif., cit- 

rus-orandžius renka nuo me
džių ir veža į laukus kas die
ną po 120 tonų. Jau supylė 
citrų krūvą pusantros mylios 
ilgio, 20 pėdų pločio ir 15 pė
dų aukščio. Citrus sulaisto ga- 
zu ar kitais chemikalais, pa
dega arba taip ir palieka, kad 
niekas tų vaisių negalėtų var
totu Tai vis daroma, kad pa
laikyti aukštas kainas svetur 
ir čia pat, vardan dievo tėvo 
kapitalo.
Spalio 26—38.

organizacijas, o ypač į sto
vinčias vadovystėje įstaigas. I

Pavyzdžiui, Chicagoje yra 
katalikių moterų centras. Taip 
pat su socialistinėmis. Negali
ma daug dejuoti ir su kairio
jo sparno moterimis. Tad ko
dėl nesušaukti vieno bendro 
tik vadovaujančių moterų su
sirinkimo, o jau vėliau suda
rys planus, kas bus veikiama 
toliau, t. y., kaip šaukti abel- 
nus moterų susirinkimus ir tt. 
Tas pats galima padaryti ir 
Brooklyne.

Jei nebus kreiptasi į viršū
nes, vargu darbas bus pilnai 
sėkmingas. Tad kodėl nepa
keisti darbo metodų?

Reikėtų kalbėtis ir su indi- 
vidualėmis moterimis, kurios 
supranta ir prijaučia lietuvių 
moterų kultūrinę svarbą, ku
rios mylėtų prisidėti su savo 
vienokiu ar kitokiu darbu, ta- 
čiaus čia nebus lemiamasis 
elementas.

Apie mintį, dėl sumanymo 
komitete, kuris turėtų turėti 
daugumą Amerikoje gimusių 
moterų, manau, svarbos nesu
daro. Bent kiek man" yra ži
noma iš jaunimo, kuris čia gi
męs ir augęs, nesimato to di-

FRANCES FARMER, 
scenos ir judomų paveikslų 
aktore, pasmerkusi Dies’o 
Komitetą, kaipo reakcinį.

Pirmosios Daktarės

Dėlko Yra Brangūs 
Orančiai?

Broklyne už prastokus, sun
kai perkamus apelsinus-oran- 
džius mokama po 10 centų už 
4. Nedidukai. Tarp jų ran
di išdžiūvusių-pernokusių ir 
nedanokusių. Geresnės rūšies, 
didesni mokasi daug bran
giau. Dėl ko taip, gal nėuž- 
derėjo ?

O štai, kas dedasi Kalifor
nijoj, kur tie puikūs, sveikatai 
be galo naudingi vaisiai auga. 
Apie tai ką tik gavome iš savo 
bendradarbio d. Pacific seka
mą laiškutį:

PATYS NENAUDOJA IR 
KITIEMS NEDUODA

K. PETRIKIENĖ
(Pabaiga)

Dr. Mary E. Walker (1832-1919 m.) mok
slą baigė 1855 m., Syracuse, N. Y., Prakti
kavosi Columbus, Ohio. Savo praktiką per
kėlus į Rorfie, N. Y., buvo priversta duoti 
prašymą, kad jai pavėlintų dėvėti vyriškus 
drabužius. Jos prašymas buvo patenkintas ir 
jinai visą savo gyvenimą dėvėjo vyriškais 
drabužiais, nes dėvint moteriškais drabu
žiais, publika su ja, kaipo su daktare, nesi
skaitė, nors jinai savo profesijoje buvo aukš
tai iškilusi.

Laike Civilio Karo, Dr. Mary E. Walker 
tarnavo kaipo komisionierė leitenante ir pa- 
gelbinė chirurgė. Jinai buvo paimta į ne
laisvę ir vėliau išmainyta ant vyro nelais- 
vio. Už drąsą ir pasižymėjimus buvo ap
dovanota aukštais medaliais. Karui pasibai
gus, jinai įkūrė džiovininkam sanatoriją. Bu
vo lektorė ir autorė kelių medikališkų kny
gų.

Dr. Dorothea Dix, gyvenusi 1802-1887 m., 
pirmutinė autorė, 1845 m. parašė knygą 
“Kaliniai ir Kalėjimų Disciplina.” Jinai nu
rodinėjo, kad bepročiai ir silpnapročiai pri
valo būt išimti iš kalėjimų ir patalpinti li
goninėse arba bepročių institutuose.

Dr. Jane Walker, Londone, džiovos ligų 
tyrėja, pirmutinė iškėlė klausimą, idant 
džiovininkai vaikai būt mokomi atviram ore.

Dr. Emeline Htarton iš Clevelando, Ohio, 
gyv. 1829-1878 m., studijavo Philadelphijo- 
je, paskui ir Europoje. Buvo garsiausia chi
rurgė pasaulyje. Jinai mirė 49 metų am
žiaus. Buvo skaitoma antruoju Trotula iš 
Salermo, gyvenusiu 800 metų atgal.

Iš 696 ligoninių Jungtinėse Valstijose tik
tai 99 priima moteris praktikantes. Ketu
riose ligoninėse priimama tiktai moterys 
praktikantės. Tos ligoninės randasi: San 
Francisco, Calif., ligoninė dėl vaikų, įkur
ta per Dr. Charlotte Blake Brown; Naujos 
Anglijos ligoninė moterim ir vaikam, įkur
ta per Dr. Marie Zakrzewską, New Yorke 
Infirmary for Women and Children, įkurta 
seserų Dr. Blackwell’ieciu, ir ligoninė of the 
Women’s Medical College of Pennsylvania, 
įkurta per Dr. Anna Preston.

Amerikoje ir Londone dar yra medicinos 
mokyklų, į kurias nepriima moterų studen
čių. Valdiškose mokyklose ir ligoninėse, vi
sur priimama studentai abiejų lyčių, išsky
rų Canal Zone ir Philippinų salas, kur mo
terys praktikantės nėra priimamos.

Moterim, kaip įvairiose mokslo šakose, 
taip ir profesijose, prisieina sunkiai kovot, 
kad užkariavus sau lygią vietą. Nesenai New 
Yorke žymi teisėja Anna Kross pasikalbėji
me su laikraštininkais pareiškė, kad, idant 
pakilt visuomenės akyse lygiai su vyru, toje 
pat profesijos šakoje, moteriai prisieina sep
tynios dešimtys devynis kart sunkiau padir
bėt, negu vyrui.

Nežiūrint visų sunkumų, moterų pasižy
mėjimas visokiuose užsiėmimuose žymiai ei
na pirmyn. Į visokius moterų pažemintojus 
jos žiūri tiktai kaipo į pasigailėjimo vertus 
ablavukus. Jeigu moksle ir įvairiuose išradi
muose randasi žymi dauguma vyrų, tai to
dėl, kad moterų gyvenimo sąlygos buvo ir 
yra daug sunkesnės. Kuomet abu, tai yra 
vyras ir moteris turės vienodas gyvenimo są
lygas, abu vienodai ir progresuos.

MAŽI PATARIMAI K, Padaryty Vienas 
- - - - -  Komunistas?

Močiutė Bloor, Amerikos 
darbininkų vadovė, kuri di
delę didžiumą savo 76 metų

AR ŽINOTE
virš 42,000 142 
registruotų slau-

vieno miestelio

Labai daug moterų turi ne
smagumų dėl nupuolimo vi
durių, taipgi daugelis gauna 
didelius vidurius dėl netinka
mo užsilaikymo. Labai didelę

“Calfiornijos valstijos vaisių klaidą daro moterys nedėvė- 
apdirbimo darbai jau veik pa- Į damos gorsetų. Svarbiausia, 
sibaige. Šiemet gamta sodus tai po gimdymui kūdikio būti- 
vaisiais gausiai apdovanojo, o nai turi nešiot minkštą, leng- 
kainos ant produktų taip že- (va gorsetą, neturi vaikščioti 
mai nupuolė, kad neapsimoke- palaidais viduriais. Nereika- 
jo darbas. Šimtai tūkstančių linga labai suveržt vidurius, 
tonų slyvų, obuolių, grūšių ir bet taip, kad būtų paranku po 
kitokių vaisių ant žemės supu-' namus dirbinėt. Dirbant namų 

darbus, kaip tai valant kam
barius, kartais prisieina ra
kandus patraukt iš vienos vie
tos kiton. Tokį darbą dirbant 
be gorseto kenkia viduriams. 
Nuolatinis nešiojimas gorseto 
prilaiko ir tinkamą figūrą, 
kas moterim turėtų būt svar-, 
bu. Tinkamas užsilaikymas 
gerai sveikatai, taipgi ir iš
vaizdai.

Gal kaip kam atrodys, kad 
nereikalinga kalbėt apie mo
terų figūrą, o mano supratimu, 
tai svarbu dėlto, kad moters 
figūra, tai gamtos jai dova
notas didelis turtas, 
svarbu ją užlaikyt 

Tankios, šiltos 
taipgi naudingos 
ypatingai riebioms 
Tankios maudynės gerai ir vy
rams. Bet norint suliesėti, tai 
daug gelbsti šiltos maudynės.

Kitas dalykas. Daug moterų 
turi nesmagumų dėl tų nelem
tų didelių gyslų ant kojų, čia 
irgi neapsižiūrėjimas. Mote
rys, būdamos nėščios, neturi 
dėvėt aukštais kulnimis čeve- 
rykų, nes nėščiom būdamos 
tankiausia gauna dideles gys
las ant kojų. Taipgi ir nuo il
go stovėjimo 
atsitinka.

Pirma negu 
lemtos gyslos, 
linga padaryt: Kuomet prade
da pasirodyt, kad gyslos didė
ja, tai, be abejonės, pradeda
ma jaust nesmagumas, verži
mas. Kaip greit pasirodo toks 
nemalonumas, taip greit rei
kalinga pagelba. Po gerai, šil
tai maudynei, reikia kojas ge
rai ištrint su trinamuoju alko
holiu (rubbing alkohol). 
Geriausia einant gult arba ir 
dienos laiku, jeigu turi progą. 
Tos nelemtos gyslos daugumai 
moterų sugadina kojų išvaiz
dą. Tas atsitinka dėl nevaikš- 
čiojimo gerai kraujo gyslose. 
O trinamas alkoholis liuosuoja 
kraują. Bet matant, jeigu ne
gelbsti, tada jau reikia kreip
tis prie gydytojo.

Daug nesmagumų galima 
išvengt, jeigu tik laiku apsi- 
žiūrėsim. Tankiausia darbinin
kės moterys save apleidžia

Pacific.

Binghamton, N. Y
Iš LLD Moterų Skyriaus 

Susirinkimo
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkime dalyvavo 16 drau
gių. Ir drg. J. Strakalaitienė 
perstatė vieną naują narę, d. 
J. Ukolevičienę. Sergančioms 
draugėms, būtent: J. Nava- 
linskienei, O. Noreikienei ir 
E. Maslauskienei, Moterų Sky
rius išreiškia apgailestavimą ir 
velija, kad minėtos draugės 
greitai pasveiktų ir vėl sykiu 
su visomis dalyvautų visuome
niniame darbe.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Komunistų Partijos, kviečian
tis Moterų Skyrių skaitlingai 
dalyvauti Kom. Partijos ren
giamoje pramogoje, kuri įvyks 
lapkričio 5-tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje. Tai pramoga, ku
rioje bus apvaikščiojama Ru
sijos revoliucijos paminėjimas. 
Visos draugės pasižadėjo da
lyvauti.

Buvo diskusuota atsišauki
mas į Amerikos lietuves mote
ris, kuriame kalbama apie 
šaukimą visų moterų suvažia
vimo dėl išvystymo platesnio 
veikimo moterų tarpe. Visos 
draugės buvo tos nuomonės, 
kad panašus suvažiavimas yra 
būtinai reikalingas sušaukti. 
Nes šiandien yra tokių klau- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Tai ir 
tinkamai, 
maudynes 
sveikatai, 
moterims.

daugumai tas

atsiras tos ne
štai kas reika-

Ella Reeve Bloor

praleido organizavimui ir švie
timui darbininkų, gynimui 
jų reikalų, sako, kad vienas ko- 1 
munistas, toks, 
Amter, kongrese 
daug.

Newyorkietes, 
tą, balsuokite už 
rį pirmiausia! Taipgi balsuo
kite už darbiečius ir kitus 
progresyvius, Naujosios Daly
bos rėmėjus!

kaip Israel 
atliks labai

lapkričio 8- 
Israel Amte-

Gaisras Pasitarnavo Atžaga
reiviui Franc. Premjerui
Marseille, Franci j a. — 

Didelis gaisras privertė per- 
traukt posėdžius Franci jos 
radikalų “socialistų” parti
jos suvažiavimo. Per gaisrą 
sudegė trys merginos de- 
partmentinėj krautuvėji Bet 
gaisras patarnavo atžaga
reiviui ministeriui pirminin
kui Daladierui.

Daladier reikalavo kaip 
galint labiau trumpint su
važiavimą ir baigt jį kuo 
greičiausiai. Daladier neno
rėjo duot laiko Ed. Herrio- 
tui, Franci jos seimo pirmi
ninkui, ir kitiem žmoniškes- 
niem radikalam socialistam 
atsakyt į Daladiero pliovo- 
nes prieš komunistus ir į jo 
pataikavimus Hitleriui ir 
Mussoliniui.

dėl stokos pinigų, o kartais, 
tai neapsižiūrėjimas. Bandy
kim daugiau domės kreipt į 
savo sveikatą.

E. K. Sliekienė.

Kad New Yorko valstijoj 
randasi su 
tūkstančiai) 
gių.

Franci joj
daktarai išėjo 'į streiką prieš 
politikierių valdymą medika- 
liško aptarnavimo, kurį užė
mę daktarai praleidžia laikįį 
pildymui visokių politiškų 
formų.

Daktaras Thomas Stallings 
iš Tulsa, Okla., kožną metą 
duoda savo svečiams varnie
nos pietus; jis sako, kad var
nų mėsa esanti labai skonint 
ga.

Kvietka Zinnia gavo savo 
vardą nuo Dr. Johann Got- 
fried Zinn, akių profesoriaus, 
kuris mirė 1759. Jis labai my
lėjo gėles ir buvo pirmiausias 
parodyti gėlę Zinnią.

Beveik kožnas patėmija, 
kad moterys turi daug dau
giau ligų, negu vyrai, bet jos 
gali atsilaikyti širdperšoj, ku-i 
rioj daug vyrų negalėtų išsi
laikyti, ir jos vis atrodo jau
nesnės, negu vyrai.

Trys daktarai buvo delegar 
tais Federalėj Konvencijoj 
kuri prirengė Jungtinių Vals
tijų Konstituciją,
atgal. Jais buvo Dr. James 
McHenry, Hugh Williamson 
ir James McClurg.

šešių metų vaikas, Kalifor
nijoj, turi dviejų spalvų vei
dą. Jo plaukai ant dešinės 
pusės esą rausvi, kaip jo mo
tinos, o ant kairiosios pusės 
geltoni, kaip jo tėvo. Jo de? 
šinėji akis esanti ruda, kaip 
jo motinos. Oda ant kairio
sios pusės veido esanti švie
sesnė, o dešinėji rudesnė. -

Eskimosams 24 metai esąs 
vidutinis amžius dėlto, kad jię 
esą jautrūs plaučių ligai—tu
berculosis.

New Yorko Miesto Sveika
tos Departmento Rekordų Biu- 
re-suraše 
korduota 
liūdymai, 
dymai ir 
musių 
mai.

150 metų

1937 metais užror 
101,988 gimimų pa- 
77,465 mirimų paliū- 
44,847 negyvais gi- 

(stillbirths) paliūdy-
S. Kazokytė.

Budapest. — Vengrija pa
šaukė armijon dar 180,000 
atsarginių; tai turės jau 
680,000 kariuomenės prieš 
Čechoslovakiją.

Panamos respublikos 
mas nutarė nuo šiol 
leidimų nepiliečiams 
tojams, dentistams ir 
ninkams.
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Protokolas ALDLD VI Aps
kričio Konferencijos

A. Simonaitienę, 9 Miles St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sos draugės bandykime daly
vauti šiame susirinkime. At-

matydamas reikalą, pasiųstų siveskime ir naujų narių prira- 
savo atstovą į silpnesnes kuo- syti.

(Tąsa)
Vieni darbininkai, apskuta vieną šoną, kiti kitą, treti 
užpakalį; toliau vieni išpjaudinėja po kokią nors dalį iš 
vidaus, kiti plauna, ir tt. Žiūrint į tąjį rūmą iš viršaus, 
matyti kiburiuojaučių kiaulių eilės apie šimto mastų ilgio, 
kurios slinko kas kart tolyn, o keliomis pėdomis viens nuo 
kito stovėjo darbininkai ir kiekvienas taip dirbo, tary
tum jį pikta dvasia gena. Kada kiaulės visiškai išdari
nėtos, jas gabena į šaldytuvus, kur jos išbūna visą parą 
ir kur svetimas žmogus galėtų paklysti po tą sukabin
tų atšaldinimui kiaulių girią.

Pirmiau, negu patekti ten, kiaulės turi būti peržiū
rėtos valdžios užlaikomojo inspektoriaus, kuris sėdi pas 
duris, apčiupinėja nekurias vietas, kad persitikrinti, ar 
kiaulė neturėjo džiovos. Tas valdžios inspektorius, anaip
tol, neišrodė turinčiu norą persidirbti. Matyt buvo, jogl 
jis nelabai baimijosi, kad pro jį gali praeiti kokia kiaulė, 
kol jis pabaigia vieną apžiūrėti. Jeigu jus esate šnekus I 
asmuo, jis ir gana noriai pradeda su jumis pasikalbėti 
ir pasakoti, kaip labai vodijanti yra ptomainą, kuri 
randasi pas džiova sergančias kiaules, o kuomet jūs taip 
draugiškai pasikalbate, iš jūsų pusės būtų labai ne
mandagu patėmyti, jog apie tuzinas kiaulių praėjo pro 
jį neapžiūrėtų. Jisai dėvi mėlyna uniforma, turi prisi
segęs ant krūtinės diktoką misinginį ženklą ir tas sker
dyklose daug svarbos pridavė, nes kas tiktai išėjo iš 
Durham’o skerdyklų, tai vis su valdišku užgynimu.

Jurgis, eidamas drauge su kitais apsilankytojais, ne
galėjo atsistebėti, matant tokius netikėtinus dalykus. 
Jam pačiam teko skersti ir mėsinėti kiaules dar Lietu
vos miškuose gyvenant, bet jis niekados nesitikėjo dagy- 
venti ir savo akimis matyti, kaip tą pačią kiaulę dari
nėja keli šimtai darbininkų. Visur buvo didelės iškabos, 
kad darbininkai ir patys turi švariai užsilaikyti ir viską 
prižiūrėti, bet Jokūbas, paaiškinęs svečiams ką tai reiš
kia, pradėjo daryti įvairius išjuokiančius patėmijimus, 
pridurdamas, jog reikėtų juos nuvesti į slaptuosius rū
mus, kur visokiais chemikalais bandoma “pataisyti” su
gedusi mėsa.

Apsilankantieji nusileido dar žemiau, ant kitų grin
dų, kur valo vidurius ir kitas atmatas. Čia daugiausiai 
užsiima skutimu ir plovimu žarnų, kad j jas būtų galima 
dešras kimšti. Ten dirba vyrai ir moterys, nors visas 
rūmas taip bjauriai prišvinkęs, kad tiesiog priklu da
rosi. Taigi mūsiškiai ir skubinosi išeiti iš tenai žiopčioda
mi. Į kitą rūmą sueina visi mėsgaliai ir nup j austomi 
taukai bei riebesni šmoteliai, kad tuosius sutarpinti. 
Čia paskirsto ir virina į taukus ir į muilą. Dar žemiau 
surenka visas išmatas ir čia apsilankytojai taip gi neilgai 
užtruko. Ant grindų, dar žemiau darbininkai buvo už
siėmę kapojimu kiaulių, jau atšalusių ledinėse. Pirm 
viso ko stovi “perskelclinėtojai”, labiausiai išsilavinę • 
skerdyklų darbininkai, dažnai uždirbantieji po penkias
dešimts centų į valandą, kurie per visą dieną nieko dau
giau neveikia, kaip tik perkertinėja kiaules išilgai, per 
pat vidurį. Paskui eina kapoto j ai, milžiniški vyrai, rau
meningomis rankomis ir kiekvienas turi po du pagelbi- 
ninkus, kurie sukinėja ant stalo kiaulės pusę, arba ma
žesnes atkirstas dalis ir palaiko priešais jį, kol jis per
kerta. Jo didelis, sunkus kapojamasis peilis turi ašme
nis apie dviejų pėdų ilgio ir jis niekad daugiau nekerta, 
kaip vieną sykį; taip išsilavinęs, o atkerta kaip dailiau 
ir nereikia. Peilis gi neįsikerta giliai ir greitai neatšim
pa;—jis tiek smarkiai paleidžia, kad vos pereitų toje 
vietoje perdėm, o ne daugiau. Tokiu būdu, per įvairias 
skyles grindyse, ėjo žemyn, į vieną rūmą kumpiai, į kitą 
karkos, kitur lašiniai, šonkauliai, ir tt. Dar žemiau ant 
kitų grindų randasi rūrinimui rūmas, kur kumpius deda 
į didelius kubilus. Ten taip pat yra ir skirtingi rūkymui 
rūmai, su sandariai užsidaromomis durimis. Kituose rū
muose užsiėmė sudymu mėsos, dar kituose dėjo mėsą 
į skrynes ir statines, vyniojo kumpius ir lašinius į alie
juotą popierą, apklijuodavo gerai ir apsiūdavo, ypač 
jeigu reikia gabenti gana toli, arba į kitas šalis. Iš šitų 
rūmų šmėkščioja vieni pro kitus darbininkai su pri
krautais vežimėliais, išveždami ant kiemo, kur stovi 
visa eilė tuščių vagonų, laukiant, kad tik juos prikrautų. 
Išėjus per duris laukan pamatote, kad jau prilipote iki 
to milžiniškojo pastato apačios.

Iš tenai mūsiškiai nuėjo skersai gatvę į kitą budinką, 
kur pjauna galvijus, kur kas valanda apie keturis ar 
penkis šimtus galvijų paverčia į mėsą. Čia jau viskas 
kitaip, negu aname pastate, kuriame jie ką tiktai buvo, 
nes viskas atliekama ant tų pat grindų ir vietoje eilės 
kiaulių, slenkančių pro darbininkus, čia buvo penkiolika 
ar dvidešimts eilių sukabintų galvijų, o darbininkai sku
binosi nuo vienos eilės prie kitos. Tai buvo neapsakomai 
didelis rūmas, kaip cirko arena, o aukštai per vidurį pri
taisyta galerija apsilankantiems.

Palei vieną sieną, keletas pėdų nuo grindų, pritai
syta galerija, kurią privaro pilną galvijų. Varantieji tu
ri.elektriškas lazdas ir užgauti gyvuliai, pajutę elektros 
srovę, kemšami pirmyn, nepaisydami, ką jie girdi ir ma
to. Iš tosios galerijos juos suvaro į ankštas pertvaras 
po vieną, kur, duris uždarius, gyvulys negali nei apsi
sukti ir, kuomet jie ten stovi baubdami ir muistyda- 
miesi, per tų pertvarų viršų “mušikas” tyko progos, 
kad gerą smūgį suteikti. Ir kaukšėjimai atsigarsi rūme 
gana greitai vienas po kito, o taipgi griuvimas galvijo 
bei jo spardymasis. Kaip greit galvijas sudribo, “muši

kas” eina prie kito, o tuomi tarpu kitas darbininkas pa
kelia rankeną ir vienas pertvaros šonas iškyla ir gal
vijas, nors dar vis spardosi ir trankosi, nuslysta žemyn 
ant grindų. Čia darbininkas užmeta kilpą ant kojos ir 
paspaudžia kitą rankeną ir gyvulį akimirkoj išmeta į 
orą. Toje galerijoje buvo penkiolika ar dvidešimts tokių 
pertvarų, ir imdavo tik keletą minučių primušti pen- 
kioliką ar dvidešimts galvijų, ir juos žemyn nuristi. 
Taip ištuštinus, į jas daugiau gyvulių įvaro iš užtva
rų, tokiu būdu be paliovos taip ir ritosi primušti galvijai, 
o darbininkai žemai prie pjovimo turėjo rūpintis, kad 
spėtų apsidirbti.

Kartą pamačius, kaip jie dirba, negalėjai to niekad 
užmiršti. Jie dirbo su tokiu smarkumu, kad, tiesiog, te
kini lakstė viens pro kitą. Tai buvo labai paskirstytas 
darbas, kiekvienas darbininkas atlikdavo tik savo dalį, 
bet abelnai, tai jiems prisieidavo tik po du ar po tris 
sykius patraukti peiliu, ir jie skubinosi toliau prie pen
kiolikos ar dvidešimties kitų kabančių galvijų, ties kiek
vienu tik savo dalį atliekant. Pirmiausiai ateina “sker
dikas”, kad kraują nuleisti: jis tik sykį greitai patrau
kia su savo peiliu,—taip greitai, kad jūs to nei nepatė- 
mijate, ne bent peilio šmėkštelėjimą ir pirmiau, negu 
spėjate persistatyti sau kas tenai atsitiko, jis puolasi 
prie kitos eilės, o kur buvo, tik raudona srovė tyška 
ant grindų. Ten ant grindų visados būna kraujų apie 
pusė colio, nepaisant pasistengimo darbininkų koveikiau- 
siai sustumdyti ir sušluoti į skyles. Ant grindų turėjo 
būti gana slidu, bet jums taip neišrodė, žiūrint kaip jie 
dirba.

Konferencija atsibuvo 23 d. 
spalių, 1938 metais, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa. Konferenci
jų atidarė 6-to apskričio orga
nizatorius draugas Masionis 
iš Eastono, 11 valandų ryto. 
Į mandatų komisija paskyrus 
tris draugus, Mulokiutę, Ja
saitį ir Tilvyka, pirmininku ta
po išrinktas draugas Žemaitis, 
pagelbininku—Bulauka, sekr. 
—Senas Vincas-Jakštys.

1. Pakol mandatų komisija 
sutvarkė mandatus, pirminin
kas perstatė pakalbėti drg. 
Šmitų. Drg. Šmitas perbėgęs 
pasaulinę situacija, kvietė de
legatus, kad po šios konferen
cijos dar daugiau suglaustu
me savo jėgas kovai prieš ką
rą ir fašizmų.

2. Mandatų komisijai rapor
tavus, kad konferencijoj da
lyvauja 8-nios kuopos su 23
delegatais ir suteikus spren
džiama balsų apskričio komi
tetui, susidarė 27 dalyviai. Į 
rezoliucijų komisija tapo iš
rinkta trys draugai: Bendora- 
vičius, Masionis ir Procius.

3. Drg. Šmitienė, apskričio 
sekretorė, perskaitė praeitos 
konferencijos protokolų. Pro
tokolas vienbalsiai priimtas.

Galvijo lavonas keletą minučių kabo, kol kraujas 
nuteka, bet kol tas įvyks, darbininkai nedykauja, nes' 
eilės kitų jau kabo. Kraujui nutekėjus, gyvulį nuleidžia! 
ant grindų ir pirmutinis darbininkas turi jam galva1 
nupjauti, dviem ar trim smarkiais kirčiais. Paskui pri-| 
eina kitas, kuris perrėžia išilgai odą, trečias atlupa ties 
viduriu, toliau apie pusė tuzino darbininkų dabaigia odą' 
nulupti ir lavoną vėl pakabina. Tuomet viens su lazdga-1 
lių apžiūri odą ar toji kur neįpjauta, o kitas ją suvy
nioja ir paleidžia į skylę grindysę; pakabintas lavonas 
atlieka savo kelionę. Vieni darbininkai pjauna vienur, 
kiti kitur, treti išverčia vidurius, ketvirti išmėsinėja 
viduje. Kiti toliau aplieja su karštu vandeniu, o dar kiti 
nupjausto kojas ar kitas dalis. Pagaliau, kaip ir kiaulės, 
visiškai išdarinėtą galvijo lavoną nubugdo į šaldytuvus 
iškaboti jam paskirtą laiką.

Vizitorius nuvedė į šaldytuvus parodyti, kaip tie 
lavonai dailiai eilėmis sudabinti, prie kiekvieno įžymiai 
prisegta valdžios inspektoriaus korčiukė, o prie nekuriu, 
papjautų ypatingu būdu, prikabinti ženkleliai su parašu 
“košer” ir rabino paliudijimu, jog tąją galima ir žydams 
valgyti. Paskui nuvedė į kitas to mūro dalis, pažiūrėti, 
kas pasidaro su mažesnėmis dalimis, nupjaunamomis da
rinė j ant, kurios dingsta įvairiose grindų Akylėse; taip 
pat į sūrinimo skyrių ir į rakinimo rūmus; vėliau į sky
rių, kur sutaiso mėsą į blėkines dėžes, taipgi ir į vynio
jimo rūmus, kur parinktą mėsą priruošia išsiuntinėti 
tam tikruose su šaldymo prietaisomis vagonuose, paskir
tą valgymui visuose civilizuoto pasaulio kraštuos. Išėję 
iš tenai, jie dar ilgai vaikščiojo po kitus pastatus, kur 
atliekami kiti darbai, susiję kokiu nors būdu su sker
dyklomis, ar išdirbami joms reikalingieji daiktai. Jie 
patys darė sau elektrą, kaip žiburiams, taip ir mašinų 
varymui. Turėjo statinių dirbtuvę ir didelę, gerai įtai
sytą dirbtuvę taisymui mašinų ir visokiariopų prietaisų 
skerdyklose bei fabrikuose. Toliau buvo pastatas, į kurį 
rynomis sueidavo riebalai, kad suleisti į taukus ar per-Į
dirbti į muilą; jie taip pat turėjo fabriką išdirbimui 
blėkinių, į kurias taukus suleidžia, o kitą—dirbti skry
nutes muilo sudėjimui. Buvo pastatas, kuriame valė ir 
džiovino šerius, kad paskui iš jų dirbti šepečius, o ypa
tingai matrasus, sėdynes ir daugelį kitokių dalykų; ki
tame pastate džiovina ir išdirba odas, dar kitame iš 
galvų ir kojų verda klijus, o toliau, viename, kaulus 
degina į miltus, laukų trąšoms. Nei menkiausioj i orga
niškosios medžiagos dalelė pas Durham’ą nenusimetą.

' (Bus daugiau)

Fašistų generolas Franco kabina medalius Italijos 
razbaininkams, kurie pasižymėjo kovoje prieš Is
panijos respublikų.

4. Apskričio komitetas išda
vė smulkmeniška raportų iš 
savo veikimo, kaip tai: kiek 
parengimų, prakalbų sureng
ta, kiek kam išaukauta; kas 
buvo veikiama ir kas pasi- 
brėžta veikti. Raportas, po 
mažos pastabos per drg. Ba- 
laukų, vienbalsiai priimtas. 
Pinigų apskričio ižde randasi 
$54.90.

Kuopų Raportai
Už 10-ta kuopa, Philadel

phia, Pa., raportavo drg. Bu
lauka. Kuopa gavo 4 naujus 
narius. Pilnai užsimokėjusių 
narių yra 64, neužsimokėjusių 
—11. Pinigų kuopos ižde ran
dasi $107.70.

Už 13-tą kuopų, Easton, 
Pa., raportavo drg. Masionis. 
Gauta du .nauji nariai į kuo
pa. Pilnai užsimokėjusių na
rių randasi 22, neužsimokė
jusių—10. Pinigų kuopa turi 
$8.00.

Už 25-tų kuopų, Baltimore, 
Md., raportavo drg. žemaitis. 
Gauta du nauji nariai į kuo
pa. Užsimokėjusių narių turi 
37. Trys nepasimokėję. Pini
gų ižde turi $53.33.

Už 105-tų kuopa, Philad., 
Pa., žodžiu išdavė raportų 
drg. Stakliškienė. Kuopa vos 
gyvuojanti ir turinti skolos.

133-čia kuopa delegatų ne- 
prisiuntė ir nieko nedavė ži
not apie kuopos stovį.

Už 141-mų kuopa, Philad., 
Pa., raportavo drg. Graičiū- 
nienė. Užsimokėjusių narių tu-
ri 23, -neužsimokėjusių—5. Pi
nigų ižde randasi $7.00 ir tiek 
pat skolos turi.

Už 142-rų kuopų, D al ear, 
N. J.; raportų išdavė Senas 
Vincas. Kuopa turi 14 pilnai 
užsimokėjusių narių, neužsi
mokėjusio nei vieno. Sugrįžo 
į kuopa vienas senas narys. 
Pinigų turi $25.28.

143-čia kuopa nei delega
tų, nei raporto neprisiuntė.

Už 149-tų kuopų raportavo 
drg. čekanavičienė. Gauta 
vienas naujas narys. Pilnai 
užsimokėjusių narių turi 17. 
Pinigų randasi $84.25.

209-ta kuopa delegatų ne
prisiuntė ir nieko neraporta
vo.

Už 30-tų kuopą, Chester, 
Pa., raportavo draugai Pro
cius ir Lipčius. Gauta trys 
nauji nariai. Užsimokėjusių 
narių turi 21. Pinigų turi 
$15.00.

Raportams pasibaigus, nu
tarta padaryti pusės valandos 
pertrauka pietums.

Antra Sesija
Kuopų raportų ^diskusijose 

ėmė dalyvumų veik visi dele
gatai, jieškodami būdų bei ke
lių geresniam veikimui. Kaip 
kas pabarė apskričio komitetų 
už netaktų, ir net nesusiklau- 
syma tarpusavyj. Raportus 
priėmus, tapo įnešta ir nutar
ta, kad1 Apskričio Komitetas,

pas, sušauktų visus narius į 
susirinkimų ir stengtųsi tokias 
kuopas sustiprinti.
“Laisves” Vajaus Klausimas

“Laisvės” vajaus klausimu 
įžanginę prakalbėlę pasakė 
drg. Šmitas. Po tam, pakalbė
jus keliolikai patyrusių vaji- 
ninkų ir neradus naujų, pa- 
sekmingesnių kelių vajaus 
darbuotėje, palikta esančioji 
vajaus darbuotė, tik su tuom 
paakstinimu, kad kiekvienas 
draugas ar draugė gautų bent 
po viena “Laisvei” skaitytoja.

Iš “Laisvės” pikniko, Phila- 
delphijoj, raportų išdavė drg. 
Šmitas. Pelnyta $1,265.39. 
Baltimorės draugų “Laisvei” 
surengtas piknikas davė $175 
uždarbio.

Jaunuolių klausimu kalbė
jo jaunuolis iš Baltimorės, 
draugas Juškauskas, tik apie 
vietinį jaunuolių veikimų. Bu
vo raportuota, kad po atsibu
vusios jaunuolių konferencijoš 
Philadelphijoj, jaunuoliai tru
putį yra pagyvėję. Tačiau 
jaunuolių veikimo progreso 
veik nesimato. Po trumpų dis
kusijų, nutarta sušaukti antra 
jaunuolių konferencija Litera
tūros* Draugijos 6-to apskričio 
rybose.

Moterų atskiros nuo. A.L.D. 
D. darbuotės klausimu, nutar
ta palikti taip, kaip tas atski- 

I ras veikimas dabartiniu laiku 
vystosi.

Nauji Sumanymai ir 
Nutarimai

Nutarta surengti piknikų ar 
šiaip kokį parengimą 6-to ap
skričio naudai. Surengimas 
pavesta apskričio komitetui.

Literatūros platinimo klau
simu nutarta, kad kiekviena 
kuopa iš savo tarpo veiklesnių 
draugų išrinktų literatūros 
platinimo agentą, kuriam bū
tų pavesta ir “Laisvės” skaity
tojų sužiūrinėjimas tos kuopos 
rybose.

itezoliucijų komisija pasiūlė
4 rezoliucijas, kaip tai: Lie
tuvos klausimu, knygų leidimo 
klausimu, jaunuolių klausimu 
ir rinkimų klausimu. Visos re
zoliucijos vienbalsiai priimtos.

Knygų peržiūrėjimo komisi
jos raportas išklausytas ir 
priimtas.

Į 6-to Apskričio komitetą 
sekančiam terminui išrinkta 
šie draugai: Šmitienė, Mulo- 
kiūtė, Lipčius, Bendaravičius, 
Senas Vincas, Pilėnas ir Žilin
skaitė.

Į alternatus: Gričiūnienė, 
Skač, Bulauka ir Čekanaus- 
kienė.

Knygų peržiūrėjimo komisi- 
jon įėjo: Pocius ir Bulauka.’

Sekanti konferencija nutar- 
tarta laikyti Philadelphia, Pa.

Iš apskričio iždo tapo pa
aukauta sekamai: Ispanijos 
kovotojams $5, Komunistų 
Partijai—$5, “The Lithuanian 
Voice”—$2 ir Agitacijos Fon
dui—$3.

Nutarus apmokėti priduotas 
bilas, konferencija užsidarė
5 :30 vai. vakaro.

Pirmininkas, A. Žemaitis, 
Sekretorius, Senas Vincas.

' Pasibaigus susirinkimui, d. 
A. Maldaikienė pavaišino 
drauges su skaniu “grape 
juice” ir pyragaičiais. Ačiū d. 
Maldaikienei.

O. Gimienė.

BINGHAMTON, N. Y.

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
simų, kurių mažos, atskiros 
grupelės mažai tegali atlikti. 
O sušaukus moterų bendrų su
važiavimų būtų galima kur 
kas daugiau nuveikti.

Susiorganizavus jaunų mer
gaičių choreliui, ir tūlų mer
gaičių motinoms priklausant 
Moterų^ Skyriuj, pradėjo dis- 
kusuoti, kaip tas chorelis bū
tų galima geriau palaikyti. 
Prieita prie išvedimo, kad 
Moterų Skyrius turi minėtam 
choreliui pagelbėti kaip orga- 
izavimosi, taip ir palaikymo 
darbe.

Kadangi lapkričio 4-tą d. 
čia kalbės drg. D. M. šoloms- 
kas iš Brooklyno ir kadangi 
tą dieną pripuola Moterų 
Skyriaus susirinkimas, tai nu
tarta susirinkimų laikyti se
kantį penktadienį, lapkričio 
11-ta d., kuris įvyks pas drg.

Binghamton, N. Y.
SVARBIOS PRAKALBOS
Šias prakalbas rengia LLD 

20 kuopa. Įvyks penktadienį, 
lapkričio 4-tų dienų, Lietuvių 
Svetainėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kalbės vienas iš ge
riausių kalbėtojų ir LLD Cen
tro Sekretorius drg. D. M. šo- 
lomskas, iš Brooklyno. Drg. 
šolomskas kalbės dabartiniais 
pasauliniais klausimais: Ko
dėl po paėmimo Austrijos ir 
Čechoslovakijos yra pavojus 
Lietuvai? Kodėl Hitleris nori 
Klaipėdos? Sov. Sąjungos at- 
siekimai ir kovos už pasau
linę taika. Apgynimas mažų
jų tautų. Kuo baigsis Ispani
jos ir Chinijos liaudies kovos? 
Ar fašizmas pavergs pasaulį? 
Ir, žinoma, LLD reikalais.

Šiandien momentas svarbus, 
nes visas pasaulis stovi ant 
karo slenksčio. žmonės su 
kiekviena minute laukia ži
nių apie pasaulio įvykius. Vi
sų demokratijų mylinčių žmo
nių akys atkreiptos į Hitlerio 
grobikiškus pasimojimus. Ir 
jie su kiekviena diena nekan
triai laukia žinių: ką Hitleris 
daro šiandien ir ką jis mano 
daryti rytoj. O čia kaip tik 
ir bus proga kiekvienam iš
girsti apie dabartinius pasau
lio įvykius. Tad visi vietos lie
tuviai esate kviečiami daly
vauti šiose prakalbose. O 
drg. šolomskas, kaipo vienas 
iš geriausių kalbėtojų, mums 
daug kų naujo papasakos. 
Naudokimės proga visi!

Širdingiausiai kviečia visus
LLD 20 Kuopa.

Meksika Neįsileidžia 21 
Pabėgėlio iš Vokietijos

Tampico, Mexico. — Išti
są savaitę buvo išlaikyti 
“Orinoco” laive 21-nas Vo
kieti jos-Austrijos žydas. 
Meksikos vidaus reikalų mi- 
nisteris uždraudė jiem įva- 
žiuot į Meksiką. Žydai stebi
si, kad Meksikos valdžia, iš 
pažiūros pusėtinai laisva, 
neįsileidžia būrelio šįų vyrų 
ir moterų, jieškančių prie
glaudos nuo nazių persekio
jimų.

Jeigu jie bus priversti 
grįžt atgal į Vokietiją, tai 
atsidurs ten koncentracijos 
stovykloj..

Į Elizabeth, N. J. į 
| “Laisvės” Vajininky | 

i Balius !
J šis balius yra rengiamasi 
‘naudai “Laisvės” vajininkųj 
J padengimui važinėjimo kaš-| 
J tų. Visi “Laisvės” skaity-Į 
Į tojai, visi širdingi jos rėmė-Į 
'jai yrd prašomi dalyvauti} 
• šiame baliuje ir padėti Į 
j “Ląisvės” platintojams. • 

1 BALIUS JVYKS į 
įtapk. 5 Nov. i 
i Šį Šeštadienį •

L. D. P. Kliubo Salėje į 
Į 408 COURT STREET Į 

I ELIZABETH, N. J.
I " •

1 BUS GERA MUZIKA
I Galėsite Smagiai Pasišokti

Pradžia 7:30 vai. vakare
ĮŽANGA 25c ASMENIUI į--------------------
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Scranton, Pa
ŠIS IR TAS

Kaip visur, taip ir pas mus 
dabartiniu momentu politinis 
įkaitimas pasiekęs aukštą laip
snį.

Prieš du metu atgal ir mū
sų lietuviški politikieriai štur
mavo, bet turėjo ir už ką: Ta
da lietuvis buvo kandidatas į 
valstijos seimelį. Bet šiemet 
to nėra. Tada visi lietuviai 
dirbo vieningai už savo tau
tietį. Dabar gi kitaip. Da
bar tas vieningumas apiręs ir 
nemažai yra tokių, kurio 
prakaituoja už reakcionierius 
republikonus; net ir tokių yra, 
kurie gyvena ant pašalpos, o 
dirba už tokius
kurie pasirengę (jei 
rinkti) ir tą pašalpą 
imti.

Spalių 27 d. įvyko svarbus 
susirinkimas ALDLD 63-čios 
kuopos, 407 Lafayette St., Lie
tuvių Svetainėj. Susirinkime 
padaryta gerų tarimų, tai yra, 
nutarta surengti gražų tea
trą tinkamiausiu laiku. Taipgi 
plačiai svarstyta dienraščio 
“Laisvės” vajaus klausimas. 
Vajaus komiteto nariai nusita
rė bendrai uoliai veikti vajuj. 
Nekurie jau pareiškė, kad jau 
turi gavę keletą naujų skaity
tojų dienraščiui “Laisvei. ”

kandidatus, 
būtų iš- 
iš jų at-

kliubas jLieuvių politikos 
nors iš principo ir demokrati
nis, bet iki vėliausio laiko svir
duliavo viduryj. Vienok pas
kutiniame susirinkime užgyrė 
naujosios dalybos kandidatus. 
Tas labai gerai, kad nors sy
kį kliubas išdrįso atsistoti aiš- 
kion pozicijon.

P. Arthur II. James, kan
didatas į gubernatorius Penu, 
valstijos yra stambaus kapita
lo kandidatas ir aršus reakci
onierius — priešas darbinin
kų ir ypatingai naujosios da
lybos. Nors p. James ir deda
si mainierių draugu, bet kas 
nežino jo darbų, kiek jis yra 
jiems pasitarnavęs kaipo tei
sėjas.

Darbininkai turėtų nepa
miršti ir atiduoti savo balsus 
ne už tokį reakcionierių p. 
James’ą ir visą republikonų 
kliką, bet už naujosios daly
bos kandidatus, už prezidento 
Roosevelto rėmėjus.

Į trumpą laiką trečias lie
tuvis žuvo automobilio nelai
mėj. Apie trys savaitės atgal 
automobilio nelaimėj tapo už
mušti jaunuoliai F. Laloža, 20 

amžiaus, ir II. Gravish, irgi 
m. amžiaus. Gi spalių 27 
kitas lietuvis jaunuolis li- 
automobiliaus užmuštas, 

J. Matulis, 25 m. amžiaus.

m.
20
d, 
ko 
tai
Tai aukos vis neatsargaus va
žinėjimo.

Lapkričio 5 dieną, 7 vai. 
vakare, Scrantone kalbės drg. 

svarbiais 
kiekvieno 

pareiga

W. Market St., 
drg. šolomsko

6 dieną, toj pa- 
atsibus paskai-1 

Prelegentas

D. M. šolomskas 
klausimais, todėl 
lietuvio darbininko 
yra nepraleisti minėtą vaka
rą niekur kitur, kaip Lietuvių 
Svetainėj, 132 
nes ten įvyks 
prakalbos.

Gi lapkričio 
čioj svetainėj,
ta ir vakarienė, 
bus drg. St. Jasilionts iš Bing- 
hamtono.

Paskaita prasidės 2 vai. po 
pietų ir įžanga veltui. Vaka
rienė (užkandžiai ir pasi
linksminimas) prasidės 4-tą 
vai. po pietų ir įžangos tikie- 
tas bus tik 35c.

Tą viską rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos 39 k p. 
ir rengėjai visus širdingai 
kviečia atsilankyti.

Narys.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

X v

LAISVE i

3

delegatai kiton konfercncijon, padoriaus pareiškimą, kad bus 
į Amerikos Lietuvių demokratų susirinkimas apa- 

metinę apskričio tinCJ Svetainėj ir visai ne lie-

lyvauti, išgirsti raportą nuo bazaro, 
kuris jvyks spalių 8 d. Taip pat pra
šau ALDLD visų trijų kuopų Ko
misiją bendrai dalyvauti šiame su
sirinkime, idant galėtumėt rapor- 
tuot ką turite nuveikę ALDLD 
kuopų naudai. Nepamirškite nariai 
atsivesti naujų narių. — Prot. J. B.

(257-258)

50c — P. Mažuolis, D. Burba, 
A. Mureikienė; J. Kitra 35c; 
po 25c—Mrs. Veiverienė, A. 
Jocis, B. Bartkevičius, Kara
liūnas, Vogulis, J. Mockaitis, 
M. Baltrėnienė, C. Baltrūnas, 
A. Stanys, J. Valinčius, S. Ta
mošiūnas, A. Katinas.

Viso aukų surinkta su smul- 
paliesda- kiais $8.65.

Visiems prakalbų dalyviams 
ir aukautojams varde Amer. 
Liet. Kongreso tariu didelį 
ačiū 1 M. Arison.

tuvių. Tad nusitarta, kad vi
sai skirtingų kalbų susirinku

1
. I mai nieko vieni kitiems nepa-. j ūsams, i __

Ebro upes pasiruošę

Bridgeport, Conn

KONCERTAS 9

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus

i Brooklyn949 Willoughby AveLabor Lyceum Salėjo

t

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

<1

1

įvyks 
Svet., 
v. v.

PHILADELPHIA, PA.
Šį ketvirtadienį, lapkr. 3 d., 8 vai. 

vak. jvyks nepaprastas susirinkimas 
lietuvių komunistų kuopos, 
susirinkimo:
Visi nariai dalyvaukite ir
kite 
mes 
tas.

prakalbos, Juškienės
Main St. Pradžia 7
D. M. Šolomskas. Rengia 
12-ta kuopa. Prašome visų 

(256-257)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas jvyks 2 

d. lapkričio, Kliubo patalpoj, 408 
Court St. Prašome visų narių skait
lingai dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti, kaip Kliubo ge
rovė ir tt. Nepamirškite ir duok
les užsimokėti. (255-257)

PITTSTON, PA.
Trečiadienį, 2 d. lapkričio 

svarbios 
183 N. 
Kalbės 
ALDLD
skaitlingai dalyvauti

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, lapkr. 3 d., 8 
v. v., 4620 Melrose St. Prašome visų 1 
dalyvauti šiame susirinkime. — Kp. 
Sckr. A. Ramanauskas. (257-258)

Vieta ! 
735 Fairmount Ave.

atsineš- i 
blankas “Daily Workcrio.” Jas 
turime sutvarkyti. — Komitc- 

(257-258)

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

9 A. M. iki 3 P. M.

CLEVELAND, jOHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. lapkričio, ketvirtadienio vaka- j 
re, 7:30 vai. Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Prašome visų narių da-

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

' A’*

IWO šokikų grupe vardu “Černačevsky,” keturios poros pasižymėję šokimu 
kolektyvių liaudies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus jiems yra 

suteikusi amerikoniška spauda.

IŠTISAS “LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS
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Linksma girdėt. Dar vienas 
didelės svarbos nutarimas, tai 
yra, pakviesti dr. J. J. Kaš- 
kiaučių iš Newarko pakalbėti 
sveikatos klausimu.

štai jums, brangūs lietuviai, 
ir vėl brangi proga išgirsti di
delės svarbos prakalbas. Tė- 
mykite pranešimus dienraštyj 
“Laisvėj.”

Kaip žinoma, įvyksta AL- 
DLD apskričio konferencija 
Hartforde, lapkričio 13 d., 
10:30 vai. ryte. Ton konfe- 
rencijon išrinkta delegatai se
kanti : Otto Frankelis, A. Mu- 
reikienė, A. Jocis ir J. J. Moc- 
kaitis. Paskiaus išrinkta kiti

tai yra, 
Kongreso 
konferenciją, kuri įvyks lap
kričio 27, 103 Green St., Wa
terbury. Delegatai:
A. Mureikienė, M. Kairis.
Iš Amerikos Lietuvių 
Kongreso Veiklos

Spalių 28 d. įvyko svarbios 
prakalbos, 407 Lafayette St., 
Lietuvių Svetainėj. Prakalbą 
sakė drg. A. pimba, “Laisvės” 
redaktorius, iš Brooklyno. Pu
blikos atsilankė vidutiniai. 
Būtų buvę daug daugiau pu
blikos, jei nebūtų įvykusi 
“waiteriu” kliubo “card par
ty.” Buvo girdėt nepasitenki
nimo iš “waiteriu” pusės link 
Kongreso rengtų prakalbų tą 
patį vakarą. Gerbiamieji kliu- 
biečiai, kaip čia ant vietos 
vadinamas prieškarinis komi
tetas neturėjo nei mažiausios 
intencijos tas prakalbas reng
ti tą patį vakarą, idant tams
toms pakenkti, atitraukti pu
bliką nuo “card party.” Tas 
įvyko per klaidą. Prieškarinis 
komitetas, samdydamas sve
tainę, suprato svetainės gas-

kenks. Todėl prakalbos reng
ta. Už tai malonėsite atleist.

Dabar grįšime atgal prie 
prakalbų. Kalbėtojas kalbėjo! 
keliais klausimais, 
mas plataus pasaulio šiandie-! 
ninę padėtį, o ypatingai Lietu
vos nepriklausomybę ir joje 
atsteigimą demokratinės san
tvarkos. Drg. A. Bimba aiš-, 
kiai nurodė Amerikos Lietuvių 
Kongreso svarbą ir kodėl tu
rėtų jan įstoti kiekviena lie
tuviška organizacija bei drau
gija. žodžiu sakant, publi
ka atydžiai klausėsi jo pra
kalbos. Aišku, todėl, kad pra
kalba buvo svarbiu klausimu, 
atlikta puikiai. Po prakalbų 
buvo duota nemažai rimtų 
klausimų, į kuriuos kalbėto
jas tinkamai atsakė.

Padengimui prakalbinių lė
šų rinkta aukos. Aukavo: Mr. 
& Mrs. Navašinskai $1, Geo. 
Valatka $1, Valatkienė $1, M. 
& A. Ar i s o n a i $1; po

Hankow. — Pirm pasi
traukiant chinų kariuome
nei iš Hankowo, jinai sunai
kino 500 milionų dolerių 
vertes japonų nuosavybes 
tenai.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkr. 4 d., 7:30 
v. v., 3014 Ycmans. Būtinai visi na
riai būkite susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Nariai, 
kurie duokles užsimokės, gaus kny
gą “Ūkanos.” Atsiveskite ir naujų 
narių. — A. Vartmeckienė.

(257-258)

CHRONIŠKOS
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

i

Dienraščio "Laisvės" Didysis

Koncertas B® S3 IsapkraHo-Nmrember

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas neįvyks šį penktadienį, 
4 d. lapkr., nes yra rengiamos pra
kalbos tą dieną. Kalbės D. M. šo
lomskas. Todėl kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyks penktadie
nį, 11 d. lapkričio pas drg. A. Sima- 
naitienę, 9 Miles St. Pradžia 7:30 
v. v. Šis susirinkimas bus svarbus, 
todėl visos skaitlingai dalyvaukime 
ir prie progos atsiveskite ir naujų 
narių. — M. Kulbienė. (257-258)

CHICAGO, ILL.
ALLEK Draugija prašo visų Chi

cagos Draugijų, Kliubų bei Kuopų 
nieko nerengti Gruodžio 11-tą d., 
nes viršminėta Draugija rengia sa
vo metinį minėjimą nuo suvažiavimo 
ir oficiališką Draugijos įsikūrimą. 
Bus gera programa, šokiai ir Drau
gijos Veikėjų pagerbimui vakarienė. 
—- A. Jocius. (257-258)

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

ir pavieniu.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y,

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Norint būti sveiku ir stipriu
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI—VALGYK

Kep tu~ves

Kenstavičienė žymi dainininke iš Chicagos, Ilk, 
dalyvauja šiame dienraščio “Laisves”’ Koncerte.

Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, žymus lietu
vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 

“Laisvės” Koncerte.
Adele Mickevičiūtė, Mezzo-Sopranas iš Provi

dence, R. I. Garsi Naujosios Anglijos lietuvių dai
nininkė.

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

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

P. M. Nikolajevas, 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 šokikų grupė vardu “černačevsky,” 
keturios poros pasižymėję šokimu kolektyvių liau
dies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus 
jiems yra suteikusi amerikoniška spauda.

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

Ensemblis Aidbalsiai, grupė puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. Šaknaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liau
dies šokius.

Po koncerto šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestras

Koncertas Prasidės 3:30 valandą po piety, Įžanga 50 centų, 75 centai ir $1.00

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, Specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

Virpąs Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y
i•f i j• 1
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Užprenumeruok DienraštįLietuviai Komunistai Prašo Jūsy Talkos
žinoma

FRANK DOMIKAITTS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Clement Vokietaitis

South BrooklynFutbolisty Domesiui!
RINKIMINIS FORUMAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

5

S

pas 
yra

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

ėdikas 
Busch 

unijos,

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

po- 
dr. 
gi-

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks ke
tvirtadienį, lapkr. 3 d., “Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St., pradžia 7:30 
v. v. Prašome visų skaitlingai daly
vauti, nes turėsime daug svarbių 
dalyki} aptarti. Prie progos nepa
mirškite ir duokles užsimokėti. — 
C. Reinis, Prot. Sekr. (257-258)

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

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

kreipti atydos ypatiš- 
smeižtams, kada jis 
kaipo ypatą, tūliems 

nebūtus

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves’’ Name

AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
skaudamų IR SUSTIRUSIŲ muskulu 

F ZL ■» / ,'SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS 
CtoY s y -
KjiL Z JUMS REIKIA p 
■fPAIN-tXPELLERIO. hUSIPiRKiTE BONKUlf' 

ir jūs nusis t e bCsi r e kairumai jums z
a PAlt qpyiNS SKAUSMĄ IR JUS LUFAM'NS

Naudokite tq linimentq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 motų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Poin-Expcllcrio su Inkaru ant dėžutės 
pas savo vaistininkę.

^PAiN-EXPELLER

LAISVĖ Trečiadien., Lapkr. 2, 1938

NowYorko^ėž^Zinioi
Pietūs Gubernatoriui 
Lehmanui Pagerbti

suruošė
Lehma- 

įvyko 
New 
veik 
laik-

Nepriklausomo Piliečių Ko
miteto Naturalizuotų Balsuo
tojų Divizija (Naturalized 
Voters Division of the Inde
pendent Citizens Committee) 
pereitą pirmadienį 
pietus gubernatoriui 
nui • pagerbti. Pietūs
Roosevelto viešbutyj, 
Yorke. Juose dalyvavo 
išimtinai tautinių grupių 
raščių leidėjai, atstovai ir tū
lų žymesniųjų tautinių grupių 
organ i z a c i j ų d a rb u ot o j a i.

Todėl ir visos kalbos, saky
tos laike pietų, lietė išimtinai 
tiktai taip vadinamus ateivius 
arba tautines grupes Jungti
nėse Valstijose. Kalbėjo gub. 
Lehman, demokratų partijos 
pirmininkas ir pašto ministe- 
ris Jim Farley, senatorius 
Wagneris, teisėjas Poletti, 
kandidatas į gubernatoriaus 
padėjėjus, ir dar kiti. Visi pa
brėžė reikalą išrinkimo guber
natoriaus Lehmano, su tais, 
kurie kandidatuoja drauge su . 
juo demokratų partijos sąraše, I 
ir senatoriaus Wagnerio. Visi 
taipjau pabrėžė, kad šiandien 
vyriausias klausimas yra kova 
už Naująją Dalybą, kaip ją 
patiekė prezidentas Roosevel- 
tas ir prieš kurią pasiutišką 
kovą veda republikonų parti
jos viršylos.

Įdomu tai, kad senatorius 
Wagneris, kuris ir vėl kandi
datuoja į senatoriaus vietą ir 
kuris daug naudingų darbų 
atliko USA senate, yra atei-llais “L. 
vis. “Kai aš atvykau į šį kraš- “Lietuv 
tą,” sakė jis, “nemokėjau nei Klubas, 
žodžio angliškai kalbėti. Pir- raudonos kojinės (pančiakos). 
miausiai skaičiau savo kalboj Visą uniformą sudaro lietuviš- 
spaudą ir ji man padėjo su
sipažinti su šio krašto reika
lais ir patapti piliečiu. . . Dėl
to aš labai įvertinu tą spaudą, 
kuria mes vadiname ‘ateiviš- 
ka’.'.”

Įdomu, beje, ir tas, kad 
kilėliui pirmininkavęs 
Bernard G. Richards yra 
męs Lietuvoj ir tai jis pabrėž
tinai paminėjo.

Paminėtoj Natūrali z u o t ų 
Balsuotojų Divizijoj lietuvius 
atstovauja a d v. A. J. Wentz, 
kurio raštinė randasi Wil- 
liamsburge, Brooklyne.

Iš lietuvių pokilėly dalyva
vo “Tėvynės,” “Amerikos’ 
“Laisvės” atstovai, taipgi 
nomas adv. Wentz.

Koresp.

Už savaitės, trečiadienį, jau bus po rinkimų. Šią paskutinę 
savaitę eina smarkiausios lenktynės, kas laimės rinkimus — 
reakcionieriai ar debiokratijos šalininkai.

Reakcionieriams lengva. Jie turi pinigų ir nesigaili jų iš
leisti rinkimuose, kad galėtų liaudį engti po rinkimų. Jų ra
dio šaukia per dienas ir naktis. Jų apmokami arba riebių vie
tų laukianti agentai landžioja pas darbininkus ir užkalbinėja 
visokiausiais būdais, kad atiduotų balsus už reakcionierius.

Komunistai per ištisus metus stovi darbo žmonių reikalų 
sargyboje; už juos kovoja. Jų kandidatas kongrese būtų sti
priausiu tų reikalų gynėju. Komunistai, darbiečiai ir progre
syviai naujadalybininkai kandidatai bendrai pravestų darbo 
žmonėms naudingus įstatymus, atmuštų žalinguosius. Bet kad 
jie būtų išrinkti, reikia visiems, o pirmoj vietoj komunistams 
ir jų rėmėjams padėti daug darbo.

Tam darbui, draugai, ir reikalinga jūsų visų talka.
Šią savaitę, kas dieną, 7 vai. vakaro, ateikite “Laisvės” 

raštinėm Čia J. Gasiūnas ar P. Šolomskas suteiks jums infor
macijas ir darbui reikalingas medžiagas. Kuopos valdyba tu
ri daugybę antrašų piliečių, pas kuriuos reikia nueiti, pasi
kalbėti ar bent nunešti literatūros, kuri išaiškins reikalą bal
suot už Israel Amterį, komunistų kandidatą, ir už darbiečius 
bei kitus progresyvius.

Rinkimai būda kartą į metus. ’ Pasišvęskite keletą dienų, 
atidėkite visus kitus reikalus į šalį, padėkite mums. Neno
rinčius eit po vieną—siunčiame poromis. Darbas įdomus ir 
nepaprastai reikalingas.

Lauksime jūsų kas vakarą nuo 7 iki 8 vai., taipgi sekma
dienį nuo 9 ryto iki vėlai po pietų.

Lietuvių Komunistų Kuopa.

Ateinantį sekmadienį, 11 v. 
ryto, įvyksta futbolo koman
dos pratimai ir nariai daly
vauja visi.

Uniforma yra įgyta tokia: 
Geltoni marškiniai su inicija- 

i. S. C.,” kas reiškia 
Amerikos Sporto 

žalios kelnaitės ir

ir

kosios spalvos.
Kurie dar neturi pasiėmę, 

gaus uniformų aikštėje.
Pereitą sekmadienį, dėl kliū

čių, treiniruotė neįvyko.
Susitvarkius su uniforma, 

komanda stojo rimtai dirbti ir 
yra gautas pakvietimas su
žaisti su italų komanda viešas 
rungtynes, kurios bus pa
skelbtos spaudoje, kur ir kada 
įvyks.

Atvykti į aikštę punktua
liai, nes vėliau aikštėje įvyks 
tikros kitataučių rungtynės. 
Esant blogam orui, pratimai 
neįvyksta.

Jonas Atkočius.

Jaunuolių Kliubas ir masi
nių organizacijų kuopos ren
gia rinkimų klausimu forumą. 
Kalbėtojai yra užkviesti nuo 
visų politinių partijų: demo
kratų, republikonų, socialistų, 
komunistų ir Amerikos Darbo 
Partijos. Įvyks trečiadienį, 
lapkričio (Nov.) 2 d., 8 vai. 
vakare, So. Brooklyn Commu
nity Center, 723 — 5th Ave. 
ir kampas 23rd St. Visi, ku
riem tik galima, būkite ir iš
girskite visų politinių partijų 
atstovus. Rengėjai.

DALYVAUKI? SMAGIOJ 
PRAMOGOJ

MIRĖ
Petras Kasky, 49 m. am

žiaus, mirė spalių 30 d., Kings 
County ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas namuose, 268—40th 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
Įvyks lapkričio 2 d., trečiadie
nį, 10 vai. ryto, Šv. Traicės 
Kapinėse. Laidotuvėmis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Maspeth, L. I
LDS 14 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 3 d. lapkričio, 8 vąl. va
kare, pas draugus Zablackus, 
70-42 Link Court.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

be-W. Van Houtin, 60 m., 
namis, miegojęs skiepe 762 
Gates Avenue, rastas pasiko
ręs ant balkio savo diržu.

Ateinančio šeštadienio vaka
re, lapkričio (Nov.) 5 d., 
“Laisvės” svetainėje įvyks 
draugiškas vakarėlis, kurį ruo
šia vietinė Komunistų Parti
jos Lietuvių Kuopa. Tai bus 
lietuvių partijiečių ir simpa- 
tikų pramoga, kur 'bus skanių 
užkandžių, lengvų išsigėrimų, 
dainų, draugiškų pasikalbėji
mų ir linksmų šokių prie ge
ros muzikos.

Kiekvienas partijietis ir pri
tarėjas prašomi dalyvauti šia
me suėjime. Įžanga padengi
mui lėšų tik 25c asmeniui.

Tarp kita ko, dainuos du 
pagarsėję duetistai — Alek
sandras Velička ir Petras Gra
bauskas. Rengėjai.

Prakalbos
GRAŽI LIETUVIU REPREZENTACIJA

Pereito pirmadienio vakare, 
Madison Square Garden, New 
Yorke, įvyko entuziastiškas 
Amerikos Darbo Partijos 
(American Labor Party) ma
sinis mitingas. Demonstruota 
priešrinkiminis entuziazmas, 
dalyvaujant gub. Lehmanui, 
J. V. senatoriui Robert Wag- 
neriui, reprezentatyviu James 
Mead’ui ir daugeliui kitų kan
didatų į įvairias valdvietes.

Milžiniškoji Madison Sq. 
Garden patalpa buvo kupina. 
Įvairių unijų skaitlingos gru
pės su savo daugspalvėmi® iš
kabomis ir vėliavomis mirgėte 
mirgėjo. Šį kartą teko maty
ti skaitlinga reprezentacija ir 
lietuvių, kurių vadovybė ir 
gražus būrys, sutartinai, su 
savomis iškabomis nutraukė į 
Madison Sq. Gardeną iš Liet. 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainės.

Tai buvo pažangių Ameri
kos piliečių masinė, demons
tracija prieš reakciją ir fa

šizmą. Kuomet kalbėtojai žy
mėjo pažangiųjų apsivieniji- 
mo svarbą prieš reakcinę Re
publikonų Partiją ir fašizmą, 
tai jų kalbas lydėjo entuzias
tiškas publikos sveikinimas; 
kuomet suminėta vardai Hoo- 
verio, O’Connor’o, Hague ir 
kitų juodašimčių, tai minios 
jų adresu siuntė triukšmingą 
ujimą.

Daug;.karčios teisybės pa
sakė prieš republikonų ir de
mokratų kietakakčius Ameri
kos Darbo Partijos valstijos 
pirmininkas Luigi 
sekretorius
piečių kandidatas į apskrities 
prokurorą O’Leary ir kiti.

Išreikšta gedulą mirusiam 
Amerikos Darbo Partijos na
riui ir darbuotojui Charney 
Vladekui, kuris buvo New 
Yorko miesto tarybos 'nariu 
(nuo darbiečių partijos). Visa 
audiencija afrsįstpjimu išreiškė 
savo gedulą mirusiam jų drau
gui.

Antonini, 
Alex Rose, dar-

ADP LSk. Koresp.

Lietuvių namų savininkų 
ganizacija rengia svarbias pra
kalbas, kurios įvyks šį penkta
dienį, lapkričio 4 
mo parap. salėje, 
Havemeyer Sts., 
Pradžia 7 :30 vai. 
ga — dykai.

Adv. Cl. Vokietaitis aiškins 
valstijos konstitucijai paruoš
tus priedus, kuriuos piliečiai 
šio mėn. 8 d. turės priimti ar
ba atmesti. Kai kurie tų priedų 
— amendmentų yra kenksmin-j 
gi namų savininkams ir ben-j 
drai taksų mokėtojams, šiose1 
prakalbose bus gera proga su
sipažinti su tais konstituciniais 
priedais ir nusistatyti, kaip už 
juos balsuoti.

Bus ir daugiau gerų kalbėto
jų, kurių tarpe ir kandidatai 
svarbesniųjų politinių partijų, 
šios prakalbos bus labai įdo
mios ir naudingos ypačiai na
mų savininkams, bet sykiu yra 
kviečiami atsilankyti ir visi kL 
ti lietuviai. Komisija.

or-

d., Apreiški- 
North 5th ir 

Brooklyne. 
vakare. Įžan-

Žiauriai Nubaudė 
Pikietus

džioti, ar tai reikia šmeižti kai
po ypatą, ir visą judėjimą? Ir 
kolei šmeižei mane, kaipo ypa
tą, aš visai nekreipiau atydos, 
bet kada jau j ieškai priekabių 
prie Komunistų Partijos, ir 
prie manęs, tada turėjau tarti 
žodį.

Yra visiems gerai

kad Buivydui būti be frakcijos, 
tai peilis po kaklu. Neturime 
pas Griaučius frakcijų, tai ban
dė sutverti opoziciją Komunis
tų Partijoj. Tas nepavyko ir 
gavai j sėdynę įspirti, tai dabar 
kitiem primesdamas frakciją, o

pats ją organizuoji. Bet kas 
klausys; juk visi Buivydą žino 
kaipo frakcijų staliorių ir jų 
pardaviką. J. Kairys.

Paskilbęs darbininkų 
teisėjas Cotillo uždėjo 
Jewelry Co. darbininkų 
CIO, dviem vadams baudas po
30 dienų kalėti ir po $250. Juos 
kaltino laužyme to paties teisė
jo išduotos drausmės prieš pi
kietus.

Po to, teisėjas įsakė streikie- 
rių gynėjui Sacher stot teis
man lapkričio 10-tą; kaltina 
paniekinime teismo. Cotillo su
minėjo net 19 punktų, kuriais 
advokatas Harry Sacher esąs 
prasikaltęs streikierius ginda
mas per dvi dienas teisme.

Devyniem strei.kieriam pri
teista po 10 dienų kalėt, bet 
nuo baudos atleido, padėdamas 
juos išbandyt per 6 mėnesius, 
kas reiškia, kad tuomi juos no
rima sulaikyt nuo streiko veik
los.

Šmeižtams Nėra Ribų ir 
Dėlto Prisieina Tarti 

Žodis, Kitas
Paskiausiuose “Keleivio” nu

meriuose, Vytautas Katilius (J. 
Buivydas), pradėjo jieškoti 
prie manęs priekabių. Aš neno
rėjau 
kiems 
šmeižė
kriaučiams. pasakojo 
dalykus apie mane. Ir tie šmei
žtai nedavė jam pageidaujamų 
pasekmių. Tai tada J. Buivy
das panaudojo “Keleivį” prieš 
mane, manydamas, kad per lai
kraštį bus geresnes pasekmės. 
Bet visa jo bėda yra, kad 
kriaučius yra žinoma, kas 
Buivydas ir kas Kairys.

“Keleivio” num. 43-me 
tautas Katilius rašo: “Dabar, 
kuomet iškilo tarp komunistų 
triukšmelis dėl J. Buivydo iš 
Komunistų Partijos išmetimo, 
komunistai atnaujino kriau- 
čiuose savo 1 frakcijukę. Tos 
f rakei j ūkės vadu paskirtas J. 
Kairys, vice-pirmininkas kriau
čių lokale.”

Toliau V. Katilius rašo, būk 
aš sakęs, kad galima arba va
lia kalbėti su komunistais apie 
kriaučių rinkimus. Taip, ponas 
Buivyde, kai yra koki kriaučių 
rinkimai, tai visi lokalo nariai, 
kuriem tik rūpi kriaučių reika
lai ir jų gerovė, kalba, kad bus 
rinkimai tokių ir tokių virši
ninkų, ir apie kandidatų tinka
mumą. Taip ir mes, Buivyde, 
kalbame. Tur būt dar nepamir
šai, kai spalių 14 d., šių metų, 
Amerikos Piliečių Kliube, turė
jome American Labor Party 
susirinkimą ir po susirinkimo 
kalbėjome, kas yra tinkami į 
Pildančią Tarybą ir Trade 
Board. Ir patsai Buivydas klau
sei V. Paškevičiaus, kad apsi
imtų, bet neapsiėmė. Tai kodėl 
man negalima kalbėtis su savo 
vienu ar kitu draugu po 
munistų susirinkimo, kad 
kriaučių rinkimai.

Antras dalykas, kur yra
dėta, kad frakcija statytų du 
kandidatu (kaip Kairį ir Stan
kevičių) į vieną vietą ? Jau čia ■ 
visi supranta, kad frakcijų nė-, 
ra. Bet J. Buivydui, kaipo

jam ir J

ko- 
bus

gir-

Bet J. Buivydui, 
frakcijų stalioriui, jos 
sapne sapnuojasi.

Dar vienas dalykas. 
Buivyde, būk atviras ir 
kyk atvirai, kad nori 
Kairį kriaučių akyse 
rengiesi organizuoti 
kriaučių frakciją, kuri 
tų jūsų naudai prieš komunis
tus ir prieš darbininkišką ju
dėjimą. Visiems yra žinoma ir, 
visiems esi sakęs, kada aplei-’ 
dai savo šeimą, jog Kairys bū
siąs “next” po tavęs, kuris ap
leis šeimą. Ar tai ne šmeižtas? 
Jonai, turėkie gėdos! Jeigu aš 
nesiduodu tau už nosies ve-

Ponas 
pasisa-' 

šmeižti1 
ir kad 

tarpe 
tarnau-

5?

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metal Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

. Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patampv’. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
E Vergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .kamba- 

* rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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




