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Kiekvienas “Laisves” 

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

Gavome laišką nuo mūsų 
korespondento iš Francijos, 
drg. A. L. Rašo, kad buvo 
smarkiai susirgęs plaučių 
uždegimu ir turėjo atsidur
ti ligoninėn. Nors sveiks
tąs, bet dar nedrįstąs iš li
goninės išeiti.

Vėliname draugui greitai 
pasveikti.
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Drg. A. L. rašo: “Kai pa
matėme ‘Laisvėje’ atsišau
kimą Ispanijoje sužeisto ko
votojo drg. Kuprinsko, ku
ris dabar randasi Francijo-' namaį 
je, tai ir mes parašėm jam ^urį po Lenkijos vado- 
laišką. Gavę nuo jo atsaky-■ vybe/ Tu‘om planu Lenkija 
mą, parinkome aukų ir su- ,sįekią paimt savo “globon 
rinkome 51 franką. Jeigu įjetuva jr 
bus reikalas, tai ir daugiau : kraštus ir 
pagelbėsime.” “laisve ir

Lenkija Planuoja Pa 
siglemžt Lietuvą ir Ki 

tas Baltijos Šalis
Berlin. — Lenkijos karo 

ministeris gen. T. Kaspryci 
nesenai išdirbo planą vadi- 
____ i “trečiai” Europai,

kitus Baltijos 
neva užtikrint 

į “laistę ir nepriklausomybę 
| visom tautom tarp Baltijos 

Fomas Mann sakų, kad i įr Juodųjų marių” (od mor- 
ža do morža), paimant į 
Lenkijos įtaką taipgi Ven
griją ir Rumuniją.

Varšavos valdžios koman
duojami, Lenkų laikraščiai 
karštai perša įvykdyt tą 
Lenkijos pasimojimą.

Tokiais sumetimais, Len
kijos spauda dar nepripa
žįsta sienos, kurią Hitleris 
ir Mussolinis pravedė tarp 
Čechoslovakijos ir Vengri
jos; rašo, jog kol Rusini j a 
(Čechoslovakijos rytinė sa- 
vivaldiška provincija) ne
bus prijungta Vengrijai, tol 
“negalima” taika tarp Ven
grijos ir Čechoslovakijos. 

» t

Lenkų fašistai reikalauja 
atiduot Rusini ją (Ruthe- 
niją) Vengrijai, kad Lenki
jos siena sueitų su Vengri
jos. Tada Lenkijai būtu kur 
kas geriau statyt “trečiąją” 
Europą. Lenkija tikisi, kad 
jeigu pavyktų jai “pasi- 
maut” Vengriją ir Rumuni
ją ir įsivyraut Lietuvoj ir 
kituose Baltijos kraštuose, 
tai Varšava galėtų atsilai- 
kyt prieš Vokietijos nazius. 
Jinai turi neva “draugišku
mo” sutarti su naziais, bet 
vis tiek jų bijo.
NAZIAI NELEISIĄ LSIGA- 

LĖT LENKIJAI
Hitleriui nepatinka Len

kijos “straksėjimas,” sie
kiantis sukurt “trečią” Eu
ropą po Lenkijos sparnu. 
Todėl Hitleris nusprendė 
neduot Vengrijai Čechoslo
vakijos provincijų Rusini jos 
ir Slovakijos, nors to Len
kija primygtinai reikalavo.

Vokietijos naziai taip pat 
tiiri savo planus iki Juodųjų 
Marių — per Čechoslovaki- 
ją — Rusiniją į Sovietų Uk
rainą. Čechoslovakijos rusi
nai tikrumoj yra Ukrainai,

rašyti reikia išmokti ir pri
prasti. Tai yra savo rūšies 
amatas, kaip ir kiti amatai.

Negalima laukti kažin ko
kios inspiracijos, įkvėpimo. 
Reikia prisiversti save ra-

o Hitleris svajoja “apvie- 
nyt” 40 milionų ukrainų, 
po Vokietijos vėliava. Tas 
“vienijimas” reikštų ir at- 
plėšimą 5 ar 6 milionų uk
rainų nuo pietinės Lenkijos.

Tokiais apskaitliavimais, 
Vokietijos naziai stengiasi 
įsidrūtint Čechoslovakijoj, 
žada tiest “jai” geležinke
lius, pravest kanalą tarp 
Oder ir Dunojaus upių ir 
kariškai stiprintis Čecho
slovakijoj apskritai.

Kas liečia Lietuvą ir ki
tus Baltijos kraštus, Hitle
ris į juos taip pat žiūri, kaip 
į nazių “progas.”

FRANCUOS LIAUDIES FRONTAS 
PRIEŠ ATGALEIVIŲ POLITIKĄ

Už PARAMĄ ISPANIJOS RESPUBLIKAI; PRIEŠ 
DALADIERĄ, Už L IAUDIES VIENYBĘ

Anglijos Valdžia Nūs 
prende, kad 'Turi’ Lai 
mėt Franco ir Musso

Labai teisingos Manno 
mintys. Jis žino, ką jis kal
ba, nes jis pats yra vienas 
pasaulio didžiųjų rašytojų. 
. Žinau draugų, kurie mo
ka rašyti ir galėtų rašyti, 
bet nerašo. Pasiteisinimas: 
Velnias žino, kas yra, netu
riu įkvėpimo!

Ir taip rūdija jų plunks
na ir žūsta naudingai nesu
naudota .brangi energija.

Ką dabar sakys mūsiškiai 
trockistai? Jų vienminčius 
Ispanijoje liaudies teismas 
pripažino suokalbininkais, 
k o n t r e v oliucionieriais ir 
smarkiai nubaudė. Buvo su
areštuoti septyni. Tik du 
paspruko be bausmės. Pen
ki gavo kalėjimą nuo 11 iki 
15 metu.

Jų ta “Marksistinės Vie
nybės Partija” buvo tiktai 
maska padengimui jų suo
kalbio gen. Franco atiduo
ti Cataloniją.

Gerai, kad liaudies teis
mas šitą suokalbininkų liz
dą padėjo ten, iš kur jis 
nebegalės juodus 
atlikti.

darbus

čia pat.
didelis.

Svarbūs rinkimai 
Sąjūdis visur labai 
Ypatingos svarbos rinkimai 
gubernatorių New Yorko, 
Massachusetts, Pennsylvani- 
jos, Michigano ir Ohio val
stijose.

Ktfr demokratų tikietu ei
na ištirti pažangūs ir šva
rūs žmonės, ten komunistai 
savo kandidatų nestato. 
Taip yra Michigano, New 
Yorko ir Ohio Valstijose.

Bet Mass, ir Pa. valstijo
se mūsų partija stato savo 
kandidatus ir ragina kla
siniai sąmoningus darbinin
kus balsuoti už juos.

Nxj.w Yorko valstijoje val
stijos maštabu komunistai 
turi tiktai vieną kandidatą, 
būtent, drg. I. Amterį į kon- 
gresmanus. s Už jį eina 
smarki kampanija. Šios val
stijos lietuviai turėtų bal
suoti už drg. Amterį. Rei
kia parodyti, kad čionai re
voliucinė partija yra didelė

pajėga.

JAPONIJA PANAIKI
NA DEVYNIŲ VALS

TYBIŲ SUTARTĮ

Paryžius. — Liaudies 
fronto Paryžiaus komitetas 
vienbalsiai u ž p rot estavo, 
kad Anglijos valdžia verčia 
Franciją pripažint karo tei
ses generolui Franco’ui 
prieš Ispanijos respubliką.

Socialistų Partijos Aisne 
Sąjunga pareikalavo naujų 
seimo rinkimų, jeigu da
bartinė seimo dauguma vėl 
užgirtų atžagareivišką po
litiką Ed. Daladiero, Fran
ci jos ministerio pirmininko.

Komunistų Partija atsi
šaukė į Liaudies Fronto ko
mitetą—plačiau veikt Ispa
nijos pagelbai ir praleidimui 
ginklų į Ispanijos respubli
ką. Kom. Partija reikalauja, 
kad Liaudies Fronto komi
tetas atmestų pasimojimą 
dešiniųjų “radikalų,” kurie 
nori išvyt ' komunistus iš 
Liaudies Fronto.

F r a n c i j o s Komunistų 
Partija ragina Liaudies 
Fronto komitetą daryt stip
resnio spaudimo valdžiai, 
idant jinai tikrai spirtų iš
traukt Mussolinio ir Hitle
rio armijas iš Ispanijos. '

Visais tais klausimais ga
lima susitart Liaudies Fron
te, pažymi Komunistų Par
tija ir primena, kad jinai 
visuomet išlaikė savo sutar
tis su Liaudies Frontu dėlei 
darbo žmonių vienybės 
demokratijos.

ir

14 ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

St. Helier, Anglija, lapkr. 
4.’ — Vos pakilęs nuo Jer
sey salos, skrist į Southamp- 
toną, didelis orlaivis tuoj 
krito su 11 keleivių ir tri
mis įgulos narais. Visi už
simušė bei sudegė.

London. — Kai Anglijos pradiniai pasirašė “draugiš- 
valdžia darė sutartį su Mus- kūmo” sutartį su Mussoli- 
soliniu, jinai visai neturėjo 
tikslo kemct generolui Fran
co’ui ir Mussoliniui kare 
prieš Ispanijos respubliką,— 
kaip dabar pripažino lordas 
Halifax, užsieninis ministe
ris, kalbėdamas “aukštaja
me” rūme Anglijos seimo. 
Anglų vyriausybė niekad 
neturėjo intencijos kliudyt 
Miussoliniui remt generolą 
Franco, sakė Halifax: 
“Mussolinis iš pat pradžios 
paaiškino, kad jis neleis 
Franco’ui pralaimėt.”

Kada Anglija bal. 16 d.

niu, tai Anglų valdžia skel
bė pasauliui, būk Anglija 
reikalaujanti atšaukt bent 
žymią dalį Italijos kariuo
menės iš Ispanijos; ir girdi, 
kol Italija to nepadarys, tol 
nebūsianti vykdoma Angli
jos sutartis su Mussoliniu.

Bet Anglijos valdžia tik 
veidmainiavo; ir dabar jos 
užsieninis ministeris ati
dengė, jog nuo pat pradžios 
Anglų valdovai sutiko, kad 
Mussolinis ir Franco “turi” 
laimėt Ispanijoj.

NUOLATINIAI, KRU
VINIAUSI MŪŠIAI

EBRO FRONTE ‘

ANTRA EKSPLOZIJA 
SUARDĖ NAZIŲ LAIVĄ

Tokio, lapkr. 4. — Japoni
jos užsieninė ministerija 
viešai pasakė, kad jinai lai
ko jau, “nusenusią•’ devynių 
valstybių sutartį.

Ta sutartis buvo padary
ta Washingtone 1922 m. ir 
užtikrino Chinijai čielyb^ ir 
nepriklausomybę. Sutartį 
tada pasirašė Amerika, 
Francija, Anglija, pati Ja
ponija ir penkios kitos vals
tybės.

Vietoj panaikinamos de
vynių valstybių sutarties, 
Japonija žada “trijų kraštų” 
sutarti — Japonijos, jos pa
stumdėlio Manchukuo kraš
to ir pačios Chinijos po to, 
kai Japonija nukariausianti 
Chiniją.

Purvina Renublikonu Kam
panija Minnesotoj

, Brooklyno trockistų 
zieta besarmatiškai ir 
tematiškai meluoja. Lapkri
čio 3 dienos laidoje ji tvir
tina, kad Worcesteryje spa
lių 25 d. įvykęs mūsų drau
gų susirinkimas nutarė pra
šalinti Mazurką “iš ALDLD 
ir iš darbininkiško judėji
mo.”

Grynas, begėdiškas me
las. Nieks tame susirinkime 
nei kalbėjo, nei balsavo d. 
Mazurką prašalinti iš kur 
nors.

ga- 
sis-

Minneapolis, Minn. — Sa
vaitė pirmiau dauguma ma
nė, kad rinkimus galėsiąs 
laimėt republikonų kandida
tas į gubernatorius H. E. 
Stassen prieš dabartinį gu
bernatorių E. A. Bensoną, 
Farmerių - Darbo Partijos 
žmogų. Bet paskutinėmis 
dienomis viešoji nuomonė 
keičiasi Bensono naudai. 
Jam dabar padėjo prez. 
Roosevelto raginimas vėl 
išrinkt Bensoną.

Republikonai kursto “am
erikonus” prieš Bensoną. 
vadindami jį “radikalu,” 
“raudonu” ir “žydu patro
nu.” Jie prieš Bensoną nau
doja fašistiniu “liūdvtoiu” 
pasakas, pasakytas Dies’o 
komisijai Washingtone, 
kad, girdi, Bensonas esąs 
“komunistų sėbras.”

ORAS
Šiandien apsiniaukė, gal 

bus lietaus ir šalčiau. N. Y. 
Oro Biuras.

NAZIŲ ŠNIPŲ ADVOKATAS DIX DARBUOJASI 
KAIP HITLERIO TALKININKAS

» ______
New York. — Advokatas 

G. C. Dix, ginantis tris da
bar teisiamus nazių šnipus, 
pats yra bendradarbis Hit
lerio valdžios, kaip parodė 
L. G. Turrou,• buvęs virši
ninkas Amerikos agentų, 
kurie suėmė tuos šnipus: 
Johanną Hofmann, O. Vos- 

(są, E. Glaserį ir kitus.
Kada Johanna Hofmann 

buvo areštuota, adv. Dix 
atėjo pas Turrou ir pareiš
kė:

“P-s Topken. advokatas 
atstovaujantis V o k i e t ijos 
valdžią, negali gint panelę 
Hofmann dėl suprantamų 
priežasčių; todėl aš esu pa
skirtas jo vieton.”

Dix žadėjo, kad jo gina
ma Johanna Hofmann pri
sipažins kalta, jeigu vyres
nysis Amerikos valdžios 
agentas Turrou prižadės 
nekelt “perdaug skandalo” 
kas liečia kitus Vokietijos 
šnipus šioj šalyj.

Nazių advokatas dabar 
teisme kaltino patį Turrou, 
kad jis- leidęs daktarui 
Griebliui, Hitlerio šnipų 
“smagenims,” pasprukt į 
Vokietiją.

Turrou parodė štai ką: 
Kai Griebi buvo paimtas 
kvotimam ir parodyta fak
tai prieš jį kaip šnipą, tai 
jis pradėjo įdavinėt kitus 
Hitlerio šnipus. Jis po 2 ir 
3 sykius kasdien tada ėjo 
pas Amerikos valdžios agen
tus su parodymais - prieš 
Vokietijos šnipus. *

Todėl Jungtinių Valstijų 
vyriausybės agentai spėjo, 
kad dr. Griebi nedrįs bėgt į 
Vokietiją. Ęet, galų gale, jis 
vis tiek spruko iš Amerikos, 
įsėsdamas į nazių laivą 
“Bremen”.

Amerikos valdžios agen-

tai tada lėktuvu pasivijo 
“Bremeną” už 300 mylių 
nuo šios šalies. Jie reikala
vo, kad nazių, kapitonas 
Ahrens atiduotų jiem dr. 
Grieblį; bet kapitonas > aiš
kino, kad, girdi, jūra “per
daug banguota” ir būtų ne
paranku sustabdyt laivą ir 
perkelt Grieblį į lėktuvą; 
todėl, esą, jūs galėsite jį pa
siimti Havre prieplaukoj, 
Francį! jo j, arba Southamp
ton, Anglijoj..

Bet. kada “Bremen” at
plauks su tuom šnipu į Eu
ropą, tai kapitonas jau at
sisakė atiduot Grieblį Ame
rikos valdžios agentam te
nai.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai praneša, kad jie pra
laužę respublikiečių frontą 
dešiniajame šone Ebro upės 
ir jau pasiekę^ ją, už ketver
to mylių į pietų rytus nuo 
Gandesos.
Nukirto Tris Vokietijos-Ita- 

lijos Orlaivius
Barcelona. — Ispanijos 

valdžia užginčija fašistų 
pranešimą, kad jie pralaužę 
liaudiečių liniją Ebru upės 
fronte.

Valdžios lakūnai nukirto 
žemyn du Vokietijos bombi- 
nius lėktuvus ir viena Ita
lijos.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistų pra
nešimais, tai jie kai kur pa
žengę pustrečios mylios pir
myn vakarinėje pusėj Ebro 
u

San Francisco, Calif., lap
kričio 4. — Vyriausybė ty
rinėja, dėl ko kilo eksplozi
ja, kuri suardė Vokietijos 
laivo'“Vancouver” povande
ninę dalį. Po to laivas, 8,- 
269 tonų įtalpos, smuko gi
lyn ir prisvilo ant seklu
mos. Per eksploziją sužeis
ti 4 jame buvę žmonės iš 
17-kos keleivių ir 60 įgulos 
narių.

Tai jau antra “Vancou
ver” eksplozija. Pirmas 
sprogimas įvyko naktį po 
to, kaip tik šis laivas iš
plaukė iš Vokietijos. Per 
tą sprogimą buvo užmušta 
du žmonės, kaip liudija 
Mrs. Dora Russell, kuri ta
da buvo “Vancouverio” ke
leivė. Laivo oficieriai tuo
met sakė, kad “trūkęs garo 
vamzdis.”

EXTRA!
Hitlerio ir Mussolinio 

Aikštes Vengrijoj
Budapest. — Vengrijos 

valdžia perkrikštijo vardais 
Hitlerio ir Mussolinio dvi 
aikštes Budapešte, Vengrio 
jos sostinėje. Tuomi Vengri
jos valdovai išreiškia padė
ką Vokietijos ir Italijos 
diktatoriams, kad pagal jų
dviejų tarimą dabar yra at
plėštas nuo Čechoslovakijos 
4,787 ketvirtainių mylių že
mės plotas su milionu gy
ventojų. Daugiau kaip 100,- 
000 tų gyventojų yra čecho- 
slovakai, ne vengrai.

JUODMARŠKINIAI REI
KALAUJA FRANCUOS 

ŽEMIŲ
nuolatiniai, kruvi-

Respublikiečiai sako, kad 
fašistų laimėjimai maži.

Nuo praeito sekmadienio 
šėlsta 
niausi mūšiai tarp atakuo
jančių, fašistų ir atkakliai 
besiginančių respublikiečiu, 
Ebro fronte. Fašistai veikia 
didžia daugybe Italijos ir 
Vokietijos kanuolių ir or
laivių.

Barcelona, Ispanija.—Val
diškas pranešimas sako, kad 
tiltui per Ebro upę dar ne- 
gręsia tiesioginis pavojus iš 
fašistų pusės.

Roma, lapkr. 4. — “At
imt iš Francijos Nice, Sa
voy, Tunisią!” šaukė Italijos 
fašistai, kada Mussolinis sa- 
kė kalbą “šimtui tūkstan
čių” Italijos karo veteranų. 
Jis ragino italus būt taip pa
sirengusius 'kaip apkasuose 
karo metu.

(Nice ir Savoy yra pie
tinėj Franci jo j, o Tunisija— 
Afrikoj.)

FAŠISTAI SAKO. KAD 
JIE JAU PASIEKĘ 

EBRO UPĘ
VOKIETIJOS IR LENKŲ 
GROBIAI NUO ČECHO

SLOVAKIJOS
Berlin. — Vokietija “ga

vo” nuo čechoslovakijos 
10,885 ketvirtaines mylias 
ploto su 3,595,000 gyvento
jų, o Lenkija—405 ketvir
taines mylias su 240,000 gy
ventojų (kurių dauguma 
nėra lenkai).

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, lankr. 4.—Fa
šistai sako, kad Ebro fron
te jie užėmę strategišką 
kaimą Pinell ir įvairias vir
šukalnes, ir keliose vietose 
jau pasiekė pačią Ebro upę.

Fašistų lakūnai bombar
davo 10 užfrontės kaimų ir 
užmušė keliasdešimt žmo
ni^-

Jersey City, N. J.—Polici
ja buvo davus leidimą so
cialistam laikyt susirinkimą 
atvirame ore; bet kai išgir
do, kad atvažiuoja kalbėt 
socialistų vadas Norman 
Thomas, tai policijos galva 
Casey atšaukė leidimą.

New York. — Per gaisrą 
italų šv. Antano bažnyčios 
klebonijoj, 151 Thompson 
St., sudegė vienuolis ir vi- 

LJ rėjas.
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Pietų Amerįkos Lietuviai, 
Žuvę Ispanijoj

Demokratinis Argentinos lietuvių sa
vaitraštis, “Momentas,” praneša:

^Šiomis dienomis Momento redakcija
• gavo laišką iš Ispanijos1 nuo draugo An
tano Tamošiūno, kuris paduoda gan 
liūdnas žinias apie mūsų draugus—sava
norius Ispanijoj. Antanas apart ko kito 
savo laiške rašo: ‘Apie savo tautiečius, 
tiek galiu pasakyti:

“ ‘Draugas ADOLFAS VALIUS yra 
žuvęs Aragono mūšiuose. STASYS RAČ
KAUSKAS žuvęs jau serbai (apie Stasį 
;Račkauska Momente jau buvo rašyta.— 
Red.). ANTANAS ŠILENSKIS ir KOS
TAS ZINAS yra dingę be žinios. Kiti 
'kol kas gyvuojame gerai? Taip pat gau
tas laiškas, kad ULEVIČIUS yra sunkiai 
sužeistas ir išgabentas į Franciją tarp- 
.tautinen ligoninėn gydytis, kuris jau ge
rokai sveiksta.”
> Nuo savęs “Momento” redakcija pri
deda:
. “Liūdnos žinios. Mūsų pirmieji drau- 
gai-savanoriai: Adolfas Valius ir Stasys 
Račkauskas jau žuvo kovoj. Jie patys 
pirmieji išvyko iš Argentinos į Ispaniją, 
kad padėjus gintis ispanų liaudžiai nuo 
užpuolikų ir traitorių fašistų. Jie su- 

~prato klasės kovos reikšmę piririieji sto
jo tiesioginėn kovon už darbo žmonių 

' reikalus. Jie būdami užgrūdinti darbo 
žmonių sūnūs ir nepalaužiami darbinin- 

,,kų armijos kareiviai stojo sprendžiamon 
kovon su didžiausiu žmonijos ir civiliza
cijos priešų fašizmu ir eidami šventas 

-savo pareigas ant darbo žmonių pasi- 
liuosavimo ir laisvės aukuro paaukojo 

.savo brangiausi turtą—gyvybę. Jie žu
vo kaip didvyriai kovoj, už darbo žmonių' 

' pasiliuosavimą ir laisvę. Nors Adolfas ir 
Stasys žuvo, bet jie ant visados pasiliks 

-$u mumis, kaipo nepamirštami didvyriai 
'^bendroje darbo klasės kovoj. Šių drau- 
;gų pasišventimas ir atsidavimas darbo 
liaudžiai lai būna pastiprinimu visiems 
lietuviams kovoj už laisvę ir gerbūvį. 

.Mūsų pareiga užpildyti žuvusių draugų 
vietas ir atkeršinti fašistams už ju mir-

’r. Žūdami kovoje už Ispanijos respubli
kos laisvę, tie Pietų Amerikos lietuviai 

'didvyriai paaukojo viską geriausio, ką 
tik turėjo. Jie žuvo už visų pasaulio žmo
gių laisvę. Jie žuvo ir už Lietuvos žmonių 

' laisvę ir nepriklausomybę.
/'Amžina atmintis kritusiems kovoto
jams!

Kasgi Tas Israel Amteris?
Vienintelis USA Komunistų Partijos 

-kandidatas New Yorko valstijoj (jis kan
didatuoja į kongresą visos valstijos plot- 
mpi, Israel Amteris, yra ypatingas žmo
gus.

Revoliuciniam darbininkų judėjime jis 
dalyvauja jau 37-ni metai. Pirmiausiai jis 

, Jotojo Amerikos Socialistų Parti jon. Ten
- veikė ir kovojo. Pagaliau, kai toj parti
joj įvyko skilimas, tai Amteris buvo pir- 

'inuoju pradėjęs organizuoti USA Komu
nistų Partiją. Ir nuo pastarosios parti
jos įsisteigimo, jis buvo josios veikėju, 
viena vadovaujančiųjų figūrų. Šiuo tarpu

jis yra Komunistų Partijos newyorkiškio 
jlistrikto pirmininku.
- Bet Amteris į revoliucinį darbininkų 
judėjimą atėjo ne is fabriko. Jis iš pat 
'Jaunų dienų mokinosi muzikos—skambin
ti pianą ir kompozicijos. Toj srity j jis 
buvo gabus ir pasekmingas. Paskui jis 
vedė žmoną—artistę tapytoją. Jiedu vy

ko Vokietijon (Leipcigan) studijuoti to
liau muziką ir važiuodami patapo so
cialistais.

Grįžęs iš ten, Amteris pradėjo Uoliau 
darbuotis politikoj. Ilgainiui jis muziką 
visiškai padėjo į šalį, o griebėsi veiklos. 
Ir taip veikė ir veikė jis kuopasekmin- 
giausiai darbininkų judėjime.

Per tą visą laika ne karta Amteris 
• buvo areštuotas ir vėl išleistas. 1930 
metais, kai įvyko milžiniška New Yor
ke bedarbių demonstracija, Amteris 
drauge su Fosteriu, Minoru ir Raymon- 
du buvo suimti ir nusmerkti šešeriems 
mėnesiams kalėti. Išėjęs iš kalėjimo, jis 
ir vėl pasileido darban ir dirba be per
traukos. Dirba dažnai po 16-ką valandų 
į parą. Organizuoja, sako kalbas, rašo, 
skaito, duoda patarimus kitiems darbuo
tojams.

Taigi Komunistų Partijos kandidatas 
į kongresmanus New Yorko valstijoj tu
ri už savo nugaros labai gražią praeitį— 
praeitį, labai susijusią su visu darbinin
kų judėjimu, šu kova už darbo žmonių 
reikalus, už laisvę, už demokratiją, už 
taika.

Komunistų Partija ragina visus bal
suotojui (New Yorko valstijoj) paduoti 
savo balsus pirmiausiai už Amterį, o pas
kui balsuoti už Darbo Partijos kandida
tus,—už visus kandidatus, stojančius su 
prezidento Roosevelto Nauja ja Dalyba.

Balsuodami už komunistų kandidatą, 
jūs pasisakysite prieš tą reakcininkų šė
limą, prieš tuos, kurie visame kame įma- 
to “komunizmą” ir šaukia, rėkia, akstin- 
dami fašizmą, reakciją.

“Nesigėdžiu raginti jus balsuoti už 
mane,” sako I. Amteris. “Faktinai tuo 
didžiuojuosi, gerai žinodamas, kad pa
duotas balsas už Israelį Amterį bus bal
sas prieš fašizmą ir reakciją.”

Mes taipgi raginame visus lietuvius 
balsuotojus New Yorko valstijoj antra- 

,,dienį paduoti savo* balsą už draugą Am
terį pirmiausiai, o paskui balsuoti už ki
tus pažangiuosius kandidatus—guberna
torių Lehmaną, teisėją Pollettį (guber
natoriaus padėjėją), senatorių Wagnerį, 
ir kitus.

Paaiškina
Aną dieną mes citavome iš. “Tėvynės” 

tūlus redakcinio straipsnio posmus apie 
tai, kad pereitam SLA Pild. Tarybos po- 
sėdyj P. Grigaitis “atidarė Pild. Tarybai 
akis...” Tai, žinoma, buvo ne tiesa, ka
dangi toki žmonės, kaip adv? Bagočius, 
dr. Vinikas, adv. Gugis turėjo patys žino
ti, jog SLA pinigai yra svetimi pinigai 
ir podraug savi pinigai. Juos reikia glo
boti atsargiai ir jais nespekuliuoti.

Šios savaitės “Tėvynė” tąjį dalyką pra
plečia. Ji rašo, kad iki šiol Pild. Taryba 
nežinojo, kad ji yra prieš SLA narius tas, 
kas korporacijų trustisai prieš savo šė- 
rininkus. Gi trustisai, pasak “Tėvynės,” 
turi neperžengti duoto jiem pasitikėjimo. 
Konkrečiau:

“Trustisas negali vartoti pavesto jo 
globon turto savo naudai.

“Trustisas negali maišyti patikėtų jam 
pinigų su savo pinigais.

“Iš patikėto jam fondo trustisas ne
gali skolintis pinigų sau.

“Trustisas negali patikėtais jam pini
gais spekuliuoti, steigti naujus biznius, 
statyti naujus namus,. mainikauti, vienu 
žodžiu, negali elgtis su patikėtais jam' 
pinigais, kaip jis galėtų elgtis su savo 
pinigais. Jeigu patikėtus jam pinigus 
trustisas praspekuliuotų ar praloštų kor
tomis, nors tai darytų ir su gerais no
rais “padidinti” pavestą jam turtą, tai 

.toks jo elgesys būtų lygus vagystei. 
Trustisas turi globoti patikėtus jam pi
nigus ir turtą su didžiausiu atsargumu 
ir atodaira. Patikėtą jam ‘svetimą’ tur
tą jis visuomet turi daboti atsargiau 
negu ‘savo’.”

Todėl “Tėvynė” toliau komentuoja’
*J z

“Rodos toks supratimas visuomet buvo 
privalomas. Vienok reikia pasakyti, kad 
praeity pas mus tokio aiškaus suprati
mo nebuvo. Ar tai dėl stokos susipaži
nimo su teise, ar tai dėl kitų priežasčių 
buvo ne sykį prasilenkta stl teisės ar 
įstatymo numatytomis trustisų pareigo
mis. Kaip trustisams, SLA viršininkams 
nevalia skolintis Susivienijimo, pinigų 
savo namams ar savo bizniui. Vienok 
mūsų viršininkai pasiimdavo iš Susivie-
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Trumpa Antano Mazurkos
Biografija

Antanas Mazurka gimė sau
sio 16 d., 1915 melais, pirmuti
nis neturtingų Mazurkų sūnūs, 
Wilwrait, Mass. (mažiukam 
miestelyj). Vėliau Mazurkai at
sikėlė j Worcester, Mass. Anta
nui lankant mokyklą ir 9 me
tus einant, papuolė po automo
biliniu ir vos išliko gyvas. Gal
va baisiai buvo sudaužyta. Po 
8 savaičių buvimo ligoninėj ir 
stropaus prižiūrėjimo, Antanas 
pasveiko, su didelėm žymėm 
ant veido.

Tolinus Antanas linksmai 
sau augo ir mokykloj savo grei- 

tis Alksnis ir S. V. Antanas 
Mazurka lietuviai liko užmušti 
Teruelio fronte, tėvų, ypač mo
tinos, pasidarė labai liūdnas li
kimas. Mazurkienei net gydyto
jo pagelbos reikėjo šaukti per
eitose Velykose. Tačiau, susi
siekimai įvairių komitetų neda
vė jokių patvirtinimų, net gin- 
čino, kad Antanas gali atsiras
ti. Vėliaus, kai Chicagos dien
rašty j “Vilnyj” A. Ragausko

Antanas Mazurka

Lindbergh’o žvaigždė 
Pavožta

Iš progresyvio taškaregio 
žiūrint, tai mūsų garsiojo 
Lindbergo progresyvę žvai
gždę ir jį patį Hitleris pa
vežė po fašistinės ištikimy
bes kepure.

Kaip jau žinome, juk ne 
kas kitas, kaip 1 hitlerinio 
plauko fašistas, Hauptman- 
n’as, pagrobė ir nužudė 
Lindbergo sūnų. Teismo 
metu, išėmus hitlerinius fa
šistus, viso pasaulio progre- 
syvė žmonija, teikė Lindber- 
gams širdingus apgailesta
vimus, užuojautą, o pasipik
tinimą. . Hitleriu šerkšnies 
žmogžudžiui. 1 ”

Bet dabar, niekeno ne
varomas ir net nekviestas 
pats Lindė, nuvažiavęs pas 
Hitlerį, netik sveikinosi, 
vaišinosi, bet ir priėmė, gal 
iš jo paties už sūnų gau
tais pinigais padirbtą me
dalį!

Gerai yra sakoma, kad 
tarp didvyrio ir idijoto, 
kartais teka1 visai siaurutis 
upeliukas.

Kada Bus Tam Galas?
Iš šalies žiūrint į dabar

tinę Europos situaciją ir 
turint mintyje, kad mes gy
venam mokslo ir civilizaci
jos gadynėje, kraujas už
verda gyslose ir per visą 
kūną nušliaužia siaubūriiš-

dus pasivijo. Mokintis jam ge
rai sekdavosi. Jis baigė, aukš
tesniąją mokyklą 1933 metais; 
Vakacijų laikais tėvams padė
davo ką padirbėti.

. šiuos žodžius rašančian) te
ko su juo dirbti 1931 m., ma- 
liavojom namus iš oro pusės. 
Geras buvo padėjėjas. Negana, 
kad smarkiai'dirbdavo, bet bū
davo pilnas juokavimų ir hu
moro. .

Antanas buvo nuolatinis vai- 
kų^draugijėlėę žiburėlio lanky
toja^. vėliau Aido Choro narys 
ir damųotojas, taipgi priklausė 
prie ĄLDLD 11 kp. Vėlesniu 
laiku prigulėjo ir veikė slaptam 
CIO komitete, kuomet jau dirbo 
geležies dirbtuvėj. Jau turėjo 
susitaupęs ir pinigų, kurie buvo 
banke, virš $500, kuriuos išva
žiuodamas Ispanijon išsiėmė iš 
banko ir turėjo su savim.

Antanas išvažiavo Ispanijon 
padėt lojalistams kariaut kovo 
14 d., 1937 m.

Faktas rodo, kad geriausia 
jis mylėjo Aido Chorą, nes iš-^l 
važiavęs, dar New Yorke bū-j 
damas, prisiuntė $25 savoj 
draugams, kad palaikytų iki jis 
sugrįš; o jei žus, tai kad per
duotų Aido Chorui.

Kada ’jis , pasiekė Franciją, 
kaip žinome, sykiu su kitais, 
buvo sulaikytas Francijos val
džios ir nubaustas 40 dienų ka
lėti už mindžiojimą Francijos 
žemelės. Bet jis pasiryžimą at
siekė ir dasigavo į Ispaniją ir 
įstojo į lojalistų kareivių eiles.

Antanas labai tankiai rašy
davo tėvams laiškus. Laiškai 
pilni karžygiškumo ir vilties,' 
kad fašistai bus sukriušinti be- 
gaįlestingai. Jis veik kiekvie
nam laiške ramindavo savo tė
vus, kad sugrįš ir vėl pasima
tys, ir atsiprašydavo už tai, 
kad slapta nito tėvų išvažiavo, 
kartodavo vis, “atleiskite man 
už tą jums padarytą nesmagu
mą.”

Kada sustojo laiškų atėjimas 
nuo praeito sausio mėnesio, bu
vo žinoma, kad jis mūšių fron
te yra, tai ir priežasčių gali 
būti, kad laiškai neateina. Bet 
kada praeito balandžio 16 d. 
buvo pastebėją Kanados laik
raštyje Zdanausko laiškas, ku
riame pasakoma, kad kanadie

senovės barbarizmo laiko
tarpį. Nėra žiūrėta, keno 
sąskaiton, bet viskas supuo
la su seno lietuvio posakiu: 
“Apgalinčio ir pieva ir dir
va.”

Ir jeigu proletariatas, 
ypatingai Anglijos ir Fran
cijos liaudis, nieko nevei
kia, aiškiai matydama, kur 
link ją Chamberlainas ir 
Daladieras veda ir greitoj 
ateityj taip pat nieko ne
veiks — katastrofa, kokios 
svietas dar nėra matęs, bus 
neišvengiama!

Karas... Dar negirdėtas 
karas, ne šiandien, tai ry
toj užsiliepsnos, gal būt ant 
didesnės pusės mūsų žemės 
kamuolio. Ir kas šiandien 
džiaugiasi keturių vėjų su
pūsta taika, rytoj pamatys, 
kad baisiai klydo ir grau
džiai apsiverks.

Ar tik nebus pervėlu gin
tis nuo riaumojančio už-

nijimo iždo ne vieną paskolą sau, savo 
giminėms ar mylimiems. Kaipo trusti
sams, SLA viršininkams nevalia senų na
mų pertaisineli į naujus spekuliacijos 
tikslais. Vienok vieno namo ‘remantui’ 
buvo išleista su viršum $43,000. Kaipo 
trustisams, SLA viršininkams nevalia 
vartoti Susivienijimo pinigų jokiai spe
kuliacijai. Vienok praeity buvo sukišta 
daugiau kaip $200,000 Susivienijimo pi
nigų į tokius bondsus, už kurių “parda
vimą” buvo duodama 10 ir daugiau kaip 
10 nuošimčių komiso—iš pat pirmo? die

laiškas pasirodė, kuriame pasa
kyta, kad Mazurka kritęs, tai 
tėvai gavo adresą iš “Vilnies” 
Ragausko, esamo Ispanijoje ir 
jam parašė laišką, klausdami 
apie Antaną. Ir spalių 24 d. 
atėjo laiškas nuo Ragausko iš 
Ispanijos, rašytas spalių 5 d., 
su militarės cenzūros parašais, 
kad Antanas kritęs 11 d. vasa
rio, 1938, Teruelio fronte.

Tai taip Antanas užbaigė sa
vo gyvenimo kelionę kovoj su 
juodu žmonijos priešu, ir tėvų 
abejingos svajonės užsibaigė; 
liko tik liūdėsis. Antanas pali
ko gražiai gyvenančius tėvus ir 
broliuką 11 metų. Z9. G. J.
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kiai “garbėžymei” rado po 
šuniuko kakliuku, o ne ant 
uodegaitės galo, garbinges
nę vietą?—tai tik jai vienai 
težinoma.

Tačiau tų medalių ateitis 
niekam nepavydėtina. Kad 
ir prie geriausių norų, po 
apačia “tautos vado” pavar
dės, Lietuvos muziejuj, var
gu kas • susipras, kad reikia 
pakabinti koc paties “tau
tos vado” medalį?

Ar Tik Neperdaug 
Moteriškumo?

Jeigu mūsų draugės mo
terys taip susidomėtų svar
besniais dienos klausimaisIš Šalies Žiūrint

puoliko ir Sovietams, kada 
fašistinė, smaugiančioji gy
vatė, peršliaužus per Klai
pėdą bei Rygą, ir prišliau- 
žus arčiau Maskvos, pradės 
ryt savo uodegą iš anapus 
Vladivostoko?
Greičiausia Išeis iš Mados

Regis, kad nėra to daik
to, kas neatgyventų savo 
dienas ir neišeitų iš mados. 
Moterų drabužiai, bfne tik 
trumpiausią amžį teišgyve
na. Juk yra atsitikimų, kad 
moteriškaitė, n u s i p i r kus 
naujausios mados skrybė
laitę ar suknelę iki parsine
ša namon, jau išeina iš ma
dos.

Gi antras po moterų dra
panų, ar tik negreičiausia 
išeis iš mados, tai Smetonos 
medaliai. Dar smetonuotas 
bernelis nespėjo savu me
daliu apsidžiaugti, o jau lie
tuviška publika (turint min
tyj Bostono įvykį), uliuoja 
tą medalių, kaip vilką iš 
kaimo į giružę užmiršties.

Teko nugirsti, jog Phila- 
delphijos mieste gyvenančio 
Smetonos bernelio pačiutė 
gautą nuo Smetonos savo 
vyrelio medalį parišo savo 
šuniukui po kaklu. Ar ji tą 
šuniuką labiau mylėjo ir 
matė medalio vertesniu, ne
gu jos vyrelis, ar kaipo to-

ir taip gyvai juos diskusuo- 
tų, kaip jos sugestuoju mo
terų skyriaus naują ant
raštę, tai sakyčiau: Moterys 
pajudins žemę.

Bet dabar, ant tokios il
gos, visų šventų litanijos, 
užimti dienraštyj vieta, tai 
jau, atleiskite—tik papras
tas moteriškumas. Jeigu tos 
draugės, kurios dabar su- 
gestuoja savo skyriui naujai 
antraštei vardus, o išsirin
kusios, kad ir gražiausią 
antraštę—vėl pasidės rašo
mąsias plunksnas ir tiktai 
antrašte džiaugsis, tai ar 
nebūtų tinkamiausia tam 
skyriui antraštė — “Nepas
lanki bobelė”?

s. Senas Vincas.
" t - jtįt . 

Kaip Aiškina Karo b Stovio 
Panaikinimą Lietuvėj

Kaunas. — Panaikinus 
valdžiai karo stovį Lietuvoj, 
tautininkų spauda rašo, kad 
tai esą pasekmės “vis stip
rėjančios vidaus padėties.”

*- f i j ,
Minneapolis, Min.Prez. 

Roosevelt ragina vėl išrinkt 
gubernatorium “f a r m e rį- 
darbietį” E. A. Bensoną.

Lehano arabai sukėlė 
riaušes, protestuodami prieš 
Anglijos ir žydų viešpata
vimą Palestinoj.

kas šiurpas. Mūsų civilizaci
ja, jau pralenkė ir giliausios

Klausimai ir Atsakymai
SUGRĄŽINIMAS 
AMERIK.OJ GIMUSIŲ 
NEPILNAMEČIŲ

Klausimas. Naturalizuotas 
Amerikos pilietis sugrįžo į tė
vynę ir tenai- vėl tapo pilie
čiu savo šalies. Jis su savim 
išsivežė savo žmoną, kuri nie
kad nebuvo Amerikos piliete, 
ir du vaikus, 10-ties ir 12-kos 
metų amžiaus, kurie gi
mė Jungtinėse Valstijose. Ar 
šitie vaikai, čiagimiai ameri
kiečiai, pametė Amerikos pi
lietybę ?

Atsakymas. Klausimas ar 
galima atimti Jungtinių Vals
tijų pilietybę nuo čiagi- 
mių piliečių, laike nepilname- 
tystės, per jų tėvų atidavimą 
pilietybės,—neužbaigtas klau
simas, nes tokiuose atsitiki
muose įvairūs, ne vienodi, nu
sprendimai padaryti federa- 
liuose teismuose. Amerikoj gi
mus mergaitė buvo tėvų iš
vežta Europon, būdama 4 me
tu amžiaus. Tėvai atidavė A- t

merikos pilietybę, bet duktė, 
sulaukdama pilnų metų, pra
šė Amerikos pasporto ir jį ga
vo. Sugrįžo atgal į Jungti
nes Valstijas. Imigracijos vir
šininkai laikė, kad šita mergi
na pametė savo amerikonišką 
pilietybę su jos tėvų atidavi
mu pilietybės. Jaunuolė krei
pėsi prie fed erai io teismo ir 
ten bus nuspręsta, ar ji Ame
rikos pilietė.

Tikifha, kad šitas ypatingas 
atsitikimas bus apeliuotas į 
Jungt. Valstijų Aukščiausią
jį Teismą, ir kad galutinas 
nusprendimas bUs paduotas 
kaslink pilietybės stovio nepil
namečių, kurių tėvai pameta 
Amerikos pilietybę.

------o------
NATŪRALIZACIJA
MOTERS, IŠTEKĖJUSIOS 
Už AMERIKOS PILIEČIO

Klausimas. Amerikos pilie
tis ką tik apsivedė su svetim
taute, ir jis ją atsivežė iŠ Ka
nados su nekvotirfe viza. Ar 
teisybė, kad ji gali įgyti Ame-

nos su didele skriauda Susivienijimui. 
Būta daug prasilenkimų su teise ir ma
žesniuose dalykuose.” .

Pasak “Tėvynės,” dabar Pildomoji Ta- 
aryba savo pareigas jau suprato it ne 
tik ateityj bandys uždaryti “visus takus 
ir šuntakius visokioms skriaudoms įsi- 
briauti,” bet netgi bandys “atitaisyti tas 
skriaudas, kurios Susivienijimui buvo pa
darytos praeityje.”

Jeigu taip bus, tai SLA nariai iš to ga
lės tik pasidžiaugti!

rikos pilietybę po vienų metų 
išbuvimo šioje šalyje?

' Atsakymas. Ne. Ji turi gy
venti Jungtinėse Valstijose 
net tris metus pirm negu ga
li paduoti natūralizacijos pe
ticiją. Jai vien tik nereikia 
paduoti prašymą dėl “pirmų 
popierų.” Tik atsitikimuose, 
kur ištekėjimas ateivės už A- 
menkos piliečio įvyko prieš 
gegužės 24 d., 1934 m., ji &a- 
li prašyti pilietybes, išbūdama 
čia tik vienus metus.

z F. L. 1. S. '
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IL II IT IE R AT iū KA ir
Bernas Mieste
Alkanas, išvargęs, dulkėtas 
skęstu reklamų, žmonių jūrėj. . . 
Nežinau, kas dalią man būrė, 
už ką vėsulai mane taip mėto!
Kavinėj gašli muzika kliedą 

ir skaniausi valgiai pakvypę. 
Klajok, jei .kūnas alkį gieda 
ir sieloje kančia dvilypė.
Tai tu, motus, sakei ten kaime: 
—Sūneli, būk visad pakarnas... 
Bet dvasią, mano maištas paima 
ir aš šiai santvarkai nedarnas. . .

O tu, sese, ka žalia rūta 
rūpestingai laiškan įdėjai;
Kad mieste brolis varge žūtų 
tūr būt kad dar nesitikėjai!. . .

Nekvieskit manęs, nors ir griaudu.
Išėjau vargšams kelią nušviesti, 
kovot prieš bendrą mūsų skriaudą 
ir darbininkams ranką tiesti. 
Lietuva. Ant. Pūslys.

“Ūkanos”
Naujoji R. Mizaros apysaka “ūkanos,” iš

leista Literatūros Draugijos, yra itin domin- 
ga, traukli skaityti. Ji parašyta taip pat gy
vai, kaip ir pirmesnės to paties autoriaus apy
sakos.

Pasirinktoji tema mažai dar buvusi liesta 
mūsų spaudoje. Pajudintas intelektualų gyve
nimas, gyvenimas ne kasdien įžiūrimas pla
čiųjų darbo minių. Intelektualų gyvenimas 
dalinai yra užsidaręs nuo palšųjų minių akių, 
dalinai atitrauktas nuo tos plačios viešumos, 
kurią kiekvienas galėtų stebėti ir stebėdamas 
daryti vienokius ar kitokius priekaištus, terp
ti savas išvadas. Ir todėl, sekant vaizdžiai ap
rašytą jų gyvenimą, jautiesi įėjęs pasižvalgy
ti į naujas gyvenimo scenas.

Slenka tie vaizdai minčių pinklėmis, stebi 
juos ir podraug stebiesi. Stebiesi, kad viena 
scena krypsta šen, kita ten. Tai vis to margo
jo gyvenimo painiavos, gyvenimo pilno skers7 
kelių, užkampių, pasisukimų. Bet vis tai re
alybė, vaizdai, nenubėgę nuo tikrovės!

Tokių intelektualų, kaip apysakos herojus 
dr. Rudis, Amerikos lietuviuose yra nemaža. 
Rasi jų pasiekusių ir vieną ir kitą profesiją, 
o iš Lietuvos buvę atvykę vieni tik su pradžios 
mokslu, kiti ir visai bemoksliais. Jų atsiekimai 
parodo, kad lietuviuose yra tvirto pasiryžimo 
siekti, nugalėti skerspaines, atsistoti žymes- 
nėn vieton. Ir pasiekia, vieni gavę paramos 
nuo giminių, draugų, o kiti ir visai patys vie
ni !

Yda, kurią mes apysakoje matome dr. Ru
džio gyvenime, jo santykiavime su žmona, 
gelbėjusią jam siekti mokslą, iššaukia skaity
tojo sprendimą, kad vienam kopiant į plates
nę ir platesnę žiniją, o kitam pasiliekant, taip 
sakant, užsimušusiam darbe, idant savo uždar- 

. biu padėti pirmajam,) atneša* nelauktas pasė
kas. Jei Rudis ir žmona būtų gyvenę krūvoj, 
tai jis savo mokslinimosi periode būtų nema
žai pagelbėjęs šviestis ir žmonai, šviestis to
mis valandomis, kada abu būtų drauge buvę. 
Gi kitaip gyvenant, Ona Rudienė pasiliko ne- 
žinėj. Pasiliko negavusi progos girdėti ir su
prasti reikšmę žodžio “eugenika,” kuomet jos 
vyras daktaras paklausė ją. Ji pasijuto per
toli 
da: 
liai, 
sta,

pasilikusi, o jis — pertoli nužengęs. Išva- 
porinis ryšys, nors ir dubeltavai — civi- 
ir bažnytinėmis apeigomis — rištas, trūk- 
trūksta nesulaikomai. . .

Skaudi gyvenimo yda, apimanti ir intelek
tualą ir paprastą darbo žmogų, ir žmogų kla
sinėje sąmonėje pabudusį ir pažengusį, yra 
žmonių palinkimas vaišintis alkoholiniais gė
ralais. Apysakoje ir intelektualai, su kuriais 
dr. Rudis sueina kompanijon, ir visuomenės 
švietime besidarbuojąs dr. Balnys, ir kolonijoj 
vadovaująs darbininkų'judėjimą čiaplikas, — 
visi ragauja tai degtinę, tai vyną... visi vai
šinasi . . . Dr. Balnys įmato, jog tik 10-ta 
dalis profesionalų gerai dirba visuomeniškai, 
o kiti “paskendę šeimyniškuose ergeliuose. Ne
mažai patapę* vergais dievaičio Bacchuso (gir- 
tuoklybės dievaičio) ir jau serga dipsomani- 
jos liga (nesuvaldomu geismu alkoholinių gė
ralų).”* (psl. 254). O betgi autorius nepasi
stengė įpinti į apysaką nei vieno charakterio 
(asmens) išstojančio prieš šią skaudžią gyve
nimo ydą. Visi į ją palinkę. . .

Tačiau, nežiūrint to, mano manymu, esa
mo trūkumo iš autoriaus pusės, skaitydamas 
visą apysaką, jauti, kad ji labai daug pasako. 
Tikrai pasako! Ir veržiasi, taip sakant, iš gi-.

VIEŠNIA Iš CHICAGOS “LAISVES”
KONCERTE

AGOTA KENSTAVIČIENĖ, 
žymi Chicagos lietuvių dainininkė, pirmu kart dai
nuos Brooklyn© lietuviams dienraščio “Laisvės” kon
certe, kuris įvyks1 sekmadienį, lapkričio mė|h. 13 d. 
Labor Lyceum svetainėje, Brooklyne. Be abejo, 
Brooklyno ir apielinkės lietuviai ten dalyvaus ir pa
sigėrės puikiu viešnios dainavimu.

lumos širdies troškimas: kad visi mūsų pro
fesionalai ją perskaitytų! Kad visi skaitydami 
pagalvotų: ar gi apsimoka būti nutolusiais nuo 
pilkųjų darbo minių? Ar gi apsimoka būti 
pasipūtusiais, o mažame reikalėlyje pajudinus 
pirštą bent kokiam visuomeniniam darbui, už 
kurį negautas apmokėjimas, dėtis pasišventu
siu kankiniu už visuomenės reikalus?

Reikalingas, labai reikalingas intelektualų 
susiartinimas su paprastąja liaudžiai

Apysakos užbaiga — neatrodo užbaiga. He
rojus dr. Rudis su dr. Balniu nueina pietų. 
Atrodytų, kad turėtų sekti antras apysakos 
tomas. Ar jis bus? St. Jasilionis.

Yhudi Menuhin Kreivai
Griežia

Th i zy- 
tarptau-

Girdėjot apie Yhudį Menuhiną? 
mus smuikininkas. Galima sakyti, tai 
tinio masto artistas.

Bet pastaruoju laiku Menuhinas 
griežti kreivai. Nežinia, kas jam pasidarė.

Dalykas štai kame: jis atsisako įstoti į 
Amerikos Muzikalių Artistų Gildiją, priklau
sančią ADF. Paminėtai Gildijai priklauso 
patys žymiausi Amerikos' artistai. Josios pre
zidentu yra dainininkas Lawrence Tibbett, o 
smuikininkas Jascha Heifetz yra pirmuoju vi- 
ce-prezidentu. Gildijos nariais yra tokio pla
taus masto artistai, kaip Lily Pons, Grace 
Moore, Effreni Zimbalist, Misha Elman, ir kt.

Na, ir kas dabar atsitiko? Los Angeles Fil- 
armonijos Orkestras priklauso Gildijai. Tasai 
orkestras yra nusitaręs: kiekvienas solistas, 
kuriam orkestras akompanuos, turi priklausy
ti Gildijai. O jei ne — orkestras atsisako jam 
akompanuoti.

Kaip tik taip ir išėjo: atvyko Menuhinas į 
Los Angeles ir pasirįžo griežti savo koncerte. 
Paminėtasis Filarmonijos orkestras pasakė: 
jei norit, kad akompanuotum — įstokit Gildi- 
jon, kaip jau padarė už jus didesnio masto ar
tistai.

Menuhinas pareiškė: aš darbo unijoms pri
jaučiu, tačiau pats į ją nestosiu, nes tai yra 
pasižeminimas, nes unijos suvaržo artisto lai
svę, etc., etc.

Tuomet jam Gildijos prezidentas daininin
kas Tibbett- atsakė: “Jei jis (Menuhinas) dar
bo unijoms prijaučiu, tai kodėl pats į jas ne
stoja?”

Matot, koki dalykai dedasi Amerikoj!
Šiuos žodžius rašant, dar nežinome, kuo tas 

viskas užsibaigs. Užtenka priminti tai, kad 
žymiausi Amerikos artistai jau numato, jog 
darbo unijos yra svarbi įstaiga, joms reikia 
priklausyti; jos padės menininkams ne tik

wrrw > n '

M IE N AS
neša, kad
Pasaulinėj 
dainų programos

bro-

kad 
kul-

Kultūriniam Mūsų 
F ronte:

“Vilnis” rašo:
Sunku būt surast Amerikoj lietuvį, kuris 

sakytų, kad jis prieš apšvietą ir kultūrą. Ap
švietą garbina ir tie, kurie apšvietos skleidi
mui nieko nedirba. Mat, būtų vieša gėda, jei 
kas sakytų, kad jis nepaiso apšvietos ir kul
tūros.

Bet kaip ištikrųjų yra su apšvieta ir kultū
ra tarp Amerikos lietuvių? Kas pas mus lei
džia knygas, kas ištikrųjų skleidžia apšvietą?

Tik kairioji sriovė, tik tos organizaci
jos ir grupės, kurios susispietę aplink “Vilnį” 
ir “Laisvę,” rūpinasi apšvieta ir kultūra. Pa
žiūrėkime kiek mūsų ir mums artimų žmonių 
nuveikta knygų leidimo srity per du pastaruo
sius metus.

A. Bimbos knyga “Kelias į Naują Gyveni
mą” (Literatūros Draugijos leidinys) ; St. Ja- 
silionio eilėraščių rinkinys “Bešvintantis Ry
tas” ; R. Mizaros “Mortos Vilkienės Divorsas” 
(“Laisvės” leidinys) ; R. Mizaros “Ūkanos” 
(ALDLD leidinys) ; L. Prūseikos “Išdavikai” 
(‘Vilnies’ leidinys) ; Dr. Petrikos “Parazitai” 
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimo leidi
nys) ; “Virėja” (moterų .grupės leidinys).

“Vilnis” kiekvieną metų išleidžia gerai pa
ruoštą turiningą kalendorių. “Vilnis” ir “Lai
svė
“Ispanija, ’ 
Fašistus,” 
Draugai ir 
Browderio 
likams.”

Laisvamanių Draugija, kurioj daugiausia 
darbuojasi mums artimi žmonės, išleido 
vienkartinį leidinį “Laisvamanis.” žurnalas 
“šviesa,” kurią leidžia Literatūros Draugija, 
duoda daug raštų, kurie turi pastovios reikš
mės (Dr. A. Petrikos referatai apie žymes
nius Lietuvos visuomenininkus). Tūlos Seno 
Vinco apysakos, dažniausia talpinamos 
“Laisvėje”, turi pastovios reikšmės.

Lietuvių Meno Sąjungos iniciatyva suor
ganizuotas Miko Petrausko Kūrinių Leidimo 
Fondas taip pat reikia priskaityti prie labai 
svarbių kultūrinių pasimojimų.

Viską krūvon sudėjus, argi nesusidaro 
stambus įdėlis apšvietos ir kultūros fondan? 
ši įspūdinga knygų ir knygelių virtinė įgyja

Prabėgomis
Gardnerio (Mass.) Lyros 

Choras užsimokėjo metinį mo
kestį už einamąjį metą ir pra- 

nutarė dalyvaut 
Parodoj lietuvį 

pildyme.
Pranešėja H. Netzel rašo, kad 
choras pagyvėjo ir pradeda 
smarkiau darbuotis. Į chorą 
pradėję grįžt suaugusieji dai
nininkai. '

Geras reiškinys.
—o—

Detroito Aido Choro velkė; 
ja Lillian Gugas rašo, kad 
pas juos didelis entuziazmas 
už dalyvavimą Lietuvių Die
noj, Pasaulinės Parodos metu, 
New Yorke.

O kaip su gavimu daugiau 
narių į chorą ir su pastovios 
teatro grupės suorganizavimu, 
draugai ir draugės detroitie- 
čiai ?

Panaudokime savo gerą ūpą 
praktiškam darbui!

Chicagos Lietuvių Liaudies 
Teatras smarkiai ruošiasi su- 
vaidint melodramą “Iš Mei
lės” ir dvi komedijas — “Ant 
Rytojaus” ir “Teodolindą.” 
Apie tai praneša A. Jakienė, 
veikėja Liet. Moterų Kultūros 
Kliubo ,-chore, kuris stropiai 
ruošiasi (praktes laiko net 3 
sykius savaitėj) prie koncer
to. . <

Pasirodo, jog Chicagos me
nininkai rengiasi pajudint že
mę. . .

jaunosios

turi savo
Tik vieną

be to jie sudaro labai 
gentkartės su senąja

chorų taip vadinami 
ar du, bet ir tie la-

jaunuolė

nuolatos leidžia brošiūrų—V. Andrulio 
L. Pruseikos “Katalikai prieš 

R. Mizaros “Lietuvos Laisvės 
Priešai.” Visai nesenai išleista E. 
brošiūra “Broliška Ranka Kata-

geresnes sąlygas turėti, bet ir neleis fašizmui 
įsigalėti.

Kodėl tą supranta kiti artistai, bet kodėl 
nesupranta Menuhinas?

Mums neaišku!

tuo didesnės reikšmės, kuomet ją lygini su 
visišku kitų sriovių bankrūtu kultūros ir 
apšvietos srityje.

Paimti kad ir socialistus. Pas juos ištik- 
rųjų “kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę.” 
Jokios apšvietos, jokio kultūros darbo, jo
kios knygos, jei nerokuot ant greitųjų su
regzto “Keleivio” kalendoriaus.

Visiška anemija ir stagnacija.
Tas pats ir pas vadinamus sandariečius 

ir tautininkus. Visos jų pastangos prikelti 
iš numirusių Tėvynės Mylėtojų Draugiją nie
kais nuėjo. Jokios kad ir mažos knygelės 
jie jau negali išstenėti. O kas link K. Kar- 
piaus makulatūros (kelių istorinių apysakų), 
tai ją neigiamai įvertino net Lietuvos tauti
ninkams artimi kritikai.

Pas klerikalus jų locnos kultūros ir ap
švietos laukas apžėlęs usnimis ir stagarais. 
Per metus laiko išleido tik vieną ar dvi 
šiuras.

Ką gi rodo šie reiškiniai? Jie rodo, 
lietuvių buržuazinėse sriovėse visiškas
tūrinis išsiaikvojimas ir negalavimas. Mirus 
by kokia iniciatyva—privatinė ir visuome
niška. O juk buvo laikai, kuomet senoji 
Olšausko “Lietuva” labai daug darbo buvo 
padirbusi, išleisdama visą eilę vertingų dė
dės šerno raštų. Buvo laikai, kada TMD 
pajėgė išleisti Vinco Kudirkos raštus! “Vis
kas pradingo, tik ant lauko pliko kelios pu
šelės apykreivės liko.” Ištikrųjų tai ir tų 
apykreivių pušelių neliko. Kultūrinis badas 
visu frontu.

Tiktai kairioji sriovė ir jai artimi žmo
nės ir grupės darbuojasi plačiame kultūros 
ir apšvietos fronte. Tiktai jie pajėgia kovoti 
su sunkiomis objektyvėmis sunkenybėmis, 
kurias sudaro dabartinis mūsų ateivių sąsta
tas (mūsų žmonių amžius).

Bet mes kalbėjom čia tik apie knygas, 
knygeles ir Miko Petrausko kūrinių leidimą. 
Bus visai pravartu ir visai logiška, jeigu 
prie to balanso mes pridėsime tą labai di
delį kultūrinį vaidmenį, kurį atlieka mūsų 
chorai visoj plačioj Amerikoj. Nuo Atlanti- 
ko iki Pacifiko mes turime apie 40 chorų. 
Mūsų išeivijos kultūrinime jie lošia nepa
prastai didelę rolę. O 
gyvą ryšį 
gentkarte.

Kiek gi 
socialistai?
biau neprigulmingi chorai. Ir šiame meno 
fronte mes matome pas juos visišką pakri
kimą, negalavimą, kuriam vaistų jau nebėra.

Mes galime paminėti ir Lietuvių Liaudies 
Teatrą Chicagoje ir Brooklyne, kuriam ata
tinkamo ekvivalento nėra nei pas socialistus, 
nei pas sandariečius, nei pas katalikus.

Mes galim pasidžiaugti savo darbu kultū
ros ir apšvietos srityje, taip pat ir meno sri
tyje. O vis tik mes manom, kad ir tame 
bare mes galime išplėsti energiškesnę ir pla
tesnę veiklą. Mes manom, kad Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugiją 
galima nepalyginamai geriau sustiprinti. 
Prie jos turėtų priklausyti visi progresyviai 
žmones.

Visi tie bepartyviai žmonės, ar artimi so
cialistams žmonės ir tie katalikai bei san- 
dariečiai, kurie atsisveikino su siauru fana
tizmu, yra širdingai kviečiami susiartinti su 
mumis kultūros ir apšvietos darbe, jeigu 
jie ištikrųjų nori atlikti ką nors pozityvaus, 
jeigu žodžiai “apšvieta ir kultūra” jiems yra 
ne tiktai gražūs žodeliai, bet įsipareigoji
mas skleisti apšvietą ir kultūrą.

Dirbdami sykiu su mumis jie jausis labai 
draugiškoj atmosferoj. Jie bus pasitenkinę, 
nes jausis, kad dirba labfai naudingą darbą. 
Pas mus nėra apsnūdimo ir tinginiavimo.

SKIRS KRIKŠČIONIŠKAS PREMIJAS

Iki šiol Lietuvoj rašytojams buvo skiria
mos premijos. Valstybes iždas duodavo 
5,000 litų tam, kuris parašys geriausią gro
žinės literatūros veikalą. (Pereitą metą bu
vo duota penki tūkstančiai litų poetui Kosu- 
Aleksandravičiui už mažytį eilių rinkinėlį. 
Pačioj Lietuvoj buvo kalbėta, jog toji premi
ja jam paskirta tik todėl, kad jis fašistų 
žmogus.). Skiria premijas ir tūlos knygų 
leidyklos.

Kad pąakstinti kuniginius rašytojus kur
ti “krikščionišką literatūrą,” tai šiemet Lie
tuvos Katalikų Veikimo Centras nutarė su
daryti fondą, iš kurio būtų mokama trys 
premijos (2,000, 1,000 ir 1,000 litų kas me
tai) rašytojams už geriausius veikalus.

Who'
is

vado- 
perei- 

vietinę

Choras Balsas, Lowell 
Mass., įstojo į Lietuvių Men< 
Sąjungą. Apie tai praneša t 
choro sekretorė, 
May Chulada.

LMS šeimyna auga, 
next ? 

—o—
Newark© Sietynas, 

vaujamas B. šalinaitės, 
tą šeštadienį žavėjo
publiką puošniomis ištrauko
mis iš operečių (opera revue) 
“Alkis,” “Inkvizicija,” “Kova 
už Idėjas,” “čigonai,” “Meilės 
Nuskriausta” ir “Bailus Dak
taras.” Apart sietyniečių, da
lyvavo svečiai-talentai: Wal
ter Simulevičius, pianistas: 
Vytautas Dvarackas, smuiki
ninkas, ir Mary Hartford, ly
riškas sopranas.

Sakoma, sietyniečiai mano 
kibti į Miko Rasodos parašy
tą istorinį “Spartaką.”

Sietynas mažai kalba, bet 
daug dirba!

—o---
Kelios dienos atgal, LMS 

raštinė išsiuntinėjo savo cho- , 
rams ir kitiems vienetams vė
liausi leidinį — “Baudžiavos 
Nuotakos.” Tai penkių veiks
mų istorinė drama iš baudžia
vos laikų, su dainomis ir šo
kiais.

Būtų gerai, kad mūsų me
nininkai išsireikštų, kaip jiems 
patinka (,ar nepatinka) minė
tas veikalas.

Sykiu su “Baudžiavos Nuo-- 
takomis” chorams išsiuntinėta' 
pluoštas dainų. Chorų moky
tojai, peržvelgę tas dainas, 
malonėkite parašyti į šį sky
rių, kaip jums tos dainos pa
tinka. Kuriems sunku rašyt 
lietuviškai — rašykite angliš- 
kai. /

—o— Z
Dienraščio “Laisvės” didysis 

koncertas jau čia pat. Jis^vyks 
lapkričio 13 d., Brooklyne. Pro
grama bus labai turtinga. 
Apielinkės menininkai, nepra
leiskite progos nedalyvavę ja
me. Proncė,.
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Upton Sinclair.

(Tąsa)
Blogiausias dalykas, tačiau, buvo tame: jie negalėjo 

ilgesniam laikui apsibūti ten, kur gyveno, reikėjo kur 
nors išsikraustyti. Ir kai jie nutarė namo nepirkti, bet 
nuomuoti, tai ir vėl apsižiūrėjo, jog mokėti po devynis 
dolerius visados taip pat labai sunkus dalykas. Kuo ne 
visą savaitę dienomis ir vakarais jie vis dėl to ginčyda
vosi, kol pagaliau Jurgis pasirįžo paimtį visą atsakomy
bę. Jonas jau buvo gavęs darbą stumdyti vežimėlį Dur- 
ham’o skerdykloje, o pas Brown’a, kaip ir pirmiau, dar
bas ėjo anksti ir vėlai, tad Jurgis kas kart daugiau pa
sitikėjo galėsiąs visą reikalą atlaikyti. Jųjų šeimyna ir 
reikalinga tokio vyro, kuris pataikytų nuspręsti, ko rei
kia, o paskui viską gerai išvesti, pamislino jis sau. Tū
liems gal tas ir nenusisektų, bet jis buvo ne iš tokių 
ir manė parodysiąs jiems, kaip reikia dalykai atlikti. 
Jis dirbs dienomis ir naktimis, jei to reikės; jis neap
sistos, kol namai bus visiškai išmokėti ir namiškiai tu
rės savo pastogę. Taip jis pąsakė jiems ir taip gabaus 
buvo nuspręsta.

Tarpais jie svarstydavo, kad būtų naudinga apžiū
rėti daugiau namų pirmiau, negu pirksią, bet jie neži
nojo, kur daugiau namų randasi, o taip pat nežinojo, 
kaip juos surasti. Tie namai, kuriuos matė, visados jų 
mintyse stovėdavo ir kada tiktai jiems užeidavo į galvą 
namai, jie visados vaizdavosi save apsigyvėnusius tuose 
namuose. Taigi, pagaliau, jie nuėjo pas agentą ir pasisa
kė esą pasirįžę namus pirkti. Jie buvo labai besirūpiną, 
kad nerastų namų jau parduotų, kuomet jie taip ilgai 
vilkino, tad kai agentas pasakė, jog pribuvo į patį laiką, 
jie lengviau atsiduso.

Jiems buvo liepta ateiti rytoj, o rasią visus po
pierius paruoštus. Jurgis gana gerai suprato, jogei tas 
reikalas su popieriais buvo dalykas, su kuriuomi labai 
reikia apsižiūrėti, tačiau jis pats eiti negalėjo, nes visi, 
su kuriais tiktai kalbėjo, pasakė, jog jo iš darbo nei die
nai nepaleis, ir gali visai darbo netekti, jei bandys išlikti. 
Taigi nieko kito neliko, kaip pavesti atlikti viską mo
terims ir Šedvilui, kuris pažadėjo nueiti drauge. Jurgis 
visą vakarą kalė moterims, kaip tai yra svarbus reikalas 
ir kaip su juomi reikia apsižiūrėti; o kięk vėliąu pra
dėjo pasirodyti jų mazgeliai su sutaupytais pinigais ir 
visi tapo pavesti tetai Elzbietai, kuri juos atsargiai 
įsiuvo į savo suknelę. , t

Ankstų rytą moterys leidosi su savo misija. Jurgis 
davė tiek įsakymų, tiek persergėjimų, kad jos buvo 
visai nublankusios dėl baimės, net ir šaltakraujis val
gomųjų daiktų pardavinėtojas jautėsi labai nesmagiai, 
hors ir didžiuodavosi, kad jis, kaipo vertelga, įpratęs 
su žmonėmis turėti reikalus. Agentas jau turėjo popie
rius paruošęs ir meldė jų sėstis ir perskaityti. Šedvilas 
pasiėmė paduotą popierą ir iš lėto, atsidėjęs, pradėjo 
skaityti, kai agentas gi kantriai laukė barškindamas su 
pirštais į stalą. Teta Elzbieta jautėsi labai nesmagioj 
padėtyj taip, kad prakaitas dideliais spurgais apdengė 
josios kaktą: argi šis skaitymas nereiškė tą patį, ką 
ir pasakyti tam ponui į akis, kad jie nepasitiki jo 
teisingumu? Tačiau Jokūbas Šedvilas skaitė ir skaitė ir 
pasirodė, kad jis turėjo gerą priežastį tą daryti. Jį pra
dėjo užvaldyti nepasitikėjimas. Juo toliau jis skaitė, tuo 
labiau jo kakta raukėsi. Tai nebuvo parduodamų namų 
dokumentas, kiek jis galėjo matyti, o tik sutarimas juos 
išrandavoti! Jam, tiesa, buvo sunku suprasti visą tą 
legališkąjį žargoną, su tiek daug žodžių, kurių jis dar 
nebuvo girdėjęs, bet tiek jis suprato, jog agento atsto
vaujamoji kompanija apsiima išnuomuoti jiems namus, 
ąrba toliau vėl—“mokėti nuomos po dvyliką dolerių kas 
mėnuo per aštuonerius metus ir keturis mėnesius!” Tada 
Šedvilas nusiėmė akinius, pažiūrėjo į agentą ir, mik
čiodamas, ko tai užklausė.

Agentas buvo labai mandagus ir paaiškino, kad tai 
buvo priimta forma, darant tokius kontraktus; jie visa
dos susitaria, jog namai skaitosi tiktai nuomuojami, kol 
netąps išmokėti. Jis bandė parodyti kokį tai kitą pa
ragrafą žemiau, bet Šedvilas jokiu būdu negalėjo atydos 
atitraukti nuo žodžio “nuoma” ir kada paaiškino tą 
tetai Elzbietai, toji visiškai nusigando.. Tokiu būdu na
mai bus ne jų per arti dėvynerius metus! Agentas, ne
apsakomu kantrumu, vėl pradėjo jiems aiškinti, bet 
dabar jau joki paaiškinimai negelbėjo. Elzbieta buvo 
labai įsidėjusi galvon Jurgio įspėjimą: “Jeigu matysite 
kas nors išrodo negero, neduokite jam visai pinigų, bet 
išeikite ir pasiimkite advokatą.”

Jokūbas išvertė agentui jos žodžius. Ji manė, kad 
agentas šoks iš piktumo, bet ji apsiriko: kaip pirmiau, 
taip ir dabar jis išklausė visai ramiai; jis net pasisiūlė 
išėjęs pajieškoti advokatą, bet ji nesutiko. Išėję jie ėjo 
gana toli, tikslu surasti advokatą, kurs nebūtų su tais 
ponais susirišęs. Ir tik pamąstykit, kokis galėjo būti jų 

. nusiminimas, kai už pusės valandos, sugrįžus su advo
katu, pastarasis pasveikino agentą, pavadindamas jį pir
muoju vardu!

Jie jautė, kad jau viskas bus žlugę; jie sėdėjo kaip 
kaliniai, pašaukti išklausyti mirties sprendimo. Daugiau 
nieko nebeliko jiems daryti—jie tiesiog pagauti į spąstus! 
Advokatas perskaitė popierą. Kai jis perskaitė, pranešė 
Šedvilui, jog viskas ganėtinai gerai atlikta, ir kad tokia 
forma yra vartojama parduodant tokios rūšies nuo-

Rezoliucija Rinkimų Klausimų
Kadangi mūsų Liet. Litera

tūros Draugija • sutinka su 
Komunistų Partijos veikimo 
taktika, tai mes sutinkam ir 
su jos vedama rinkimų takti
ka — vesti balsavimo kampa
niją už pažangesnius kandi
datus demokratų partijos ar
ba kitų partijų, kokius nuro
dys Komunistų Partijos vado
vaujamos įstaigos.

Rezoliucija Jaunuolių 
Klausimu

Nežiūrint į tai, kad jaunuo
lių organizavimas ir švieti
mas yra gana sunkus, užiman
tis ir ilgas darbas, vienok mū
sų Liet. Literatūros Draugijos 
6-tas Apskritis dės pastangų ir 
ant toliaus tęsti tą prakilnų 
organizavimo darbą tarpe 
jaunuolių, kur ir kaip galima, 
ypatingai organizuojant sky
rius prie LDS, pašaipinės or
ganizacijos.

džios ultimatumą ir vedė gana 
prielankias derybas su Lenkų 
valdžia įvairiais klausimais, 
tačiau Lietuvos nepriklauso
mybei pavojus nė kiek nesu
mažėjo. Dabartinės Lenkų ir 
Vokietijos fašistinės valdžios, 
griežtai grūmoja sunaikinimu 
Lietuvos nepriklausom y 1> e i . 
Todėl mes, esančios Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
6-to Apskričio ribose, dėsim 
pastangą, organizuosim lietu
vių organizacijų bendrą fron
tą visur, kur tik galima, gy
nimui Lietuvos nepriklauso
mybės nuo užpuolikų lenkų ir 
vokiečių fašistų,
finansinės paramos, 
bus reikalas.

BEER, WINĮ£S & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 841 has been; issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Cdfi- 
trol Law at 485-487 Nostrand Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to ba 
consumed on the premises.

PAUL GESCHE
485-487 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 1hnt License No. 
EB 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on 
premises.

HEINRICH F. n. FtSCHER 
d-b-a New Ship Tavern

12 Adelphi Street, Broklyn, N

NOTTCE is hereby given thnt License No. 
EB 077 has been issued to the undersigned 
to sell beer ’ ’ ~
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
471a—5th 
County of 
premises.

471a—5th Avenup

70
.... ___ „t

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

HUGHES
Brooklyn, N. Y.

šeštadien., L'apkr. 5, 1938

suteikdami
kaip tik

Rezoliucija Knygų
Klausimu

NOTlCE is hereby given that License No 
EB 840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic I Beverage Control Law at 
180 West Strebt, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KOTULAK
180 West Street. Brooklyn, N. Y.

Cleveland, Ohio
Iš

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu

Nepaisant, kad Lietuvos val
džia kovo men. 1938 m. labai 
prielankiai, be jokio pasiprie
šinimo priėmė Lenkijos val-

Atsižvelgiant į tai 
gyvenam Amerikoj, tai Lietu
vių Literatūros Draugijos 6- 
tas Apskritis pageidauja, kad 
mūsų Centro Komitetas laiko
tarpiais leistų literatūrą, aiš
kinančią apie Amerikos darbi
ninkų gyvenimo padėtį ir jų 
klasines kovas.

Rezoliucijų Komisija.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the _ Alcoholic Beverage Control Law at 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 
FRANCES PIOTROWSKI as Adm. of 

Estate of Benjamin Piotrowski— 
Park Bar and Grill

142 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

TDA OHIO DISTRIKTO 
SUSIRINKIMO

garui juokinga komedija. Ji 
labai paranki lošti paprastose 
vakaruškose. Publika turi ga
na daug juoko per visus tris 
aktus.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
’948 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LEON CHAMPAGNE
948—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
63.J6 Avenue N, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE HANKERS 
6336' Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE 1b hereby given that License No. 
RL 2637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 So. 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
31 South 3rd Street, Brooklyn, N. Y, 

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6060 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Avenue, Borough 'of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

EVERGREEN TAVERN, INC.
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX MEYERSON 
d-b-a^JDourt Atlantic Bar and Grill

137 Court Street, Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3449 has been issued to 'the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
trql Law at 363 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
d-b-a Four Leaf Shamrock

4011 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 234 Flushing Ave., and 7 Hall 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 

234 Flushing Avenue and 7 Hall Street, 
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1212 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on thp 
premisea. '

JOHN BEHRENS
801 Pearl Street, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1085 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Havemeyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS FREEDMAN
172 Havemeyer Street, Brooklyn, N. ¥.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 1178 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4501 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DION RESTAURANT, INC.
4501—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street, Borough Brooklyn, 
County of Kings, to be oonsumad ok .vhe 
premises.

MAMIE SNIKE
72 Sands Street, Brooklyn, N. Y.

Prakalbos ir Sovietų Filmą
Kalbės

EARL BROWDER
Tik dabar sugrįžęs iš Europos
GRANVILLE HICKS

Plačiai žinomas rašytojas
OTIS A. HOOD

Komunistų Partijos kandidatas i 
Gubernatorių

Sekmadienį, Lapkr.-Nov. 6 
BOSTON ARENA

Įžanga: 25c. Rezervuoti, 55c—$1.10 
Galima gauti: Progresyvių Bookshop 

9 Beach Street, Boston
4 LENIN IN OCTOBER”

Sovietų Filmą

Lyros Choro artistai labai 
gerai sulošė “Pusseserę Salo
mėją.” Tie, kurie matė šią ko
mediją, sako, kad tai geriau
sias suvaidinimąsj kokis kada 
nors buvo loštas lietuviams.

—o—
Masinis Mitingas

politinius 
kad ma- 
prisidėtų 

dalyvumą

Nedėlioj, lapkričio 6 jd., 2 
vai. po pietų, bus masinis mi
tingas Pųblįę Auditorium di
džiojoj arenoj, šiame mitinge 
kalbės Charles Sawyer, demo
kratų kandidatas į guberna
torius Ohio valstijai. Taip pat 
kalbės U. S. senatorius Robert 
I. Bulkįey, irgi demokratas, 
šie kandidatai ir eilė kitų yra 
šalininkai New Deal.

Šis mitingas yra visiem la
bai svarbus; dalyvaukite kuo 
daugiausia. I. A. V.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRUNO
Brooklyn, N. Y.

under Section 75
_ ____ „t

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
LAUBEN

Brooklyn, N. Y.

Avė., 7 vai. va- 
75c.
turėdami laiko, 
paremkite vete-

Spalių 22 ir 23 dienomis 
įvyko pora susirinkimų vieti
nio TDA distrikto. Mitinguo
se dalyvavo TDA Nacionalė 
sekretorė'A.nna Damon. Kal
bėtoja iš savo raportų nuro
dė, kad dabar TDA svarbiau
sias tikslas pasiekti mases 
žmonių ir reikalauti paliuo- 
suoti politinius kalinius, - Tom 
Mooney, Billings ir Scottsboro 
jaunuolius. Taip pat kalbė
toja ragino organizuotis ir 
ginti žmonių civiles teises. •

Bet kad pakelti balsą ir rei
kalauti išlaisvinti 
kalinius, tai reikia, 
sinės organizacijos 
prie TDA ir imtų 
jo veikime.

Lietuvių draugijos, nežiū
rint mažos ar didelės narių 
skaičiumi, prašomos prisidėti 
prie TDA ir bendrai išstatyti 
reikalavimus paliuosuoti poli
tinius kalinius.

—o—
Pasitikimui Veteranų 

Bankietas
Lapkričio 5 d. įvyksta ban

kietas pasitikimui veteranų, 
sugrįžusių iš Ispanijos. Šį 
bankietą rengia Clevelando 
skyrius Abraham Lincoln Bri
gados. Bankietas bus Chin’s 
Golden Dragon Restaurante, 
10613’Euclid 
kare. Bilietas

Lietuviai, 
atsilankykite,
ranus, grįžtančius iš Ispani
jos, nes jiems labai reikalin
ga pagelba.

—o—
Iš Lyros Choro Parengimo

Spalių 23 d. Lyros Choras 
sulošė trijų aktų komediją 
“Pusseserė Salomėja.” Auto
rius šios komedijos, atrodo, 
nėra veikalų rašytojas, o tik 
šiaip savamokslis. Jis medžia
gą šiai komedijai susirinkęs iš 
lietuvių gyvenimo Kanados, 
Chicagos ir Clevelando. Prijg 
to, dar prikergtas vienas iš 
pažangiųjų laikraščių, be ko 
galėjo apsieiti. v

Vienok, jei kas nors iš sce
nos mėgėjų šią komediją kiek 
padailintų, tai būtų graži ir

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Fob*. of 'Bay 32nd St,, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

BEN MA CHREE' BOAT CLUB, INC 
Foot of Bay 32nd Street, Brookly’h, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 1 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 7503 New Utrecht Avenue, Borough, of. 
Brooklyn, County of Kings, to, .bp .cqnsUtnwI 
on the promisepi «u , In ,,'J •! »'’ ]l'!l

“Laisvės’.yajįąinkiĮ 
Balius

ALDLD Centras prisiuntė 
nariams knygas “Ūkanos.” 6- 
tos kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks 7 ' d. lapkričio. 
Turėtų visi nariai ateiti atsi
imti knygas. Taipgi tie, kurie 
yrą neužsimokėje duoklių už 
šiuos metus, turėtų pasimokė- 
ti tuoj aus, nes centrui šiuo 
laiku pinigai yra labai reika
lingi, kadangi minėta knyga 
pridarė daug išlaidų.

Pereitoj korespondencijoj iš 
Moritellos buvo aprašyta pra
kalbos, kurios atsibuvo 14 d. 
spalių. Kalbėjo A. Bimba. Ten 
buvo paduota 
dai. Netikėtai 
da. 
25c
rėjo būt J. Kukaitis.

Shimaitis.

Ten yra 
aukavo J.

aukavusių var- 
įsiskverbė klai- 
pasakyta, kad

Niukaitis, o tu-

Washington. — Valdiška 
serų prižiūrėjimo komisija 
smarkiai nupeikė didžiausią 
Wall St. tūzą Morganą už 
dalyvavimą G. Whitney’o 
meklerystėse.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11095 has been issued to the undersigned 
to sell beer at ,->retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Laiy uafci' 
6015 — 4th Avenue, Boroughs ••Afl'tWrooklyn, 1 
Cmmty -of,, Kįiufcs,.. to Be consumed off the 
premises. . i

HENRY J. KUCK
6015—4th Avenue, Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4503 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

JOHN 
89 Wyckoff Avenue,
NOTICE is hereby given that Licerfse No. 

; GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seption 75

1 of the Alcoholic Beyerage Control Law at 
333 Sumner Avenue Boro.ugh of ' Brooklyn, • 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7936 has been issued to the undersigned 
to sell beer ąt retail ...IL.. 7.7
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
555 Throop Avenue, 
County of 
premises.
555 Throop

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4581 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Avenue N, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4747 hatt been’ issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GEVIRTZ
1838 Nostrarid Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10812 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
*2*2.77 McDonald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD SIEVERTSEN
2277 McDonald Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8849. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
757 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE MIRER
757 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4456 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
356 Supiner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MOLLIE and. MARY LEVINTON 
356 Sumner' Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5856 has been issued to the undersigned 
to sell beer; wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE and WILLIAM LOMUSCIO 
170 Stuyvesant Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of thte Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1558 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JAMES REIMANN 
Reimann’s Bar and Grill

Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

7503 Ndw jUtrecht' Avontfe, Brooklyn, N. Y.
'' « I * į I > - /

NOTOCEj .is hereby given that License No. 
RW. 321 [has been issued to the undersigned 
to sell ■ Ixjer. apd wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 780 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CIRO DI MASO
780 Bergen Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 240 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 140 Frost Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
541 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA WIEDMER
541 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No- 
EB 3412 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STELLA KARP 
d-b-a New Starlight Cafeteria

513 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

I šis balius yra rengiamas 
Įnaudai “Laisvės”^vąjfainkų, 
J padengimui važinėjimo kaš- 
Į tų. Visi “Laisvės” skaity- 
Į tojai, visi širdingi jos rėmė- 
| jai yra prašomi dalyvauti 

šiame baliuje ir padėti 
i “Laisvės” platintojams.

• BALIUS ĮVYKS

Lapk. 5 Nov
Šį šeštadienį

L D. P. Kliubo Salėje 
408 COURT STREET 

ELIZABETH, N. J.

BUS GERA MUZIKA
Galėsite Smagiai Pasišokti

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

NAUJOJE VIETOJE

LiTUVĮSM
savybes. O kaina, ar tokia, kaip buvo sutarta?—paklau
sė senas žmogus—trys šimtai dolerių iš anksto, o kiti po 
dvyliką dolerių kas menuo, kol bus išmokėta penkiolika 
šimtų? Taip, ten panašiai ir parašyta. Ir tai bus sumo
kėta už tokius ir tokius namus su žeme ir su viskuo? 
Taip—ir advokatas parodė jam, kur tas parašyta. Ir 
viskas pįlnai teisingai—nėra jokių apgavysčių? Jie bied- 
ni žmonės ir tai buvo viskas, ką jie šiarųe pasauly turėjo, 
tad jei kas nors blogai virstų, jie visiškai prapultų.

(Bus daugiau)

1558
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7138 has been issued to the undersigned 
to spll beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 627 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreeh Gardens

627 Central Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7164 has been issued to the -undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Šeotion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4317—18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMAR, INC.
4317—18th Avenue Brooklyn, N. Y.____________________ *
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4864 has been issued to fhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail vndc. 
Section 132-A of the Alcoholic Peve->.««.' C on
trol Law at 406 Rogers Ave. Boiough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thei pręviisea.

ELLEN FICKEN
The Old Timer Bar and Rest.

'•Oil Rogers Avenue. Brooklyn. N. V.

GERIAUSIA DUONA 
^SGHOLLS BAKING I M ................... ....................................... .............. . ......................................»...............■

532 Grand St, Brooklyn_ _ _ _ _ _ _
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiąm ir į kitu? miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

I
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Užprenumeruok Dienraštį

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

— Sekr. P. Dudonienė.
(259-260)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 3 P. M.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, lapkr. 7 d., Lietuvių 
Taut. Namo Kambariuos^, 7 v. v. 
Visi nariai, kurie ateis,, gaus naują 
knygą “Ūkanos,” tai svarbi ir puiki 
knyga, kurią parašė Mikas Rasoda. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Ši
maitis. - (258-260)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Literatūros Draugijos 10 

kp. susirinkimas įvyks 7 d. lapkr., 
8 vai. vak., Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, atsiveskite ir naujų sekmadienį, lapkr. 6 d., 2:30 p. p., 
narių. Galėsite atsiimti knygą “Ūką- Lietuvių Kliube, 4th ir Upland gatv. 
nos”. Taipgi bus ir daugiau svarbių Visi nariai dalyvaukite šiame susi

rinkime, gausite naują knygą “ūka
nos.

. LAISVEšeštadien., Lapkr. 5, 1938

Boston, Mass

Baltimore, Md

Dienraščio "Laisvės" Didysis
KONCERTAS

I
Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus

Koncertas Bus 13 Lapkričio-November
949 Willoughby Ave., (BrooklynLabor Lyceum Salėj e

Pittsburgh, Pa

Po Koncerto Bus Šokiai
Vien tik šokiam įžanga 40c.

ne

garsųjį rūsų'-italų-francūzų

IŠTISAS “LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS

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

kurios
Vaka_

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
v^nai, geriausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsi
te Brooklyne, už-» 
eikite susipažinti^

■

su
ve

i

Kož- 
Susi- 
Kal- 
Par-

su-
su-

.g; .f

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

Po koncerto šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestras

kada jis tą sake, 
kad 
bi- 
26

Workerio.” 
kad 

skaitytojų 
mirties

svarbių dalykų apsvarstymui, 
užsilikusių taip ii* riaujų. Bū- 
laiku.-—Komitetais. (259-260)

dalykų aptarti. — Kp. Sekr.
(259-260)

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore

bus laikomas ant “radiatorio 
ar ant saulės:

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

sus Baltimorės lietuvius 
vauti Lyros Choro bankiete, 
lapkričio 19 d. Vitjcus.

McGinns 
sekretoriai. Taipgi kal- 
vietinis wardo “Čerma- 
ir Lietuvių Lygos South 
pirmininkas J. Rodgers

Petras M. Nikolajevas, Basas
Jau netoli 13 d. lapkričio, 'kada Didžiojo New Yorko lietuviai išgirs šį 

operų dainininką. Prašome atydžiai persiskaityt! žemiau paduotą aprašymą ištisos programos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
WORCESTER, MASS.

Lapkričio 7-tą, pirmadienio vaka
re, 8 valandą, yra rengiama prakal
bos Komunistų Partijos rinkimų 

i kampanijai. Kalbėtojai bus kandida- 
į tai į valdvietes. Prakalbos bus Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Ne
pamirškite atsilankyt ir atsivest 

(260-1)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 6 d., 2:30 vai. po 
pietų,. 15-17 Ann St., Harrisone. 
Prašome draugų dalyvauti, nes turi
me tris svarbias komisijas, 
išduos raportus Card Party, 
rienčs ir Končertb. — Sekr.

(259-260)

Kiekvieną sukatą 
karšta vakariene. 
Atskiras . karhbA. 
rys, užėjimui su 
inotėrims. N ede
momis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

NEWARK, N. J.
Lietuvių Draugijų Sąryšio susirin

kimas įvyks pirmadienį, lapkr. 7 d. 
po num. 180 NeW York Avė. Pra
džia 8 vai. Vak. Visų Draugijų at
stovai prašomi dalyvauti, ries turirrie 
daug 
kaip 
k i me

MAHANOY CITY, PA.
h į • f Sekmadienį, lapkr. 6 d., įvyks So- 

.W vietų Sąjungos 21 m. gyvavimo ap- 
laiku vaikščiojimas. Pradžia 8 vai. vak.,

$ J

HARTFORD, CONN.
Laisvės Stygų Orkestrą rengia 

pirmą Broadcast pO vad. V. Visoe> 
kio. Įvyks lapkr. 6 d., Lyric ilaill, 
593 Park St. Pradžia 2 vai. p. p. 
Programą išpildys čia gimę jaunuo
liai. Bus Sulošta juokingi veikalėliai, 
bus duetų, oktetų, solistų ir šokikų,

“Daily 
ką nors daryti,
“D^W.”
ki nenino

lingai dalyvauti. (259-260)
NEWARK. N. J.

LDS 8 kp. rengia balių, šeštadie
nį, lapkr. 5 d., po num. 562 E. Ferry 

i St., bus gera orkestrą šokiams, 
i Kviečiame visus skaitlingai dalyvau- 

Mes komisija kviečiame vi-' ti. — Kom, (259-260)

A. Amsie kalbėdamas per ra
dio, už republikono Saltonstall 
kandidatūrą į gubernatorius, 
pripasakojo tokių vaikiškų ne
sąmonių, kurioms, aš manau, 
nei jis pats netiki. Bet jeigu jis 
tiki, tai jau jo plikoj viršūnėj 
.kas nors negero.

Pagal Amsie pasaką: Salton
stall būdamas Mass, legislatū- 
roj pravedė daug naudingų 

^darbininkams įstatymų, kuriais 
naudojasi net visos Amerikos 
darbininkai. “Can you beat it!’’ 
Aš esu tikras, kad mikrofonas 
džigą šoko nuo Amsio kinkų 
drebėjimo,
Juk visiems yra žinoma, 
Saltonstall iš 27 naudingų 
lių darbininkams, balsavo 
prieš, ir tik 1 už.

Saltonstall būk esąs didelis 
labdarys, aukojas į Community 
Chest ir daugeliui ligonbučių. 
Bet ponas Amsie užmiršta, ne
žino ar nenori žinoti, kad tekių 
Saltonstallų pajamos yra net 
tiek didelės, kad dalį to, ką jie 
turi sumokėti valdžiai mokes
čiais, atiduoda labdaringiems 
tikslams savęs išgarsinimui, 
kad, va, žiūrėkite, koks aš ge
ras. Darbininkai almužnų ne
nori. Darbininkai nori, kad 
jiems būtų darbai užtikrinti ir 
įeigos, o tas užtikrins jų ger
būvį.

Pagal poną Amsie, tai Cur
ley gubernatoriavimo laiku, dėl 
aukštų taksų, daug fabrikų pa
bėgo iš Massachusetts. Bet aš 
netoli būsiu nuo teisybės, sa
kydamas, kad kaip tik tokių 
Saltonstallų ir jo sėbrų finan
suojami fabrikai pirmutiniai 
drožės į Southus, kad pabėgus 
nuo organizuotų darbininkų ir 
kad gavus ten neorganizuotus 
dirbti už po dešimtuką į valan
dą ar tam panašiai. “Amsie, as 
a politician, you are a flop!’’

Kaipo lietuviams, jeigu, duo
kim sau, Curley ir pralaimėtų 
rinkimus, tai mūsų “Solid 
Front” mums atneš daugiau 
naudos, negu balsavimas už re
akcionierių. „ Z.

vės, o ką davė republikonai 
per 40 metų turėdami val
džią savo rankose.

Mitingui pirmininkavo J. 
Pabarčius. Zenavičių orkes
tras sugrajino keletą puikių 
maršų. J. Senulio bažnytinis 
choras sudainavo keletą liau
dies dainų. Paskui pirminin
kas pranešė, kad du lietuviai 
gauna miesto darbus, būtent, 
A. Jenulevičius ir P. Bernoto 
sūnus. D. P. Lekavičius.

Vienų Metų Sukaktuvių 
Bankietas

Baltimorės Lyros Chorui 
kako jau vieni metai nuo jo
siorganizavimo. Pradžia buvo 
sunki, bet tą viską pergyve
nom. Choras vasaros laiku kiek 
praretėjo, b'et atėjus rudeniui, 
atvėsus orui, ir vėl pradeda 
tankėti ir stiprėti. Lyros' Cho
ras turi kelis desėtkus daini
ninkių ir dainininkų, didžiuma 
susideda iš jaunuolių.

Dabar Lyros Choras ruošiasi 
prie parengimo, didelio barukie- 
to. Bankietas įvyks šeštadienį, 
lapkričio 19 d., 6 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėje, 853 Hol
lins St. šis bankietas yra ren
giamas bendromis Choro narių 
ir pritarėjų spėkomis.

Daugelis atsimena praeitų 
metų Lyros Choro bankietą.

Daugelis dar ir šiandien apie jį 
kalba, — “buvome pilnai pa
tenkinti pernai, ateisime ir šie
met į jūsų bankietą...”

Taip, gerbiamieji lietuviai, 
komisija deda visas pastangas 
ir visomis jėgomis stengsimės 
kad lapkričio 19-tos bankietas 
pralenktų praeitų metų bankie
tą, kaip skaičium publikos, taip 
visais pagerinimais.

Taipogi komisija nutarėme, 
kad kas tokio gražaus būtų pa
dovanota chorui, kadangi jis 
minės metų sukaktuves. Komi
sija prašė manęs, kad aš pa
dirbčiau ką tokio, .kad būtų ga
linga išleisti ant laimėjimo, ir 
kad kas laimės tokį daiktą, kad 
nebūtų sarmata namo parsi
nešt. Todėl, gerbiamieji bankie
to dalyviai, aš užtikrinu, kad 
kas laimės, tai netik tas džiau-i 
gsis, bet džiaugsis ir tie, katrie' 
tą mano dirbinį matys.

Tai bus padirbtas lietuviškas' draugus. — Komisija, 
darželis, su įvairiausiomis gėlė-| 
mis. Darže,lis bus tinkamas pa-j 
statyti į “front-rūimį” ar 
nin-rūimį,” ar vasaros 
ant “porčių.” Darželio malevo-1 Norkaus Svetainėje. Bus gera pro- 
nė galės atlaikyti karštį, jeigu suloL??^‘ , i .. 4 << j- 4 • nkomšką veikalą Waiting For Let-

Washington.—šalies Dar
bo Santikių Komisijos pir
mininkas Madden sakė pre
zidentui Rooseveltui, kad 
reikią taisyt Darbo Santi
kių Įstatymą.

li i c k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

ty,” parašytas Clifford Odet, taip 
Nieko nekenks pat turėsime gerai žinomą kalbėto- 

nei lietus, jeigu vasaros laiku'ją. Įžanga 25c. Prašome visų skait. 
bus laikomas ant' pievos ar so- lin8ai dalyvauti. (259-260) 
de. Todėl gerbiamieji malonėki
te ateiti į Lyros Choro bankietą 
ir laimėti šitą lietuvišką darže-

PHILADELPHIA, PA. taip pat turėsime ir smuiko solų.
Ateinantį Sekrnadiehį, 6 d., visi Laisvės Stygų Org. išsimokinus gra- 

“Laisvės” bankieto garsinimų rinkė- žiu muzikališkų kavalkų pritariant 
jai suneškit visus garsinimus, nes dainavimu. Taipgi dalyvaus ir Lais- 
bus paskutinė diena, turime siųsti į vės Choras vadovaujant V. Visoc- 
spaudą. Tie, kurie paėmė “Daily kiui. Iš New Britain bus Radio Sto- 
Workerio” kampanijos štampas pla- ties geriausi dainininkai. Kviečiame 
tinimui, sugrąžinkite šiame susirin- visus skaitlingai dalyvauti. Galėsite 
kirhe. — Komisija. (250-260) linksmai pasišokti prie geros orkes- 

- ąros.—Rengėjai.—Įžanga: Iš anksto 
perkant 35c, prie durų 40c.

(258-260)

?: ■

tel. TRObridgČ 6880

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
katnpas Inman Street 

arti Central Skvfro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 It 6-8 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI-

/ GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP- 

_____  NUMAS, ŽARNŲ 
ir SKILVIcTlIGOS, 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-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

ji g

Spalių 31 dieną buvo laiky
tas Komunistų Partijos miesto 
tarybos ir kuopų atstovų mi
tingas. Iš 25 kuopų dalyvavo 
tik 18 delegatų. Pasirodo, jog 
tai yra didelis apsileidimas 
kuopose.

Svarstyta “Daily Workerio’’ 
vajus ir gavimas prenumera
tų. Iš raportų pasirodė, kad 
puse kuopų dar nepridavė 
nei vieno dolerio.

Tose kuopose randasi 700 
narių, o kontroliuotų dabar 
yra apie 500. Visose kuopo
se teparsiduoda tik apie 300 
kopijų 
Tartasi 
pakelti 
skaičių
minėjimo iki 400.

Mitinge taipgi raginta 
kelti pinigų dėl Ispanijos 
teranų, sugrįžtančių iš \karo
fronto. Išdalinta “Buletinas” 
ir Komunistų Partijos rinkimų 
platforma. Raginta dalyvauti 
paminėjime Sovietų Sąjungos 
21 metų sukaktuvių, kurios 
įvyks lapkričio 7 d., Carnegie 
Hall, N. S. Federal St. 

—o—
Pereitą savaitę buvo sureng

tas masinis mitingas Lietuvių 
Balsuotojų Lygos North Sidėj, 
Lietuvos Sūnų svetainėje. Bu
vo ir programa ir vaišių, 
nam davė po 4 tikietus. 
rinko apie 300 lietuvių, 
bėtojai buvo Demokratų
tijos, valstijos kongresmanas 
DeMutt, senatorius 
ir jų 
bėjo 
nas’’ 
Sidės
ir Naruševičius, traffic teismo 
raštininkas. Kalbėjo ir cen- 
tralinis pirmininkas Antanas 
Jenulevičius. »

Visi kalbėtojai aiškino, ką 
per keturis metus nuveikė 
Demokiatų Partija Pennsyl- 
vanijoje dėl darbininkų gero-

Pasimatykite su savo drau
gais ir senais pažįstamais 
šiame “Laisves” Koncerte.

Įsigykite naujų pažinčių, 
nes “Laisves” Koncerte bus 
daugybe naujų žmonių.

Dienraščio “Laisvės” Kon
certai visuomet yra skait
lingiausia lankomi, kaipo 
lietuvių parengimai Brook- 
lyne.

Dienraščio ‘Laisves’ Kon 
certų programa būna visada 
turininga, o šiemet ji bus 
dar turiningesnė.

Kenstavičienė žymi dainininkė iš Chicagos, Ilk, 
dalyvauja šiame dienraščio “Laisvės”’ Koncerte.

Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, žymus lietu
vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 
“Laisvės” Koncerte.

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

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

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

Svečiai iš toliau yra pra
šomi i š a n k s t o užsisakyti R
įžangos bilietus, nes sėdy
nės yra rezervuotos.

ĮŽANGA KONCERTUI 
50c, 75c ir $1.00

Prašome nesivėlinti, nes 
Koncertas prasidės paskirtu 
laiku.

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 vai’dii “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 musų koncerto programoje.

Elisettiblis Aidbalsiai, gtupe puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. Šalinaites, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liau
dies šokius.

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
t>^~ ,, , , ------------- . - ——
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Kas Yra Kongresmanas 

At-Large?
Daugelis klausią, kiek ren

kasi kongresmanų, kokia skir
tumą tarp paprastų kongres
manų ir kongresmanų - at -

w.'Ajrr.

AMTER
Partijos kandida-

distrikto kongresinius kandi-' Kadangi komunistai yra sti- 
datus, ar galėsiu dar balsuot priausi (kovotojai už abelnus 
ir už kandidatus į kongres- • darbo žmonių reikalus, didžiau- 
manus-at-large? Kaip parem- si demo.kratijos ir mažųjų tau- 
siu darbiečius, jei balsuosiu tų nepriklausomybės gynėjai, 
už Amterį pirmiausia? j ką įrodė šimtai amerikiečių

jaunų komunistų aukodami sa
vo gyvybę gynime Ispanijos de
mokratijos ir nepriklausomybės 
nuo Hitlerio ir Mussolinio fa
šistų, tikimasi, kad ne tik ko
munistai ir jų simpatikai ir rė
mėjai, bet ir kiekvienas demo
kratiją mylįs pilietis pagalvos, 
atsimins tuos komunistų dide
lius pasiaukojimus ir atiduos 
komunistams užpelnytą .kredi
tą, balsuos už Amterį pirmiau
sia.

Taip. Jūs galite- balsuot už 
savo distrikto vieną pažangiau- 
sj kandidatą ir turite teisę dar 
balsuot už du kandidatu į kon- 
gresmanus-at-large, nežiūrint 
kurioj New Yorko valstijos da
lyje jūs gyventumėt.

Jūsų parama darbiečiams ne
atimama balsuojant už Amterį 
pirmiausia. Jūs turit teisę bal
suot už 3 kandidatus į kongre- 

o -komunistai teturi tik 1

HhMr IsYo*e ior imte*

Paskaita Apie Lietuviu 
Švietėją Višinskį

Trečiadienį, lapkričio 9 die- 
Lietuvių Meno Sąjungos 

Komitetas 
vakarą, Liet, 

svetainėje, 280

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

Office Plione
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485 i

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

na, Lietuviu Meno 
K uitu ros-A pš v i etos 
rengia įdomų 
Piliečių K Ii ubo 
Union Avenue, 
Pradžia 8 vai. 
nemokama.

vakaro. Įžanga

PASKAITA.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

kitus pro- 
balsŲ už 

demokrati- 
dėlto visi 

šalinin-

’nss}

r

AMTER

p position at Amtpr levtr ta voting booth. To vote 
town lever over Ms mate FIRST—then vote labor-j

• ** QAH<MdateS,

•ROT *tu:e“

Dr. A. Petriką, humanistas- 
visuomenininkas, yra pasižadė
jęs duoti referatą temoje “Po
vilas Višinskis ir Jo Gadynė.” 
P. Višinskis, kaip daugelis ži-

| nome, gyveno mūsų tautinio at- 
gimimo-renaissance laikais, au
šrini n k ų - v a r j) i n i n k ų gadynėje, 
kada Rusijos žandarmerija lie
tuvių kalba spausdintą žodį 
žiauriai persekiojo, užgynė. 
Kuomet Prūsuose lietuviai bu
vo liuosi nuo to 
spausdinti knygas 
čius lietuviu kalba, 
šinskis rado saugią

. — galėjo 
ir laikraš- 
kur iu Vi- 
vietą dar

buotis. Dr. V. Kudirkai mirus, 
P. Višinskis buvo “Varpo 
“Ūkininko” redaktorium.

ir

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.

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

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. rn. After 11 p. in. for gents

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

Sun. all day and night

4
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5 Manhattan
ISRAEL

Komun.
tas į kongresmanus-at-largc iš 
New Yorko valstijos. Komu
nistų Partija ištraukė visus 
kitus savo kandidatus, kad pa- 
remt darbiečius ir 
gresyvius. Daugis 
Amterį sustiprins 
nio fronto spėkas,
demokratinio fronto 
kai prašomi balsuot už Am
terį pirmiausia.

large; kokiu būdu galima bal
suot už Israel Amter, komu
nistų kandidatą į kongresma- 
nus-at-large ir sykiu paremt 
darbiečius?

Viso 75-me kongrese buvo 
435 kongresmanai.

New Yorko valstija turėjo 
45 kongresmanus: 43 pa
prastų ir 2 at-large.

Skirtumo kongresmanų dar- 
• buose ir privilegijose nėra jo

kio, apart to, kad paprasti 
kongresmanai renkasi tik tam 
tikruose distriktuose, o kon- 
gresmanai-at-large renkasi vi
soj valstijoj, kaip kad renka
si gubernatorius.

Dėlko vieni renkasi iš dis- 
triktų, o kiti iš visos valstijos?

Kongresiniai distriktai yra 
nustatyti neva sulyg skaičiaus 
gyventojų, vienas kongresma- 
nas nuo 280,000 gyventojų. 
Bet nuo vėliausio aprokavimo 
—padarymo distriktų ribų, 
gyventojų skaičius pakilo. 
Dėlto leista per visą valstiją 
išrinkt du ekstra kongresma- 
nu, kurie vadinasi congress- 
men-at-large.

Jeigu aš balsuosiu už savo

bhmm

kandidatą — Amterį. Atida
vus vieną balsą už Amterį, 
jums dar liks du balsu už dar- 
biečių kandidatus į kongresą: 
vienas už savo distrikto, o ki
tas už kandidatą į kongresma- 
nus-at-large, sakysime, už Ca
roline O’Day.

Balsuokite už Israel Amter 
pirmiausia! Amterjo vardą ra
site eilėje G skaitant nuo vir
šaus žemyn 7-je eilėje, kaip pa
rodoma virš telpančiame pavei
ksle. Išsikirpkite paveikslą ir 
nusineškite eidami balsuot.

Lietuvių Komunistų Kuopa..

Povilo Višinskio gyvenimas, 
jo demokratinė nuotaika, griež
tas nusistatymas prieš carizmą, 
tarsi liepto liepia susipažinti su 
juo kaipo su asmeniu ir mūsų 
tautinio atgimimo įvykiais. Dr. 
A. Petriką žada pateikti išsa
mių faktų apie jį ir Lietuvą 
abelnai, todėl visi ateikite.

PROGRAMA.

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

264 GRAND STREET
(kampas Roebling St.)

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

License No. L. 886

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

Manhattan Liouor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

Daugiau Ispanijos Gynėjų Visi Reakcionieriai 
Stoja už Dewey

Quit

Amterio Kampanija 
“Padangėse”

Kampanija už gavimą Am- 
teriui, komunistų kandidatui į 
kongresmanus, dau g i a u s i a 
balsų eina ne tik po stubas, 
mitingų sales ir ant gatvių 
kampų, bet taip pat ir ore, 
arba, kaip seniau sakydavom, 
“padangėse.”

Komunistų Partija praneša, 
kad pasamdyta orlaivis, kuris 
skraidys virš New Yorko mies
to šį šeštadienį, tarp 7 ir 9 
vakaro, nešdamas didelę, švie
sią iškabą, raginančią new- 
yorkiečius balsuot už Israel 
Amter į kongresmanus.

Trečiadienį, laivu Paris, pri
buvo 5 Lincoln© Brigados ve
teranai: Julius Hene, newyor- 
kietis; Joseph Hamburger ir 
Oscar Neef iš Chicagos; Eu
gene Shapiro iš Bostono, John 
Simo’H iš Philadelphijos.

šeštadienį, laivu Roosevelt, 
grįžta Giuseppe Aluffi iš New 
Yorko, Elmer Emidon, Ber
nard Baley ir Manuel Valen
zuela iš Kalifornijos; Thad- 
dious Battle iš Washington, 
Charles Bennett iš Omaha, 
Andrew Binikas iš Philadel
phijos, Manuel Cofresi iš Pu
erto Rico, Howard Johnson iš 
Wisconsin, Harry Katzin ir 
George Leiviska iš Michigan, 
Geo. Lund iš Minnesota, Jos. 
Maretic iš Chicagos, Gilesco 
Racheff iš Clevelando.

Daug kitu veteranų laukia 
progos sugrįžti pas namiškius, 
kurių jie pasiilgę, tačiau dar 
vis nesukelta gana lėšų juos 
visus parvežti. Paskubinkime 
rinkimą aukų tam tikslui, kad 
tie didvyriški kovotojai grei
čiau galėtų pasiekti namus, 
gauti labai užpelnytą pasilsį ir 
daugeliui labai reikalingą gy
dymą, taipgi iš naujo pradėt 
pertrauktą gyvenimą.

Unijisty Kovos ir 
Laimėjimai

{fcįK&VZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZJ

Judžiai iš Lietuvos

Unijistai dabar įkaitę dar
buotėj dviem frontais — gint 
savo ekonominius reikalus ir 
darbuotėj 
valdininkų 
kongresan 
lin.

už išrinkimą gerų 
ir atstovų šalies 

ir valstijos seime-

ar-William Randolph Hearst, 
timiausias Hitlerio ir fašizmo 
draugužis Amerikoje, taipgi už
dėjo savo oficialę antspaudą už 
Dewey ir O’Brien, už republi- 
konų reakcininkų tikietą.

Už Dewey šaukia ir lietuvių 
smetonininkų laikraštis “Vie
nybė.” Gi pažangesnieji, demo- 
kratiškesnieji lietuviai tauti
ninkai stoja už Naujosios Da
lybos šalininką Lehman.

Darbo žmonių balsais perei
tą rudenį išrinktas į prokuro
rus, vieton dirbt jam pavestą 
atsakomingą darbą, Dewey at
suko nugarą darbo žmonėms, 
susibičiuliavo su darbo žmonių 
aršiausiais priešais. Patarlė 
sako: “Kaip dievas gudui, taip 
gudas dievui.” Reikia manyti, 
kad darbo žmones turės 
savygarbos, jog šiuose 
muose atsuks nugarą
Dewey, balsuos už Lehmaną.

Dr. A. Petrikos paskaitų me
tu turėsim ir muzikalę progra
mėlę. Lillian Milčius ir Ona 
Daukančiūtė duos piano ir dai
nų duetus. Jos bus dar pirmu 
kartu mūsų parengime, tad tu
rėsime smagumo susipažinti, 
pasigėrėti jų talentu.

Vienas R engė j ą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, garu apšildomi ir yra z virtuvė, 
kur norėdami patys gali pasidaryti 
valgį. Taipgi turime išrandavojimui 
4 didelius kambarius šeimai, irgi ga
ru apšildomi ir yra visi moderniniai 
patogumai; randa pigi. Kreipkitės: 
267 Kent Avc., kampas So. 1st St., 
Brooklyn, N. Y. (260-2)

PARDAVIMAI

Šeštad., Lapkričio (Nov.) 5
7:30 vai. vakaro

Liet. Amer. Piliečių Kliube
bus rodomi judami paveiks

lai iš Lietuvos

Rodys Broliai Motuzai

—o---
Retail Clothing Unijos Bo

kalas 118-tas praneša atnau
jinęs kontraktą su visomis žy
miausiomis kompani š k o m i s 
krautuvėmis : Crawford, 
Hechts, Uneeda, ir Long Is
land Outfitting.

Hechts darbininkai gavę 5 
centus daugiau mokesties į 
valandą, trumpesnes valandas 
ir 40 valandų savaitę per 4-ris 
menesius metuose.

tiek 
rinki- 
ponui

PASKUTINIS 
PAKVIETIMAS

Lietuvių Komunistų Kuopos 
parengimas įvyks šį vakarą, 
lapkričio 
lėj, 419 
kviečiami 
tik

5-tą, “Laisves” sa-
Lorimer St. Visi 
atsilankyti. Įžanga

25c.

Svečiai iš Montello
Ketvirtadienį aplankė “Lais

vės” įstaigą svečiai iš Montello, 
i Mass., draugai Jonas Sidaras, 
Crystal Bottling' kompanijos 
savininkas, išdirbėjas limonadų 
(sodas) ir Simonas Smetona. 
Drg. Sidaras dalyvavo limona
dų išdirbėjų konvencijoje,. kuri 
įvyko 2 ir 3 lapkričio, New 
Yorke. O drg. Smetona buvo 
drauge su juom.

Parduodu 10 m. batų (shoos) tai
symo biznį iš priežasties miesto ap
leidimo. Biznis gerai eina. Galit at
vykt ir pasiteiraut. Turiu daug sta- 
ko skūros ir mašinų, dalį batų nau
jų ir vartotų. Labai gera vieta ge
ram mechanikui. Jonas A. Kuržins- 
kaš, 2219 South St., Philadelphia, 
Pa. Telefonas: Locust 1929.

(259-262)

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio vyro dirbti 

prie pečių (fireman) Turkiškoj Pir
tyj. Kreipkitės: 29 Morrell St., 
Brooklyn, N. Y. Telefonas: Ever
green 8-1090. (258-260)

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 7-tą, 8 vai. vakare, 
po numeriu 79 Hudson Avenue. Visi 
nariai dalyvaukite, nes kurie užsi
mokėję gausite naują knygą “Ūką- ' 
nds.” — Sekretorius. (260-1) į.

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

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.

E

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
TOWN CRIER Straight Maryland Rye Whiskey 

3 metų senumo, 90 Proof
kv. $1.59 pt. 83c

Reguliare kaina $2.19 Reguliarė kaina $1.14
Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

•miwiuiwiiwwiwiwiwiwi
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MliiūiHS SOVIETŲ VALDŽIOS 21 METU SUKAKTIES-

DIDIS KONCERTAS ir BALIUS
Sekmadienį, Lapkričio-November 6 d., 1938

MANHATTAN PLAZA
66 East 4th St. New York
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn ' “Laisves” Name

GERIAUSIOS ROSIES, VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai. 
t

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

W trw tfw irti Wirtfirti WirtiWiMWirti irti im irtiirtiirti irti irtiyii
Rengia Bendras Komitetas 40 Organizacijų: Rusų, Ukrainų, Lenkų 

ir Lietuvių (LDS 50 Kp.)

Programa Prasidės 4 Valandą po Pietų.

KONCERTO PROGRAMA:
1. Ukrainų Darbininkų Choras, vadovaujamas O. Ilčuko.
2. Ukrainų Mandolinų Orkestras, vad. O. Ilčuko.
3. Rusų Valstiečių Liaudies Namo Choras, vadovaujamas Korykora.
4. Šokiai Ispanų ir rusų šokikų.
5. M. Dmitrišina, žinoma ukrainiete solistė.
6. Elena Koinec, jauna rusė dainininke.
7. Dmitrenko deklamacija.

IŠKILMINGOS PRAKALBOS:

Kalbės gen. Viktor Jachontov, rusiškai; M. Radvanskij lenkiškai; Vladi
mir Rybak ukrainiškai. įvedamasis žodis Sadovo. Pirmininkas Dmitrišin.

ĮŽANGA 40 CENTŲ

Visi dalyvaukite šiame didžiame parengime, minėdami 21-nus Metus 
Sovietų, Socializmo Kūrėjų, Pasaulinės Taikos Gynėjų!

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




