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Trockistų Logika.
Drg. Pruseikos Literatū

rinio Darbo Jubilėjus.
35-keri Metai Atgal.
“Laisvę” žmones Myli.

Rašo R. Mizara.

Pasižiūrėk, skaitytojau, į 
trockistų logiką:

Didžiosios Socialistinės 
Revoliucijos 21-nų metų su
kakties proga ir Amerikos 
trockistai išleido pareiški
mą neva sveikindami Sovie
tų Sąjungą ir šaukdami ją 
“ginti”. Nuo ko gi ginti? 
Ogi štai:

“Ginkim Sovietų Sąjun
gą nuo Stalino, Hitlerio ir 
Roosevelto!”

Ar jūs kur nors savo gy
venime matėte idijotiškesnį 
šūkį?! * * *

Toliau, girdi, trockistai 
Sovietų Sąjungą apginsią, 
stiprindami “Ketvirtąjį In
ternacionalą. .. ”

Šitaip “gindami,” aišku, 
trockistai ją prie pirmos 
progos parduotų fašizmui. 
Kas gi nežino tų šniukštinė
toji! darbų, kuriais jie pa
sižymėjo Sovietų Sąjungoj, 
Ispanijoj ir kituos kraštuos!

Pažiūrėsim, ar lietuviški 
trockistai išdrįs tuos šūkius 
pasiimti. * * *

Pereitą sekmadienį čika- 
giečiai suruošė pramogą d. 
L. Prūseikos 35-kerių metų 
literatūriniam darbui pami
nėti.

Vadinasi, d. Prūseika dar
buojasi literatūros srity j 
jau nuo 1903 metų. Tais me
tais jis Liepojuj leido ir re
dagavo, kitų mokinių pade
damas, mažą laikraštuką 
“Moksleivių Lapelis.” Pas
kui bendradarbiavo “Lietu
vos Žinioms,” o vėliau atvy
ko Amerikon ir čia stojo 
dirbti “Laisvėje.”♦ * ❖

Per 35-kerius metus ra
šant, aišku, daug parašyta. 
Jei šiandien visi jo raštai 
būtų surinkti ir atspaifsdin- 
ti, tai būtų keliolika didelių 
tomų.

Aišku, jis parašė ir išver
tė visa eilę knygų, bet dau
giausiai rašė laikraščiams: 
“Laisvei,” “Darbui”, “Vil
niai” ir kitiems.* * *

Drg. Prūseika — žodžio 
meistras. Jis gražiai rašo ir 
gražiai kalba. Tai patsai 
pirmaeilis rašytojas ir žur
nalistas Amerikos lietu
viuos.

Kadaise jis užsiimdinėda- 
vo ir grožinės literatūros 
rašymu, bet pastaruoju lai
ku, matyt, apsirėžė dirbti 
daugiausiai žurnalistikoj.

Mūsų judėjimas didžiuo
jasi, turėdamas savo tarpe 
toki žmogų.

“Laisvė” jam pasiuntė 
pasveikinimo telegramą.♦ * *

Sugrįždamas iš savo pra
kalbų maršruto (Scrantono- 
Wilkes Barrės apielinkėj) 
mūsų Literatūros Draugijos 
sekretorius d. Šolomskas 
parvežė gera gniūžtę pinigų 
už “Laisvės” prenumeratas.

Podraug jis pažymėjo, 
kad žmonės mėgsta “Lais
vę” ir nesunku ji ten užsa
kyti, tik visa bėda, kad ma
žai yra draugų, kurie galėtu 
aplankyti lietuvius darbi
ninkus ir juos pakalbinti 
dienraštį užsisakyti.* * *

Ta spraga jaučiama dau-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Berlin. — Valdiška nazių 
žinių agentūra praneša, jog 
Emden prieplaukoj, Vokie
tijoj, kelias dienas stovėjo 
Ispanijos fašistų-karinis lai
vas “Ciudad de Alicante.” 
Jis praeitą penktadienį už
puolė ir suėmė Ispanijos 
respublikos prekinį laivą 
“Rio Mira” Šiaurės Jūroj, 
ii- atsivarė šį laivą su jo 
įgula į minimą Vokietijos 
prieplauką.

“Ciudad de Alicante” da
bar jau išplaukė iš Emde- 
no ir tempiasi pririštą res- 
publikiečių laivą.

Naziai aiškinasi, kad jie 
pripažįsta gen. Franco “val
džią,” todėl jie “turį teisę” 
priiminėt jo karinius laivus 
į Vokietijos uostus.

(Pranešimais iš Ispanijos 
respublikos, tai Vokietijos 
karo laivai padėjo gen. 
Franco laivui suimt respub
likiečių prekinį laivą .“Rio 
Mira.”)

Nazių Laivyno Antspau
das Byloj prieš Šnipus
New York. — Teisme 

prieš nazių šnipus, Jungti
nių Valstijų prokuroras 
Lamar Hardy parodė laišką 
su antspaudu Vokietiios ka
ro laivyno ministerijos ir 
penkis kartus padidintą to 
dokumento fotografija. Šis 
dokumentas buvo suimtas 
su kitais Hitlerio šnipų laiš
kais, kuriuos Amerikos val
džios agentai sučiupo pas 
šnipę Johanna Hofmann, 
kada jinai buvo areštuota.

Vokietijos laivyno ant
spaude yra toks įrašas: 
“Laivyno Skyrius, Karo 
Ministerija. Komandierius 
Šiaurinės Jūros Laivyno 
Stoties.”

Šiuo antspaudu buvo pa
žymėtas laiškas, kuri rašė 
kapitonas Erich Pfeiffer, 
viršininkas Hitlerio jūrinės 
šnipijados, perdėtiniui 
North German Lloyd laivų 
kompanijos Lutzui Leise- 
witzui. Kap. Pfeiffer šį laiš
ką skyrė Chr. Danielsonui, 
planuotojui Jungtinių Vals
tijų karo laivų-naikintuvų. 
Pfeiffer teigė, jog su tuo 
laišku Danielson gali gaut 
laivakortę nemokamai at- 
plaukt į Vokietiją.—O ten 
nazių Šniukštai tikėjosi 
įtraukt inžinierių Danielso- 
ną į šnipinėjimą prieš Ame
rikos karo laivyną.

gely mūsų kolonijų. Mūsų 
veikėjai turėtų ją užtverti 
visur. Kai “Laisvės” vajus 
paskelbtas, reikia padėti į 
šalį visi kiti netaip svarbūs 
darbai ir veikti dienraščiui.

Kai žmogus skaitys mūsų 
dienrašti, jis labiau įvertins 
patį judėjimą ir pataps mū
sų talkininku.

To reikia nepamiršti, 
draugai ir draugės!

Pavienio Numerio Kaina 3c.

Fašistai Užėmę Mora de 
Ebro, Ispanijoj

Burgos, Ispanija. — Po 
žiauraus mūšio, kuris šėlo 
visą dieną, fašistai užėmę 
Morą de Ebro, vakarinėje 
pusėj Ebro upės, šiaurvaka
rinėje Ispanijoje, kaip pra
neša generolo Franco šta
bas. Jis sako, kad respubli
kos kariuomenės dauguma 
toj vietoj pasitraukus at
gal per upę, į rytinį jos šo
ną.

Respublikiečiai 14 savai
čių atgal, netikėtai fašis
tam, persikėlė iš rytinės į 
vakarinę Ebro upės pusę ir 
ūmai užėmė Morą de Ebro 
ir šiaip nemažą ruožą va
karinėje pusėje tos upės. 
Tuom respublikiečiai iškrik- 
dė fašistų ofensyvą prieš 
Sagunto prieplauką ir Va- 
lenciją.

ANGLU DARBIETE IŠ
RINKTA PRIEŠ TORJ

London, lapkr. 8. — Pa
pildomuose rinkimuose į 
Anglijos seimą, darbiečių 
kandidate Jennie Adamson, 
Dartford mieste, gavo 4,238 
daugiau balsų negu kandi
datas dabartinės Chamber- 
laino valdžios, Godfrey Mit
chell.

Svarbiausias rinkimuose 
klausimas tai buvo, ar už- 
girt ar atmest Chamberlai- 
no vadinamą “taikos politi
ką;” ir piliečiai kirto smū
gį tokiai politikai, kur val
džia pasiduoda Hitleriui ir 
Mussoliniui.

Didelė Dartfordo apskri
tis, kur dabar Chamberlai- 
nas pralaimėjo, yra viena iš 
svarbiausiu ir turi 130,000 
balsuotojų. Šiuose rinkimuo
se balsavo 88.790.

Seiman išrinkta darbietė 
Jennie Adamson sako, jog 
piliečiai gėdijasi Chamber- 
laino politikos.

JERSEY CITY CARUKAS 
TURI ATIDARYT GAT

VES, AIKŠTES CIO
Newark, N?J. — Federa- 

lis teisėjas Wm. Clark įsa
kė naziškam Jersey City 
majorui Fr. Hague’ui duot 
leidimus CIO unijoms ir 
Amerikos Pilietiniu Laisvių 
Sąjungai Jersey City laikyt 
mitingus miesto aikštėse ir 
gatvėse. Jeigu Hague ne
duos tokiu leidimu, nrieš ji 
bus užvesta byla kaip prieš 
niekintoją teismo sprendi
mo.

Teisėjas Clark taipgi už
draudė denortuot iš Jersey 
City kalbėtojus nenatinka- 
mus tenaitinei valdžiai.

Roma1. — Pranešama, kad 
šį mėnesi Anglija galutinai 
pasirašys “d r a u g iškumo” 
sutartį su Italija.

t r ♦ v ♦ ♦ 1Kviečiame i DidĮjį
'Laisves’ Koncertą Šį 
Sekmadienį, Lapk. 13

Didysis “Laisvės” metinis koncertas įvyksta šį sek
madienį, lapkiičio-November 13 d., Labor Lyceum sve
tainėje, 949 Willoughby Ave^, Brooklyne, N. Y. Tai bus 
ne tik naujais dailiškais talentais blizgantis koncer
tas, bet didžiausias rudeninis lietuvių pažmonys ryti
nėse valstijose.

Brooklyn© lietuviai visuomet laikė ir tebelaiko 
metinius “Laisves” koncertus saviške pramoga ir į 
jokius kitus koncertus taip skaitlingai nesueina kaip 
j mūsiškį. O svečių, senų draugų ir pažįstamų, į “Lais
vės” koncertą privažiuoja iš pusės Amerikos. Tai links
ma proga panaujint senąsias pažintis ir sumegsti 
naujas.

PROGRAMA ŠAUNI
Tarp dainų ir muzikos talentų, kurie pildys “Lais

vės” koncerto programą, bus šie:
Ukrainą Stygų Orkestras—smagi liaudies muzika 

ir dainos; P. M. Nikolajevas, pagarsėjęs rusų-italų- 
francūzų operų dainininkas, “beisas”, kuris dainuos 
ne tik klasiškas, bet ir lietuviam mylimas linksmas, 
gyvas žmonių dainas; Aleksandras Vasiliauskas, žy
mus lietuvių dainininkas, dar pirmą kartą dalyvaująs 
dienraščio “Laisvės” koncerte; Birutė Indruliūtė, gabi 
smuikininkė iš Scrantono, Pai; Adelė Mickevičiūtė, my
lima Naujosios Anglijos lietuvių dainininkė iš Provi
dence; Kenstavičienė, skambi lietuviu dainininkė iš 
Chicagos; plačiai žinomas Brooklyn© Aido Choras, va
dovaujamas Aldonos Žilinskaitės; Ensemblis Aidbal- 
siai, puikiai išsilavinę dainininkai, kurie, vadovybėje 
B. šalinaitės, dainuos ir šoks lietuvių liaudies šokius; 
jie taip pat bus apsirengę lietuviškais drabužiais.

Po koncerto bus šokiai, kuriem grieš G. Kazake
vičiaus orkestras.

Prašome nepavėluot. Nes koncertas prasidės pa
skirtu laiku, 3.30 vai. po pietų. Įžangos tikietų kainos: 
50 c., 75 c. ir $1.00. Vien šokiam 40 c.

Svečiai iš toliaus, malonėkite tikietus iš anksto už
sisakyti, nes krėslai yra numeriuoti-rezervuoti.

Jei Kas Užpuls Sovietus, Gaus po Du ir Tris 
Smūgius Savo Paties Žemėje už Kiekvieną 
Sovietam Kertamą Smūgį,-Perspėjo Voršilov

Maskva. — Minint Sovie
tų 21-nų metų sukaktį, už
plūdo Maskvos gatves milio- 
nai džiaugsmingai,, perga
lingai maršuojančių, dai
nuojančių ir šokančių žmo
nių, apsirengusių šventadie
niais rūbais. Viskas, tačiau, 
vyko puikioj tvarkoj.

Šaunioj apsigynimo de
monstracijoj apie Kremlių, 
vyriausybės centrą, dundėjo 
tankai ir griovė šarvuoti 
raudonarmiečių automobi
liai, o ore šimtai lėktuvų.

Sovietų apsigynimo komi
saras Kl. Vorošilov, kalbė
damas Raudonojoj Aikštėj, 
stropiai persergėjo priešus, 
planuojančius karą prieš 
Sovietus.

“Šiemet mes dar neturė
jome karo,” sakė Vorošilov, 
“bet mes turėjome provoka
ciją: neatsargus ir kvailas 
kaimynas (Japonija) buvo 
padaręs ginkluotą užpuoli
mą prieš mus,” Khasan eže
ro srity j, bet gavo ten 
“įspūdinga pamoką.”

“Nesvarbu Raudona jai 
Armijai, kur ir kada priešas 
drįstų užpult Sovietu Sąjun
ga. Raudonoji Armija nebus 
užklupta iš netyčių. Jinai 
nelaiko savo prievole kovoti 

tik ten, kur priešas užpuls. 
Raudonajai Armijai yra 
lengvesnis ir paprastesnis 
dalykas kirst užpuolikui po 
du ir tris smūgius jo paties 
žemėje už kiekvieną jo smū
gį mums.”

Vorošilov šia proga taipgi 
perdavė kovingus broliškus 
sveikinimus Ispanijos ir 
Chinijos žmonėms.

Nuo Lenino Mauzolejaus 
stebėjo Raudonosios Armi
jos paradą Stalinas, Molo
tov, Dimitrov ir kiti žymie
ji Sovietų ir komunistų va
dai.

Visų Maskvos raudonar
miečių dalių orkestrai sykiu 
sujudinančiai griežė Beetho- 
veno simfonišką “Džiaugs
mo Himną.”

RINKIMAI

New York. — Dar nėra 
rinkimų pasekmių, šiuos žo
džius berašant. Pastebima, 
kad ne tik New Yorke, bet 
visoj šalyj balsuoja nepa
prastai daug žmonių.

ORAS

Šiandien giedriau ir vė
siau.

Respublikiečiai Sumušė 
Fašistus ties Lerida
Hendaye, Franci jos-Ispa- 

nijos pasienis. — Respubli
kos kariuomenė staiga už
puolė fašistus už 30 mylių 
į šiaurius nuo Ebro upės 
fronto; perėjo per Segre 
upę arti Leridos miesto ir 
užėmė Soses miestelį. Da
bar liepsnoja mūšiai tarp 
Seros ir Aytonos. Respubli
kiečiai suėmė nelaisvėn ke
lis šimtus fašistų kareivių.

Fašistai, iš savo pusės, 
praneša, kad jie atmušę 
ten atgal respublikiečių ata
kas; bet neparodo, kokias 
pozicijas fašistai būt atgrie
bę nuo respublikiečių. (Tai
gi fašistų pranešimas abe
jotinas.)

ROOSEVELT SVEIKINA 
SOVIETU SUKAKTĮ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
sveikinimo telegramą Sovie
tam 21-nų metu sukaktyje 
Sovietų respublikos, adre
suodamas telegramą Mi
chailui Kalininui, pirminin
kui Sovietų Centro Pildan
čiojo Komiteto. ,

“šioje valstybinėie sukak
tyje,” sako prez. Roosevel
tas, “malonėkite priimt ma
no sveikinimus ir širdingus 
linkėjimus gerovei jūsų ša
lies žmonių.”

Naziai Išvysią Visus Svetur- 
gimius Žydus, kad Žydas

Pašovė Nazį Paryžiuje

Berlin, lapkr. 8. — Naziai 
grūmoja išvyt iš Vokietiios 
visus sveturgimius žydus, 
atkeršyt jiem už tai, kad 
žydas jaunuolis Herschel 
Grynsznan, 17 metų, pavo
jingai dviem kulkom pašovė 
trečią Vokietijos ambasado
riaus sekretorių Ernestą 
von Ratha.—Areštuotas šo- 
vikas gailisi, kad jis nenu- 
dėjo paties nazių ambasa
doriaus, ir sako, kad jam 
“dievas įsakęs” keršyt hit
lerininkams’už žvdu perse
kiojimus Vokietijoj, ypač 
už urmišką jų grūdimą į 
Lenkiją.

Grynszpan gimęs Vokie
tijoj iš žydų, persikėlusių iš 
Lenkijos.

Vienna. — Naziai išdaužė 
žydų bažnyčių langus ir su
mušė daugį žydu gatvėse, 
keršydami jiem, kad jų tau
tietis Grynszpan peršovė 
Vokietijos ambasados sek
retorių Paryžiuje.

Visa nazių spauda kerš
tingai primena, kad 1936 m. 
žydas David Frankfurter 
nušovė hitlerininku arenta 
Wilhelma Gustloffą, Švei
carijoj, ir šaukia apsidirbt 
su žydais.

Kiekvienas “Laisvės” 

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

Paryžius. — Francijos So? 
cialistų Partijos Visašališka 
Taryba priėmė rezoliuciją, 
kur iš naujo užgiria Liau
dies Frontą ir jo programą 
—duonos, taikos ir laisvės. .

Socialistų Partija atsi
šaukė į radikalų partiją, 
kad jie pataisytų savo nu
sistatymą linkon komunistų^ 
Mat, radikalų vadas Ed. 
Daladier, Francijos ministe- 
ris pirmininkas, pareiškė 
savo partijos suvažiavime 
Marseille j, kad jis visai nu
traukia ryšius su komunis
tais ir nieko bendra su-jais 
neturėsiąs Liaudies Fronte.

Vyriausia Francijos So
cialistų Partijos Taryba nu- . 
rodo radikalams, kad yra 
pavojingas toks jų nusitei
kimas prieš komunistus.

Socialistų Taryba pareiš
kė, jog kampanija prieš 
komunistus “visuomet veda 
į aršiausią reakciją.”

Ši aukščiausia Francijos 
socialistų įstaiga pareikala
vo, kad Daladiero valdžia 
sušauktų seimo sesiją lapkr. 
15 d. ir nutarė balsuot sei
me prieš dabartinę valdžią, 
jeigu jinai eis prieš planus 
buvusios soc. Blumo Liau
dies Fronto valdžios.

Kairesniųjų socialistų va
das Jean Zyromski įnešė 
prie rezoliucijos pataisymą 
—pasmerkt atžagareiviškus 
žingsnius dabartinio prem
jero Daladiero; sakė, kad 
Daladiero valdžia yra pavo
jus darbininkų teisėms ir 
demokratijai. Bet Zyroms- 
kio pataisymas buvo atmes
tas tokia dauguma balsų 
kaip 35 prieš 6.

Francijos Socialistų Par
tijos Taryba pasmerkė fa
šistų padarytą užpuolimą 
ant Komunistų Partijos cen
tro ir pareiškė, kad tokie 
žygiai “visada reiškia pra
džią fašistų ofensyvos.”

Vyriausias komitetas Ge* 
neralės Darbininkų Konfe
rencijos, turinčios 5 milio- 
nūs narių, “stipriai užpro
testavo prieš fašistų užpuo
limą ant Komunistų Parti
jos knygų krautuvės” ir “at
kreipė valdžios domę į tai, 
jog tokie užpuolimai yra pa
našūs į fašistų maištininkų 
veiksmus 1934 m. pradžioj” 
Paryžiuj.

Japoną Kompanija prieš USA 
Ir Anglijos Biznį Chinijoj

Tokio. — Japonijos val
džia sudarė Vidurinės Chi
nijos “Išvystymo” kompani
ja su kelias desėtkais milio- 
nų dolerių kapitalo.

(Tai bus monopolinė japo- ■ 
nu kompanija vyt laukan iš 
ten Amerikos ir Anglijos 
biznius.)

------------ :— , ’..W
London. — Laike savo ke

lionės į Kanadą, Anglijos 
karalius Jurgis atsilankys 
ir pas prez. Rooseveltą.
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! Kokia Menkysta!
Tūlas reakcininkas (republikonas Ly

ons) Ulinojaus valstijoj, andai kalbėda
mas, griežtai pareiškė, kad “visi ‘raudo
nieji’ turi būti ’surakinti ir išvežti iš 
Amerikos gyvulių laivais...”

t Po to nuvyko Chicagon generalinis 
USA Komunistų Partijos sekretorius, 
Earl Browder. Pasikalbėjime su vietinės 
spaudos atstovais, vienas jų užklausė ko
munistų sekretoriaus, ar daug ateivių 
yra USA Komunistų Partijoj. Į tai 
Browderis atsakė:

“jeigu svetimšaliai komunistai būtų 
pasiųsti atgal į Europą gyvulių laivais, 

!tai partijos narių skaičius Jungtinėse 
Valstijose nebūtų žymiai sumažintas.” 
Vadinasi, Browderis atsakė laikrašti

ninkams sarkazmu, pašiepdamas aną 
reakcininką, republikoną Lyons.

Tačiau “Naujienos” iš to jau daro sa
votiškas išvadas. Girdi, “mus stebina, 
kad komunistų generalinis sekretorius 
siūlo ateiviams komunistams gyvulių lai
vus.” Esą, tai yra pasipūtimas prieš atei-

V vius...
Jr Pasirodo, kad “Naujienų” edito rialo 

rašytojas, (1) arba neseka plačiau gyve
nimo ir nemato, kas darosi po jo nosimi, 

. (2) arba jis tiksliai bando kramstelėti 
komunistams.

Nepaisant, kaip ten yya, mums vis- 
vien atrodo, jog tai didelė dvasios men
kysta !

Apsilankius Anglies Kasyklose
Savaitę laiko praleidau, su Pennsylva- 

ni jos lietuviais angliakasiais, pažangiais 
biznieriais ir profesionalais. Matosi susi
domėjimas ne vien Lietuvos ateicia, 
Amerikos darbo žmonių reikalais ir ben
dra politika, bet ir įvairiais pasauliniais 
reikalais. Šiandien lietuviai plačiau susi
pažinę su Chinijos ir Ispanijos liaudies 
reikalais, su karo agresorių—Vokietijos, 
Italijos, Lenkijos ir Japonijos planais. 
Vis tai dėka mūsų dienraščio “Laisvės” 
politikai ir gausiam informavimui savo 
skaitytojų. Jeigu keli metai atgal galė
jai girdėti “Tai kur yra Chinija?”, tai 
dabar to klausimo nėra, jo vietą užima: 
“Ar Chinija apsigins, ar ji išvys iš savo 
šalies užpuolikus japonus?”

Praleidus savaitę su anglies kasėjais 
ir vieną dieną su Binghamtono apsiavų 
siuvėjais galima padaryti tūlas išvadas 
apie mūsų judėjimą.

Plymouth mieste biskį persilpnas mū
sų darbininkiškas judėjimas. Reikia, kad 

J-^cįraugai daugiau pasidarbuotų “Laisvės” 
platinime, gavime naujų narių į Litera
tūros Draugiją ir kitas mūsų organiza
cijas. Man rodosi, kad. spėkų yra, tik kaž 
kodėl neužtektinai veikiama.

Nanticoke neperdidžiausias miestelis, 
..bet lietuvių yra. Hanover dalyj yra ge
ras būrelis veiklių žmonių ir jų tarpe ke- 

• Ii pažangūs biznieriai. Randasi net ke- 
' lios lietuviškos užeigos, kurių savininkai 
j rūpinasi ne vien biznio reikalais, bet
I prideda petį ir prie Literatūros Drau-
i gijos ir Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mo organizacijų darbuotės.
** Wilkes Barre,- tai bus skaitlingai apgy- 

I > Ventas lietuviais miestas. Šioj srityj tik 
-Scranton jį pralenkia lietuvių skaičiu- 
”mk Čia mes turime didelį skaičių “Lais
vė skaitytojų, kurį sudaro mainieriai, 
profesionalai ir pažangūs biznieriai. Wil- 

| į-’’ k’es Barrė ir praeityj suvaidinus nema
žą rolę—čia buvo visa eilė lietuvių or-

ganizacijų suvažiavimų. Biskį daugiau 
padirbėjus, tai galima dar daug gauti 
naujų narių į Literatūros Draugiją ir 
naujų skaitytojų dienraščiui “Laisvei.”

Pittston ir Inkerman, tai veik vienas 
miestas, tik mažas tarpas juos skiria. 
Prie to dar jungiasi Wyoming mieste
lis, kurio didelis lietuvių skaičius priguli 
prie Pittstono Literatūros Draugijos 
kuopos. Pittstone yra du lietuviai profe
sionalai fotografistai—A. Valinčius ir 
St. Raudovė, kurie veikia mūsų judėji
me. Čia yra visa eįjė gabių draugių mo
terų ir draugų vyrų.

Scranton yra didžiausias miestas visoj 
apylinkėj ir skaitlingiausiai lietuviais 
apgyventas. Neveltui ir pereitą vasarą 
ten įvyko Lietuvių Kongreso konferenci
ja ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
Seimas. Mes turime daug “Laisvės” skai
tytojų, stipria Literatūros Draugijos 
kuopą, kurioj darbuojasi ne vien mainie
riai, jų žmonos, bet ir lietuviai amati
ninkai. Teko susitikti su jaunais čia gi-z 
musiais lietuviai, kurie rinkimų kampa- . 
nijoj rūpinosi išrinkti demokratiniai ir 
už Naująją Dalybą nusistačiusius žmo
nes.

Binghamton netolima kolonija nuo an
glies miestų, bet ji jau griežtai skiriasi 
savo industrija ir gamtos sąlygomis. 
Jeigu Wilkes-Barres ir Scrantų apylinkėj 
tuojaus akį traukia juodi kalnai—lieka
nos uolų nuo anglies, tai Binghamtoną 
apsupa vasarą—žali kalnai, o dabar, žie
mai pasitikti prisiruošę medžiai. Bing- 
hamtonas, tai apsiavų išdirbinio centras. 
Binghamtone gyvuoja arti šimto narių 
Literat. Draug. kuopa, stambi Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuopa, turime 
daug “Laisvės” skaitytojų, lietuviai turi 
savo didelę svetainę ir nemažai kitų or
ganizacijų. Mūsų veikimas gan stiprus, 
bet geriau sujungus jėgas jį galima dar 
tvirtesniu padaryti.

Lietuvių Jaunimas. Man rodosi, kad 
kasyklų apylinkėj yra geriausia dirva 
darbui tarpe lietuvių jaunimo, čia gimu
sio jaunimo. Senesni draugai reikalauja, 
kad LDS Jaunuolių Komitetas imtųsi 
darbo. Jaunimo yra daug ir kas svarbu, 
kad lietuviai moka gerai kalbėti iV skai
tyti savo kalboj. Daugelis jaunuolių taip 
gražiai lietuviški kalba, kad norisi tikė
ti, jog jie yra atvykę iš Lietuvos, bet 
tikrumoj čia gimę ir augę. Prakalbas 
jaunuoliai neskaitlingai lankė, bet tai bu
vo mūsų kaltė, nes neturėjome greta su
augusio draugo jaunuolio kalbėtojo.

Nauji Skaitytojai. Anglies kasyklos 
kiek dirba, o nemažas skaičius anglia
kasių dirba prie WPA, prie kelių, upių 
aptvėrimo ir kitų viešų darbų. Dabar
tiniu laiku energingiau padirbėjus gali- ' 
ma gauti naujų skaitytojų dienraščiui 
“Laisvei”. Reikia geriau pastatyti ir 
abelną darbą pagelbėjimui skaitytojams, 
kada baigiasi jų prenumerata, kad mū
sų agentai, organizacijų komisijos galė
tų išrinkti pinigus ir pasiųsti. Tai ne
maža pagelba skaitytojams, nes jiems 
tada nereikia eiti į paštą, pirkti perlai
dą, rašyti administracijai — tą atlieka 
agentas. Binghamtone ir Pittstone tas 
darbas, gan gerai pastatytas. Kitur dar 
reikia gerinti. Į savaitę laiko su maža 
vietos draugų pagelba gavau 11 naujų 
skaitytojų ir didesnio skaičiaus at
naujinau prenumeratą. Vietos draugai 
dirbdami gali gauti daug naujų skaityto
jų, nes lietuviai supranta, gerai įverti
na dienraštį “Laisvę,” kaipo vieną iš ge
riausių lietuvių liaudies dienraščių. Pla
tindami dienraštį “Laisvę”, mes platin
sime abelną kultūrą, apšvietą, susipra
timą ir jungsime lietuvių liaudį ben
droms kovoms už geresnį ir malonesnį 
gyvenimą Amerikoj ir Lietuvoj.

Šios mano pastabos toli nepilnos. Man 
rodosi, kad reikėtų plačiai “Laisvėj” ap
rašyti kiekvieno miesto lietuvių, gyveni
mą dabartyj ir praeityj. Jeigu mes prisi
minsime vien Plymouth, juk tai sena lie
tuvių kolonija, savo laiku ten ėjo lietu
viški laikraščiai, spausdino knygas, kū
rėsi organizacijos, buvo laikomi suvažia
vimai. Tai būtų svarbu, kad kas nors tą 
viską aprašytų, kol dar yra žmonių, nuo 
kurių galima surinkti faktus, gauti 
istorinių namų paveikslus. Tas patsai ir 
su kitais miestais.

D. M. šolomskas.

Iš Brazilijos Padangės
ATEIVIŲ REGISTRACIJA IR 

LIETUVIŠKI LUPIKAI

Rugpjūčio 22 d. liko pa
skelbtas naujas dekretas-įsta- 
tymas No. 369, kuriuo pakeis
ta dekreto No. 406 kažkurie 
straipsniai ir parągrafai apie 
svetimšalių įvažiavimą Brazi
lijon ir jų registravimąsi ata
tinkamose įstaigose.

Naujaisiais dekretais val
džia įveda svetimšalių darbi
ninkų didžiausią suvaržymą. 
Štai, 17-tu straipsniu nusako, 
kad žemdirbys ar amatinin
kas, atvykęs į šią šalį, negali 
apleisti savo darbo laike ke
turių metų iš eilės. Tatai reiš
kia, kad žemdirbiai yra ati
duoti fazenderių malonei 4- 
riems metams, o šie su atei
viais gali arti ir akėti.

Susekimui ateivių, kad pa
starieji negalėtų pasišalinti iš 
nepakenčiamų sąlygų, esamų 
daugumoj fazendų, įvedama 
privalomas registravi m a s i s. 
Tas registravimasis būtinas at
eiviams, tiek provincijoj, tiek 
mieste gyvenantiems.

Per 30 dienų, nuo išsėdimo 
datos, ateivis turi registruotis 
policijoj (str. 28). Laike 4- 
rių metų nuo • apsigyvenimo 
šioj šalyj bet koksai pakeiti
mas darbo, tarnystės, gyvena
mos vietos turi būt praneštas 
policijai (str. 28, §1). Nesant 
darbo bei gyv. vietos pakeiti
mų, registravimasis turi būti 
panaujintas kas metai (str. 
28, §2).

Nepaliekami ramybėj ir se
nieji ateiviai, kurio jau virš 10 
metų čia gyvena. 28 str., §3 
nusakoma, kad dabar gyve
nantieji šioj šalyj svetimšaliai, 
išvažiavę prieš 1934 m., taip 
pat turi registruotis. O tam 
įsiregistravimui duodama vie
ni metai laiko nuo šio dekreto 
paskelbimo datos (str. 31).

To dar neužtenka.
Ateiviai, nepranešę polici

jai bet kokio pakeitimo dar
bavietės ar gyvenimo vietos, 
bus nubaudžiami po 10 $000. 
O kurie neįsiregistruos begyj 
metų laiko, tai yra, nuo 1938 
m. rugpjūčio 22 d. iki 1939 m. 
rugpjūčio 22 d., bus nubaus
ti po 500$000, arba ištrėmi
mu (str. 78).

Taigi, tais dekretais atei
viai yra priversti registruotis 
ir išsiimti “carteira de identi- 
dade” (asmens paliudymo 
knygutes arba vidaus pasus), 
be kurių bus apsunkintas dar
bo gavimas ne tik mieste, bet 
ir provincijoj. Vienu žodžiu, 
svetimšaliams darbiniu k a m s 
uždėtas griežtas suvaržymas.

* *
♦

Dekretai, nusakantieji re
gistravimąsi ir pasų (carteira 
identidade) išsiėmimą, liečia 
taip jau ir visus lietuvius. 
Daugelis tautiečių jau turi iš
siėmę tuos pasus. Tačiau ir čia 
(kaip kadaise Kirsteinų, Kuš
kių, Buivydų agencijos) kaž
kurie lietuviški “geradariai,” 
naudodamiesi aplinkybėmis, 
po ūbaisiais: “lietuviams pa
tarnaujama papiginta kaina,”

“tautiečiams patarna u j a m e 
greitai ir sąžiningai,” atsidarė 
sau “aukso kasyklas” ir tiki
si greit pralobti.

Jau kelintas mėnuo tiek 
“Aide”, tiek “Lietuvyje” skel
biama, kad tautiečiai skubėtų 
legalizuotis, išsiimant tuos pa
sus, nes girdi “terminas nebus 
pratęstas.” Reiškia, tik kuo 
greičiausia bėkit pas juos ir 
duokit save apiplėšti.

Štai koksai to “sąžiningo 
patarnavimo” skirtumas: ant 
rua Jose Bonifacio, 390, lupa
ma po 80$, ant rua da Mooca, 
1721, lupa nuo 65$ iki 95$. 
Tuo tarpu, kitur už tuos pa
čius pasus pakanka po 45$. 
Nemenkas skirtumėlis — 35 
— 50$! Ir tokia suma išlu
pama iš suvargusio lietuvio, 
darbininko, prisidengiant lie
tuvybe! Koks bjaurus plėši
kavimo būdas! Koks lupika
vimas vardan tautiškumo!

Nieko negalima sakyti, kad 
neikite pas Antaną, Stasį ar 
kitą kokį Jurgį ir reikalaut iš 
jų, kad patarnavimus teiktų 
veltui, ne. Kiekvienas asmuo 
už savo darbą turi gaut tam 
tikrą atlyginimą. Niekas ne
bus priešingas už tatai sumo
kėti, pav., kokį penketą mil- 
reisų, apart to, kiek kainuoja 
patsai pasas, bei su juo susi
ję mokesčiai. Bet jokiu būdu 
darbininkai nesutiks mokėti 
po 35$ ir net po 50$, tik už 
patarnavimą ir per tai nesi
leis taip save skriausti tauty
be ir kita kuo besidangstan- 
tiems lupikams.

Supuvusio Režimo Agentai

Kai po karo, ypatingai po 
1926 metų gruodžio 17, fa
šistinio smurto, lietuviai ma
siniai bėgo iš savo tėviškės, 
nuo bado, skurdo ir fašistinės 
reakcijos, tai tuomet Smetonos 
valdžia savo piliečiams pasi
tarnavo dar tuo, kad išlupo 
paskutinius kruvinai pelnytus 
litus. Tuo tarpu gi apie tau
tiečius užsiehyj gyvenančius, 
kaip Brazilijoj, Argentinoj, 
tik po kelių metų suskato rū
pintis,— anot jų,— morale ir 
materialo pafama.
Kokią Paramą Gavome nuo 
Fašistines Lietuvos Valdžios?

Mes, Brazilijos lietuviai, to
kią “paramą” pradėjome 
jausti savo nugara nuo tos 
dienos, kada pirmasis Lietu
vos konsulas P. Mačiulis įkė
lė koją į Brazilijos šalį.

Pirmiausia “parėmė” kavos 
plantacijų lietuvius. Lankėsi 
po plantacijas ir kur tik lie
tuviai drįso pasiskųsti nepa
kenčiamu ponų sauvaliavimu, 
plėšikavimu, ten nukentėjo po 
keletą šeimynų, kurios tapo 
fazendos kapangų vidurnak
tyj išgabentos iš fazendų te
ritorijos į tyrlaukius, be jokio 
užmokesčio už darbą. Kitus 
net pats Mačiulis su fazendos 
kapangomis gaudė po kavos 
laukus “pamokyti,” kaip su 
ponais apseiti.

Kitas “paramos” žygis, su
teiktas miesto darbininkams, 
itin plačiai nuskambėjo po vi
są pasaulį. Tai “Susivienijimo 
Lietuvių Brazilijoj” draugijos 
likvidavimas. čia buvo pir
masis Mačiulio žygis, kuriuo 
išbandė savo bjaurius provo
katoriaus gabumus prieš visus 
nepaklusniuosius ponui konsu
lui. Tapo areštuoti, kankinti 
reakcijos urvuose ir ištremti 
visa eilė draugijos narių kaipo 
“komunistai, prisiųsti iš Mas
kvos,” bet, kurie neturėjo net 
mažiausio supratimo apie ko
munizmo ideologiją. Tuo bū
du Mačiulis išdraskė keletą 
ramių darbininkų šeimynų, at- 
plėšdamas nuo semi tėvelių, 
žmonų, mažų vaikučių duon
davius.

Vienintelis tos draugijos 
prasikaltimas buvo tas, kad 
nešoko po Mačiulio muzika, 
kad perspėjo lietuvius nuo pa
vojingų lietuviams prekybų, 
tuo laiku planuotų plėšiko 
Mačiulio, homoseksualo Dau
kanto ir kompanijos.

Lietuvos konsulate ir buvu
sioje ambasadoje nerado už
tarimo nei vienas lietuvis, nu
skriaustasis arba reikalaujan
tysis material ės paramos, bet 
už tai labai puikiai ten įsikū
rė visoki provokatoriai, plėši
kai, vagys, išsigimėliai, homo
seksualai (pastarieji pas 
Daukantą).

Palyginamai per tą trumpą 
laiką priskaitome apie 40 lie
tuvių, ištremtų be jokio prasi
kaltimo; visa eilė kultūrinių 
organizacijų, likviduotų kaipo 
“pavojingų šalies režimui,” 
vien tiktai dėl to, kad nepri
tarė konsulo šunų aferoms ir 
tt.

To pasekmėj šiandien lietu
viai Brazilijoj iš tolo jau pa
žįsta savo priešus. Dėl to ab
soliute dauguma, dešimtys 
tūkstančių lietuvių, griežtai 
atsiskyrė nuo grupės konsula
to globojamų “žulikų.”

Lietuvos fašistai susirūpino 
tuo, kad žymi lietuvių masė 
nusisuko nuo Smetonos agen
tų ir tuo pačiu nuo fašizmo. 
Jiems didžiai parūpo sutrauk-

ti pas save tą masę, jei ne 
visą, tai nors dalį ir sustiprinti 
savo supuvusio režimo pama
tus. Jiems rūpi ne čia gyve
nančių lietuvių kultūrinė ir 
ekonominė gerovė, o dar dau
giau tuos lietuvius apmulkint, 
kad palaikyt Smetonos parda- 
vikišką režimą.

Tiktai dėl viso to dabar Lie
tuvos ponai vienas po kito su
skato lankyti mus. Ir—pasak 
jų—jiems dabar Brazilijos lie
tuviai bemaž pirmoje vietoje 
atsistojo.
D. U. L. R. Tikslai bei Veikla

Lietuvoj veikia “Draugija 
Užsienio Lietuviams Remti.” 
Gražiai skamba tas pavadini
mas. Tačiau praktikoje jau 
patyrėme, kad toji Draugija 
turi pasistačiusi savo tikslu is- 
naudot Lietuvos liaudies senti- 
mentališkumą, šaukiant remti 
“badu mirštančius ir miesto 
sąšlavynuose gulinčius lietu
vius Brazilijoje.”

Kas tie toki lietuviai, ku
riuos ji remia? Gal visa ko
lonija ?

Ne, jokiu būdu ne! Buvo re
miami tik Mačiuliai, Daukan
tai, Gaučiai, čiuvinskai, Ma
jai, Vancevičiai ir dar keletas 
dykūnų. Tų ponų užlaiky
mas labai brangiai kaštuoja 
mūsų broliui artojui, gyvenan
čiam Lietuvoje. Ne lietuvė se
nutė, likusi be duonos kąsnio, 
be prieglaudos, buvo sušelp
ta, bet virš minėtiems ponams, 
4—Straipsnis 
už gerą lietuvių persekiojimą, 
už kolonijos nefašistinės kū
rybos daužymą, D. U. L. R. 
įkūrė palacetes, fazendas, 
bravarus, krautuves, nupirko 
motorciklius, apmoka pra
šmatnius pasivažinėjimus ir 
kitką.

Tai toks, o ne kitoks D. U. 
L. R. tikslas.
Lankėsi D. U. L. R.
Pirmininkas

Rugpjūčio pirmomis dieno
mis atvyko ir pats minimos 
draugijos pirmininkas, paten
tuotas fašistinis agentas, p. R.

(Tąsa ant 4-to puslp.)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Du klausimu aš noriu pa
statyti ir būsiu dėkinga, 
jeigu jūs atsakysite.

1. Ko yra daugiau fede- 
ralės valdžios įstaigoje, vy
ru ar moterų?

2. Kai kada aš užeinu lai
kraščiuose ir pasiskaitau 
ponios Rooseveltienės strai
psnius. Kažin, ar ji gauna 
už juos užmokėti, ar už dy
ką rašinėja? Kadangi ji yra 
prezidento moteris, tai gal 
pinigų neima, nes juk pra
gyventi gali iš Roosevelto 
algos.

Marijona B.
Atsakymas:

Federalėje valdžioje dirba 
daug daugiau vyrų, negu

Ginkluotas “automobilius” važiuoja pirmiau traukinio, einančio j Jeruzolimą, 
Palestinoj; mat, bijomasi, kad nesirasty bomby, kuriu dažnai, sakoma, arabai 

sukilėliai “pasodina” geležinkely.

moterų. Sakoma, kad tiktai 
apie 19.5 nuoš. sudaro mo
terys, o apie 80.5 nuoš. vy
rai.

Be abejonės, kad Roose- 
veltienė gauna apmokėti už 
raštus. Keli metai atgal dė
lei to buvo viešai iškilusios 
diskusijos amerikinėje spau
doje. Prieš paskutinius pre
zidento rinkimus republiko- 
nų spauda atakavo už tai 
Rooseveltą. Girdi, ir jis gau
na riebią algą ir jo pati už
darbiauja, gaudama gerai 
apmokėti už raštus, nes kai
po prezidento pačios raštus 
žmonės skaito.

Tai, žinoma, buvo piktos 
valios politinis užpuolimas. 
Kodėl Rooseveltienė turėtų 
sėdėti ir nieko neveikti tik 
todėl, kad jos vyras yra 
prezidentu? Arba, kodėl ji
nai turėtų už dyką atiduoti 
savo raštus didlapių išleis
tuvėms, kurios apyvartą da
ro milionais dolerių?

Rooseveltienė pati tada 
aiškinosi, kad ji už savo raš
tus gautus pinigus išaukoja 
labdaringiems tikslams. Vei
kiausia ji taip ir padaro, 
nes iš tiesų Rooseveltienė 
pažangi, liberališka moteriš
kė. Ji, pavyzdžiui nesibijojo 
pasirodyti ir kalbėti Pasau
liniam Jaunimo Kongrese, 
nors buržuazinė spauda tą 
Kongresą apšaukė komunis
tiniu. Ji savistoviai protau
ja ir veikia.

Tai gal pirma Amerikos 
prezidento žmona, kuri už
sidarius nesėdi Baltajam 
Name, bet gyvai ir plačiai 
dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime, /

<1



i

Trečiadienis, lapkr. 9, 1938 LAISVĖ

Motinystės Karjera
Nežiūrint, kad prigimties 

tyrinėtojai skelbia, jog kiek
viena moteris turi tvirtą gam
tos suteiktą instinktą-palinki- 
mą tapti motina, gyvenimo 
aplinkuma bet gi dažnai nus
telbia tąjį instinktą. Gyveni
mo aplinkuma nustato asmens 
protavimą, o protavimas daž
nai sudisciplinuoja, suvaržo 
palinkimus.

Suvaržo. . . bet neužmuša. 
Sakoma, net ir paskilbusios 
dainininkės, judžių aktorkos, 
kurias mes persistatom gyve
nančias didžiausioj gyvenimo 
paskuboj ir, gal būt, savo per- 
sistatymu klaidos nedarome, 
jei neturi progos patapti mo
tinomis, tai bet gi nesiliauja 
kalbėti apie... kūdikius, apie 
motinystės žiedus.

Metropolitan operos žvaigž
dė Lily Pons sakosi nepaisanti 
kiek kūdikių ji turėsianti,— 
juo daugiau, tuo būsianti sma
gesnė. Ji negalinti įsivaizduo
ti gražesnės-geresnės karje
ros, kaip motinystė! Ji pati 
siūtų ir mėgstu savo dukre
lėms lelijėlėms ir neklauža
doms sūneliams drabužius!

O Greta Garbo, nesenai 
grįžusi į šią šalį, sakosi esan
ti labai susidomėjusi gimdymo 
stebuklu. Tačiau ji nenorėtų 
turėti savų kūdikių, nes gyve
nimas kūdikiams labai nepa
lankus. Jie paaugę, labai gali
mas daiktas, turėtų eiti į ka
rą... Reiškia, ji nenorėtų,

Alma Aržuolaitė.

Naujosios Anglijos Moterų Atydai
Gruodžio 11-tą, 10-tą vai. 

ryto, Lietuvių Svetainėj, E ir 
Silver St., So. Bostone, įvyks 
pirmas Naujos Anglijos Lietu
vių Moterų Sąryšio Suvažiavi
mas (metinė konferencija), 
šis bus jau antras lietuvių mo
terų suvažiavimas Naujojoj 
Anglijoj šiais metais.

Kovo 20-tą, šių metų, Bos
tone, buvo sušauktas platus 
moterų suvažiavimas. Suva
žiavusios atstovės nuo įvairių 
organizuotų moterų grupių, 
plačiai, nuodugniai diskusavo 
moterų apšvietos, kultūros ir 
organizavimo klausimus. Po 
apkalbėjimo, visos atstovės 
pasisakė už platesnį, intensy
vesnį darbą lietuvių moterų 
tarpe. Kad sėkmingiau atsie
kus moterų organizavimo-švie- 
timo tikslą, vienbalsiai nutarė 
organizuoti Moterų Sąryšį, 
kuris pagelbės sujungt organi
zuotas moterų, spėkas į daiktą 
ir suteiks geresnių galimybių 
darbui tarp moterų. Gruodžio 
(Dec.) 11-tą įvyks pirmas Są
ryšio suvažiavimas, kuriame 
komitetas pateiks savo rapor
tą iš šių, pirmų, metų veikimo. 
O suvažiavusios atstovės nus
tatys Sąryšio ateičiai planus ir 
priims valdymosi taisykles 
(konstituciją).

Koncertas ir Bankietas

Plati, patyrusių draugių, 
suvažiavimo prirengimo komi
sija praneša, kad atžymėji- 
mui nors trumpos, bet sėkmin
gos Sąryšio darbuotės, ir daug 
žadančios jam ateities, rengia 
gražų koncertą ir bankietą, 
kuris įvyks toj pačioj svetai
nėj, suvažiavimui pasibai
gus. Komisija duoda garbės 
žodį, kad kaip koncertu, taip 
bankietu bus kiekviena-as pil
nai patenkinti. Koncerto pro
gramos pildymui bus sutrauk
ta geriausios Naujosios Angli
jos spėkos. O bankieto suruo
šimui yra apsiėmusios šios ša
kos specialistės.
Žodis Conn. Valstijos Moterim

Pakėlus klausimą Mass, val
stijos moterų suvažiavimo rei- 

viršminėtos žvaigždės. Darbi
ninkė, turėdama pustuzinį kū
dikių ir vargiai sudardama 
savo gyvenimo galus su ga
lais, džiaugiasi turinti grin
dų Siūravimo darbą, naktinį 
darbą, kuomet jos kūdikiai 
miega. Gi dieną ji pati turi 
“pasilsėti”. . . o “beilsėdama” 
turi aprengti, pavalgydinti ir 
prižiūrėti, kad jos brangūs 
kūdikiai gražioj santaikoj žai
stų, kad neužsigautų, nesusi- 
žeistų, didesnieji mažesnių 
kad nenuskriaustų . . .

Ar darbininkės kūdikiai liks 
baisių karo pabūklų aukomis? 
—kol kas, jai šis klausimas 
atrodo gana miglotas. Ji ne
norėtų, kad tie gyvybės žie
dai, kuriuos ji pati sukrovė ir 
puoselėjo, žūtų jai gyvai te
besant. Ji nenorėtų... Bet ji, 
pažvelgus į netolimą praeitį, 
atsimena, kad milionų motinų 

tokiųsūnūs žuvo,—motinų, 
pat, kaip ir ji, belinkinčių, 
kad jųjų gyvybės žiedai žy
dėtų prieš akis tol, kol akys 
mato, kol širdis neužšalus. . .

Bet ar kas klausė jų noro? 
Oi, ne! Pašaukė užaugusius 
sūnus, stiprius, kaip aržuolė- 
lius, nuožmus karo dievaitis, 
bevedąs pasakiškos peklos pa
sibaisėjimo mūšius už nepasi
sotinamojo kapitalo reikalus 
ir. . . išžudė—išžudė dešimtis 
milionų brangiųjų sūnų, o ki
tas dešimtis milionų sužeidė ir 
grąžino pas motinas paliegė-

kad jos sūnų, o gal ir duktė-; liūs, be sveikatos, be žydėji
mų, gyvybė būtų nuskinta bai-Įmo... 
siais karo pabūklais!

Darbininkė gal vėl kitokį žiūri į 
turi supratimą apie motinystės karą? 
karjerą,—kitokį, negu dvi r-.

Kaip tu, drauge skaitytoja, 
motinystės karjerą ir

I kalu, pradžioj šių metų, drau
gės iš Conn, valstijos atsiliepė, 
kad reikalinga turėti visos 
Naujos Anglijos moterų suvan 
žiavimas. Atsiliepimas liudijo, 
kad Conn, draugės interesa
vosi suvažiavimu ir pageidavo 
būti jo dalyvės. Bet suvažiavi- 
man Conn, valstija neprisiun- 
tė nei vienos atstovės, žinant, 
kad Conn, valstijoj yra gražus 
būrys organizuotų lietuvių, 
yra gana daug demokratiniai, 
pažangiai nusistačiusių orga
nizacijų, kur priklauso daug 
ir moterų, tai nėra pateisina
ma, kad moterų suvažiavime 
nebuvo atstovės.

Sąryšio Komitetas neturi ži
nių apie Conn, moterų orga
nizacijas, kliubus, jei ten to
kių randasi. Prašome žinančių 
apie tai mums pranešti. Mums 
žinoma, kad Conn, valstijoj 
yra LLD 3-čias Apskritys. Ja
me randasi gana daug moterų. 
Į šį mūsų suvažiavimą 3-čias 
Apskritys turėtų prisiųsti 
skaitlingą atstovybę, kuri su
teiks mums daugiau žinių apie 
konnektikietės ir pačios įgaus 
daugiau žinių apie mus.
Atsišaukiame Į Organizuotas 

ir Pavienes Naujos Anglijos 
Moteris

Prie Sąryšio yra prisidėju
sios ir gali prisidėti apšvietos, 
kultūros, socialės bei pašalpi- 
nės moterų organizuotos gru
pės, kurios pageidauja išvys
tyti platesnį darbą-veikimą 
lietuvių moterų tarpe plačiais 
visuomeniniais klausimais.

Sąryšio Komitetas ragina ir 
prašo įvairias moterų organi
zacijas, kliubus susidomėti 
šiuo suvažiavimu ir prisiųsti 
atstoves susipažinimui su są
ryšio tikslais.

Sąryšio Komitetas taipgi 
prašo moteris tų kolonijų, kur 
nesiranda moterų organizaci
jų, pasitarti keliom ir atsiųsti 
tėmytoją. Joms bus suteikia
ma patariamas balsas disku- 
suojamuose moterų reikaluo
se. Tas, mūsų manymu, su
teiks daug medžiagos ir ener

gijos moterų suvažiavimui.
Įvairiais reikalais bei dėl 

platesnių informacijų kreipki
tės į Sąryšio sekretorę:

Miss N. Markus,
44 Camden St.,

Methuen, Mass.
M. K. S.

Mūšy Kontestas
skyriaus pavadinimui

Jo lai-

P^- 
ko- 
se- 
ar-

S1O 
kontestas pasibaigė, 
mėtojus matysite sekamoje šio 
skyriaus laidoje.

Prieš-paskutinėmis dienomis 
buvo gauta eilė naujų pasiū
lymų, ku^ic dėl stokos vietos 
nebegalima buvo įtalpinti 
reitame skyriuje. Išėmus 
mentarus, pasiūlymai buvo 
kami: “Pasaulio Moteris”
ba “Pasauline Moteris”, Mote
ris ir Pažanga” arba “Moterų 
Pažanga”, “Moterys Žengia 
Pirmyn” arba “Moteris ir Kul
tūra”, “Moterų Kelias”, taip
gi užgiriama ir esamasis— 
“Darbininke jr Šeimininkė”.

Dėkingos draugėms ir drau
gams už gražų atsiliepimą. 
Skyrius neužilgo galės pasi
puošt nauju vardu.

Užsisakė “Virėjos”
išDraugė L. Žemaitienė 

Waterbury, Conn., ne seniau
sia buvo užsisakius 10 kopijų 
“Virėjos” platinimui, o perei
tą sekmadienį, lankydamosi 
Brooklyne, paėmė dar kitą 10 
knygų. Jinai darbuojasi užra- 
šinėd'ama “Laisvę”, taipgi ne
pamiršta ir “Virėjos”. LLD 
moterų komitetas jai už tai 
dėkingas.

Nuo spalių 1-mos iki Nau
jų Metų yra padaryta specia- 
lė nuolaida “Virėjos” platin
tojams: užsisakanti ne ma
žiau 5 kopijų gauna po 60 
centų kopiją su persiuntimu.
Knygos kaina, perkant po vie
ną, tebėra ta pati—$1. Užsa
kymus reikia adresuoti: Virė
ja, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

Už knygą gauti pinigai eina 
vedimui darbo tarp moterų, 
todėl knygos platintojai atlie
ka keleriopai svarbų darbą.

Už Kiek Jūs Perkate 
Rūbų Naujagimiui?

Aigipto karalienė Farida iš
leido savo naujagimio kūdikio 
drabužiukams $15,000. Did
ina darbininkių tiek negalės 
išleist visam savo kūdikio už
laikymui iki jis užaugs. Visgi 
ir karaliaus ne kiekvienas kū
dikis turi vienodas teises. Jei 
berniukas, bus sosto įpėdinis, 
o jei mergaitė—sosto negaus.

Turėsime Gražią Apysaką
Drauge B. E. Senkevičienė 

išvertė Nikolajaus Pogodino 
gražią apysaką “Kaliniai”. Ją 
pradėsime leisti su sekančia 
skyriaus laida ir tęsis per ke
lis skyrius.

Apysakoj vaizdžiai nupie
šiama, kaip Sovietų Valdžia 
perdirbo daugelį iš įvairių žu- 
likų, vagių, padaužų į tinka
mus piliečius, kurie atgavę sa
vimi pasitikėjimą ir savigarbą 
tapo tikrais žmonėmis.

Adriene Ames-, losangelie- 
tė aktorė, prašė, kad ją pa- 
liuosuotų nuo mokėjimo taksų 
už $9,053. Ji sako 1934 m. 
tiek išleidus drabužiams. Aiš
kina, kad aktorės drabužiai, 
gražios fotografijos ir apie ją 
raštai yra dalimi jos gyveni
mo, kitaip apie ją publika už
mirštų.

Bendras Neutralumo Įstaty
mas Pabaltijo Kraštam

Talinas, Estija. — Lietu
vos, Latvijos ir Estijos at
stovai lapkr. 2 ir 3 d. pa
rengė bendrą neutralumo 
(bepusiškumo) įstatymą vi
siem trim kraštam.

Prasidėjus Prakalbų 
Sezonui

Lietuviu Literatūros Drau
gijos Centro Moterų Komite
tas ir vėl kreipiasi į visų kolo
nijų d’raugus-ges su prašymu, 
kad, rengdami masinius mitin
gus, neužmirštumėt reikalą 
auklėti ir moteris kalbėtojas- 
agitatores. Jeigu kur yra abe
jonių, ar mūsų turimosios 
draugės ištęsės pasakyti viso 
vakaro prakalbą vienos, tai 
būtinai reikėtų statyti moterį 
ten, kur statoma po du ar 
daugiau kalbėtojų.

Prie patyrusių kalbėtojų iš 
mūsų centrų, reikėtų visada 
statyti ir jaunuolius bei suaur 
g’usius vietinius, nes iš kur gi 
imsis nauji, geri kalbėtojai, 
jei neduosime praktikos, žmo
gus ne gramofonas, plokštelės 
neuždėsi. Ir geriausia žinomi 
dalykai išbėga iš minties, ka
da nepratęs kalbėt asmuo at
sistoja prieš publiką. Prakal
bom reikia pasiruošimo ir bent 
šiokio tokio gabumo, bet ne 
mažiau reikalinga ir praktika.

Sutinka Kalbėt

Mūs prašomos, yra pasiža
dėjusios mažiau ar daugiau iš
važiuot su prakalbomis keletą 
draugių ir tikimės, kad bėgiu 
sezono įsidrąsins ir daugiau. 
Taip pat manome, kad chica- 
gietės duos eilę draugių tam 
darbui, nes Chicaga, įskaitant 
jos apylinkės (su Detroitu-Cle- 
velandu), turi daug prasilavi
nusių moterų.

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Ištraukos iš Paulinos Osipenkos Dienyno
Trumpos ištraukos iš drau

gės Paulinos dienyno. Ji rašo, 
kaip jos rengėsi prie didelės 
kelionės. Esu tos nuomonės, 
kad šių žodžių skaitytojoms 
bus įdomu susipažinti su So
vietų Sąjungos draugių dar
bais, jų rūpinimosi viena ki
toms ir pasitikėjimu viena ki
tai.

Liepos 6 d.
Liepos 6 d. mes grįžom iš 

Archangelsko į socialistinę so
stinę Maskvą. Maskviečiai 
gražiai mus pasitiko. Jaros- 
lavskio stotyje, tarpe publi
kos, buvo ir Valentina. Jinai 
Marinai pašnibždėjo:

—Viskas tvarkoje, leidimas 
yra.

Liepos 7 d.
Oro laivyno načalnikas 

draugas Lotienov mus priėmė. 
Mes jam papasakojom savo 
kelionės įspūdžius iš Sevasto
polio į Archangelską, jis buvo 
patenkintas. K o m a n dierius 
man pasakė:

—Sovietų valdžia davė lei
dimą į tolimą kelionę. Grizo- 
dubovai, jum ir Raskovai.

Liepos 8 d.
Ryto 7 vai. mes trys jau bu

vom Valentinos stuboje. Mes 
pirmos susirinkom į aerodro
mą*'

Dešimtą vai. ryte mes jau 
buvom prie savo orlaivio. Čia 
aš pirmutinė apžiūrėjau savo 
orlaivį ir jo techniką.

Liepos 9 d.
šeštą vai. ryte aš su Valen

tina jau buvau aerodrome. 
Šiandien turiu daug darbo, 
reikia susipažinti su dviejų 
motorų mašina. Valentina ge
rai skrajoja ir ji labai džiau
gėsi, kad aš jau savistoviai la- 
kioju. O Marina tuo pačiu 
kartu rengia žemlapį ir tyri
nėja visą oro atmosferą. Į na
mus grįžtam vėlai nakčia.

Liepos 10-11 d.d.
Rengimosi į kelionę, darbas 

tęsėsi visu frontu.
Liepos 12 d.
Šiandien su Valentina nus

prendėm dieną praleisti poil-

HUDSON, MASS, LIETUVIAI NETEKO 
JAUNOS DARBUOTOJOS

Draugė Ona Tamulevičiūtė- 
Rimkienė po trumpos, bet 
žiaurios ligos, išsirgus dešimt 
dienų, ligonbūtyje mirė spalių 
27 d. Nors buvo dėta visos 
geriausios pastangos kaip iš 
vyro, taip ir vyro tėvų, kad 
draugės Onos gyvybė būtų iš
gelbėta, bet nepavyko išgel
bėti.

Velionė Ona buvo vos tik 
sulaukus 24 metų. Vedusi iš
gyveno aštuonius metus. Pali
ko savo mylimą draugą V. 
Rimkų, sūnelį Viktorą 7 me
tų ir dukrelę Barbutę 3 me
tų. Taipgi paliko savo myli
mą motinėlę, tris brolius ir dvi 
seseris; visi gyvena Iludsone. 
Velionė buvo pavyzdinga šei- 
mininkė-motina; gražiai gyve
no ir auklėjo savo šeimynėlę. 
Bet, ant nelaimės, žiaurioji 
mirtis išplėšė jos gyvybę dar 
be laiko.

Apie velionės Onos gyveni
mą, darbus ir mirtį yra lem
ta prisiminti. Ona buvo čia 
gimus ir augus, bet laisvų pa
žiūrų. Apsivedė laisvai. Kaip 
jos vyras, taip ir Ona laisvai 
gyveno. Ji ir mirė laisvai, ne- 
prisiimdama jokių bažnytinių 
ceremonijų. Už tai garbė tau, 
drauge Ona, kad išlaikei savo 
laisvą idėją iki mirties; jei sy
kį atsimetei nuo prietarų, dau-. 
giau tau jų nereikia. O mes, 
likę, eisim tavo pramintais ke
liais, užpildydami tavo vietą 
paliktame darbe.

Draugė Ona Rimkienė pri- 

! siui. Kartu paėmėm savo vy
rus ir išvažiavom į užmiestį. 
Labai ilgai ėmė kol susiradom 
patogią vietelę. .Apsistojom 
ant kranto ežero. Pasiėmėm 
ir patifoną. Maudėmės, saule 
nudegėm ir šokom. Laiką pra
leidom puikiai. O Marina tuo 
laiku važiavo atlankyt savo 
dukterį vaikų sodelyj, irgi už 
miesto.

Liepos 13 d.

šeštą vai. ryto visos trys 
pribuvom į aerodromą. Apžiū
rėjom orlaivio visą mašineriją. 
Mano sėdėjimo* vieta didelė. 
Ir matrasas guli mano poilsio 
“kambaryje”. Kaip Valentina 
orlaivį vairuos, aš galėsiu pa
ilsėti savo “kambaryje.” 

Valentina Grizodubova, kapitone Paulina Osipenko ir 
vyresnioji leitenante Marina Raskova, Sovietų Sąjun
gos lakūnės, kurios nesenai padarė moterų lakūnių 
tarptautinį tolio rekordą. Jos išskrido be sustojimo 
pasiekt iš Maskvos Khabarovską, bet buvo priverstos 
nusileisti po nuskridimo 4,031 mylios į 26 valandas 

, ir 29' minutes.
Sovietų Sąjunga pereitą pirmadienį apvaikščiojo 

tik 21 metus savo gyvavimo, tačiau tos jaunos šalies 
moterys turi laimės džiaugtis tūkstančiais milžiniškų 
atsiekimų. Mums, šios šalies darbininkėms, toli iki to, 
vienok, sekdamos jų pavyzdžiu, mes irgi turime gali
mybių atsiekt tą, ką atsiekė Sovietų Sąjungos moterys. 
Jos, beje, turėjo sunkiai kovot, kad nuverst carizmą 
ir kapitalizmą. Mums prisieina darbuotis gynime de
mokratijos ir kovot prieš kapitalizmą, kurį nuveikus 
ateis ir mums šviesesnė gadynė.

klausė prie vietinės LDS 66- 
tos kuopos ir jai darbavosi, 
buvo finansų sekretore per še- 
šius metus ir savo pareigas at
liko kuo geriausia. Už tai kuo
pos visi nariai atidavė gerinu
sį paskutinį patarnavimą, kokį 
tik galėjo, ir nupirko gražų 
raudoną gėlių vainiką. Buvo 
desėtkai gyvų gėlių vainikų 
nuo giminių, taipgi nuo jos 
draugų ir pažįstamų.

Velionė Ona buvo labai 
rimto būdo. Su visais gražiai 
sugyveno ir visus gerbė. Už 
tai šimtai ją atlankė namuose 
ir į kapus palydėjo 100 auto
mobilių. Prie velionės Onos 
kapo atatinkamą prakalbą 
pasakė d-gas J. Galgauskas iš 
Norwood, Mass. Palaidota 
spalių 30-tą, 2 vai. po pietų, 
Miesto Kapinėse.

Ilsėkis drauge Ona! Dar ne 
laiku atsigulei į šaltą šios ša
lies žemelę, palikdama savo 
jauną šeimynėlę.

Šermenyse Buvęs.

PADĖKA
Visiems, kaip giminėms, 

taip ir draugėms ir draugams, 
kurie tik prisidėjote su bent 
kokiu patarnavimu prie mano 
draugės Onos Rimkienės pa- 
laidojijno, kaip tai: kvietkų 
pirkimu, prie karsto stovėji
mu, karsto nešimu bei palydė
jimu, tariame nuoširdų ačiū.

V. Rimkus, sūnus Viktoras, 
duktė Barbutė ir visa Rimkų 
šeima.

Susirgo Marina

Oi, didelis nesmagumas— 
netikėtai ir nelauktai susirgo 
Marina. Ją išvežė į Kremliaus 
ligoninę. Aš su Valentina de
game besirengdamos prie di
delės* ir tolimos kelionės. Kas 
per liga, ar ilgai ji sirgs? Va
lentina staigiai važiuoja į li
goninę sužinoti, kas su ja at
sitiko. Ir kokia liga? Aš bu
vau prie Marinos, kuomet ją 
vežė į ligoninę. Kuomet Ma
riną dėjo į Raudono Kryžiaus 
automobilį, Tania, Marinos 
duktė, pilnomis akimis ašarų, 
tik klausė:

—Mama, kada tu grįši ?
Marina atsako:
—Greitai, duktė, • tik ne

verk . . .

Svarsto Suvažiavimo 
Šaukimo Reikalą

“Vilnyje”, taipgi 
ir “Keleivyje” at- 
į lietuves moteris,

“Laisvėje” 
sišaukimui
sugestuojant šaukt platų Ame
rikos lietuvių moterų suvažia
vimą, daugelyje kolonijų mo
terys subruzdo tartis. Kur jau 
buvo svarstyta, moterys pasi
sako už šaukimą tokio šuva-; 
žiavimo. Kitur rengiasi svars
tyt.

Tuo galima tik pasidžiaug
ti. Greitas atsiliepimas iškel
tais naujais klausimais parodo 
moterų budrumą ir sugebėji
mą.

Nesenai New Yorke 
kvotimus 315 moterų, 
gaut polięisčių darbus, 
žiuma suklupo šokime 
tyn, 39 coliai buvo neperšoka
ma aukštenybė.

laikė 
kad 
Did- 

aukš-

Bess E. Clifford, rockfordie- 
tė, kandidatė “probate clerk” 
vietai, sakoma, rūpinasi, kaip 
pamest rinkimų kampanijoj į- 
gytą svorį. Ką ji atstovauja? 
Neklauskite, tą galite dasipro- 
tėt patys sulyg jos “rūpesčių”.

Ne visos aktorės miršta jau
nos. Pereitė savaitę, New 
Yorke, mirė Mrs. Alden 
March, sulaukus 76 metų. Te
atre ji buvo žinoma po vardu 
Eleanor Lane Mingle. Kita 
aktorė, Maggie Holloway 
Fisher, mirė sulaukus 84 me
tu, Glendale, Calif. C > 1

Liepos 16 d.
Anksti ryte nuvažiavau į 

aerodromą. Valia jau orlai
viu lakioja. Vėliau ji ilsėjos, 
o aš skraidžiau, ir tris valan
das mokinomės mašinos tech
nikos.

Prieš pat vakarą skubiai va
žiuoju atlankyt Marinos. Įei
nu į ligoninės kambarį ir ne
pažįstu Marinos. Ji labai per
simainius, nuliūdus, pabalus ir 
sumenkus. O ji visuomet buvo 
linksma ir gyvenimu paten
kinta. Prie Marinos sėdi koks 
tai jaunas žmogus. Aš klau
siu :

—Kas jis?
—Jis yra mano klasės mo

kinys. Atėjo mokslo progra
mos reikalais pasitarti—atsa- . 
kė Marina.

Jos klausiu—ar gydytojai 
pavėlina:

Marina sako — nusibodo 
jiems mane barti, tai dantis 
sukandę tyli.

Liepos 18 d.
šiandien man diena yra lin

ksma ir nepamirštama. Anks
ti ryte per telefoną pranešė, 
kad draugas Molotovas kvie
čia mus į svečius, į jų poilsio 
namus. Ištisą dieną buvau la
bai užimta.

šeštą vai. apsirengiau šva
ria karine uniforma. Man be
sirengiant, atvažiavo Valenti- | 
na. Ji pažiūrėjo į mane ir sa
ko :

—Užsivilkie suknelę, su uni
forma labai karšta.

Išsirinkau gražiausią sukne
lę. Juk ten, veikiausia, bus ir 
valdžios vadai ir draugas Sta- 
linas.

Susitikimas su Stalinu ir ki
tais draugais, davė didelę pa
moką mano gyvenime. ..

Liepos 19 d.
Su Valentina nuvažiavom 

pas Mariną. Jai papasakojom 
mūsų susitikimus su valdžios 
vadais ir Stalinu. Jai pasa
kėm, kad kaip tik Stalinas 
mus pamatė ir pastebėjo, kad 
nėra Marinos, paklausė: 1

—O kurgi Raskova?
J. Bondžinskaitė.
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Rooseveltas Žada Pa
smarkini Amerikos 
Karo Laivų Statybą

Atsišaukimas

(Tąsa)
Pasauly buvo žinomų filosofų ir eilinių žmonių, teori

joj sutinkančių su Malthusu, tačiau, prasidėjus kur nors 
badui, aukojančių pinigus gelbėti žmones nuo bado. Pa
našiai buvo ir su Jurgiu: nors jis manė netinkamuosius 
geriausia pavesti pražūčiai, tačiau, per dieną dirbdamas 
jautė nepaprastą sopulį savo širdy dėlto, kad vargšas 

* jo senas tėvas goglinėdavo nuo vienų fabriko vartų prie 
kitų prašydamas darbo duonos kąsniui užsidirbti, bet jo 
negaudavo.

Senis Antanas nuo pat mažo vaiko dirbo. Jis pabėgo 
iš namų turėdamas dvyliką metų amžiaus, kadangi tė
vas jį mušdavo, manydamas, jogei vaikas dykauja ban
dydamas pramokti skaityti. O jis visados buvo ištikimas 
žmogus. Jis buvo vienas tų, ką galėjai palikti kad ir 
mėnesiui, jei tik jis žinos, ką jis per tą laiką turi veikti. 
Ir dabar jis buvo čionai nusenęs ir nusilpęs, turėdamas 
ne daugiau vietos, kaip sergąs šuo. Jis turėjo prieglaudą 
ir buvo kam juo apsirūpinti, jei jis ir niekados darbo 
negautų, tačiau jo sūnui iš galvos neišeidavo klausimas, 
kas būtų, jei dalykai ne taip stovėtų. Iki to laiko Anta
nas Rutkus jau buvo buvęs kiekviename Packingtowno 
fabrike ir beveik kiekviename rūme. Jis stovėdavo rytais 
ties vartais su kitais, norinčiais darbo, kol kiekvienas 
policistas jį gerai pažinojo ir jie jam tiesiog priėję pa
sakydavo, kad būtų geriau, jei jis neateitų ir

| nori dirbti. Be to, tai buvo silpnas, menkas vyrukas, 
tad darbe kur reikia lenktyniuoti, jis, žinoma, lieka už
pakalyj. Taigi nėra ko ir stebėtis, kad jis taip įtūžęs. 
O betgi ir pačiam Jurgiui tekdavo kasdien tiek daug 
keistų dalykų patėmyti!

Jis bandė atkalbėti savo tėvą, kad nesusidėtų su pa
minėtuoju siūlymu. Bet senis Antanas tol kaulijo, kol 
Jurgiui pritrūko kantrybės priešintis; senis norėjo dar
bo, nepaisant kokis tas darbas būtų. Taigi ant rytojaus 
nuėjęs susi j ieškojo tąjį žmogų, ką su juomi apie darbą 
kalbėjo, ir prižadėjo atiduoti trečdalį to, ką jis ten 
uždirbs. Dar tą pačią dieną jį priėmė į darbą Durham’o 
skiepuose. Tai buvo sūrymo rūmai, kur niekur nebuvo 
sausos vietos atsistoti ir seniui prisiėjo pašvęsti pirmo
sios savaitės visą užmokestį, kad nusipirkti storais pa
dais čebatus. Jis buvo pašluostytoji! ir jis turėjo vaikš
čioti visą dieną su mazginine šluota ant ilgo koto, su- 
razgyta iš virvučių, ir šluostyti, kad taip šlapia nebūtų. 
Vasarą tai ne visai bjaurus darbos, nors šlapias ir 
tamsoj.

Antanas Rutkus buvo vienu lėčiausių Dievo sutvė
rimų, koki radosi šiame pasaulyje ir Jurgis veikiai pa- 
tėmijo jame didelę atmainą, apie ką visi darbininkai pa- 

i šakodavo: padirbęs vos keletą dienų, senis parėjo namon 
sakydavo, kad būtų geriau, jei jis neateitų ir nelauktų. labiau, negu kuiis_ kitas daibininkas keikdamas 
Taip pat jis buvo perėjęs visas karčiamas ir krautu- burbamą kiek tik jo pajėgos leido. Tą^ mat, dieną jam 
ves apie mylią aplinkui, melsdamas gauti kiek nors pa
dirbėti, bet visur jam liepdavo išeiti; kaikur dargi api- 
plūsdavo, bet niekur niekas jo nesusistabdė ir neužklau
sė ko nors.

Taigi, pagaliau, pasidarė didelė spraga Jurgio įtikė
jime į dalykus, tokius, koki jie yra dabar. Spraga buvo 
didelė, kuomet senis Antanas j ieškojo darbo, bet ji pasi
darė dar didesnė, kai jis jį gavo. Vieną vakarą senis 
parėjo namon labai sujudės ir pasakodamas, jogei Dur
ham’o sūrinimo skyriuje vienas asmuo užklausė jo, kiek 
galėtų jam užmokėti, jeigu ans jam duotų darbą. Senis 
nežinojo, ką į tai jam atsakyti, bet ans pradėjo kalbėti 
su juomi atvirai ir palakė, jogei galįs ten gauti jam 
darbą, žinoma, jei apsiims atiduoti trečią dalį to, ką 
uždirbs. Ar jis buvo bosas?—užklausė Antanas, bet ans 
atsakė, kad tai ne jo biznis, tačiau užtikrino, galįs tą 
padaryti.

Tuomet Jurgis jau turėjo prietelių ir pas vieną iš 
jų bandė pasiteirauti, ką tas turėtų reikšti. Minėtasis 
Jurgio draugas, vardu Tamošius Kušleika, buvo apsuk
rus, nedidelis vyrukas, kuris lankstydavo odas rūme, 
kur galvijus pjauna, ir jis išklausė Jurgio pasakojimo 
nei kiek nenusistebėjęs. Tokios smulkios suktybės, tai 
paprastas reiškinys, atsakė jis. Matomai, kuris nors iš 
bosų nori ši tą gauti prie savo algos. Toliau paaiškino, 
jogei Jurgis, ilgiau padirbėjęs, pats pamatys, kaip tenai 
visi užsiėmę suktybėmis bei vagystėmis: perdėtiniai lupa 
nuo darbininkų, o tieji, jei tik kur gali, nulupa vieni 
kitus; kaip kada superintendentas dagirsta, ką boseliai 
daro, tai ir jis pats juos nulupa. Įsikalbėjęs, Tamošius 
pradėjo aiškinti, kaip pas juos dalykai stovi. Štai kad 
ir Durham’o skerdyklos, duokime šau: jas valdo žmo
gus, kuris stengiasi iš jų gaut kuodaugiausiai pinigų, 
nei kiek nepaisydamas, kokiu būdu jie taps įgyti. Po 
juo, kaip kariuomenėje, užvaizdai eina laipsniais—su
perintendentai, bosai—ir kiekvienas iš jų stengiasi 
spausti kiek tik gali po juo esantį, kad kuodaugiausiai 
iš jo darbo išgauti. O darbininkus jie paleidžia vieną 
prieš kitą; kiekvieno sąskaitą už atliktą darbą veda 
skyrium ir kiekvienas darbininkas nuolatos bijosi ne
tekti darbo, jeigu kitas geriau už jį pasirodys. Taip kad, 
paėmus nuo viršaus iki apačios, visi nekenčia vieni kitų, 
-^-kiekvienas pavydi kitiems ir vargiai rastum nors vie
ną, kurs jaustųsi turįs pareigą pasielgti ištikimai, pado
riai. Bet kas blogiausia: darbininkas jokios vertės neturi, 
kur eina klausimas apie dolerį. Kame to viso priežastis? 
Kas gal pasakyti? Tur būti senis Durham’as tą pradžioje 
įveisė, o sūnus tą viską paveldėjo, drauge su tėvo su
krautais milijonais.

Jurgis pats patirsiąs tą viską, jei tik jis ilgiau pa
dirbsiąs. Žmonės, gauną čia darbą, pasiruošę jį. atlikti 
ištikimai, bet padirbėję, pagavę viešpataujančią fabrike 
dvasią, daro, kaip kiti. Pats Jurgis, pradėjęs čia dirbti, 
mano patapsiąs naudingu, pakilsiąs ir išsilavinsiąs. Ta
čiau jis greit pamatys savo,klaidą: niekas Packingtowne 
nepakilo ištikimai dirbdamas. Jūs galit tai pasibrežti, 
kaipo taisyklę: jei jūs sutikote žmogų, kuris Packing
towne kilo, tai jūs sutikote niekšą. ’Tasai asmuo, kurį 
bosas pasiuntė pas Jurgio tėvą, pakils; asmuo, kuris 
Šnipinėja darbininkuos, pakils; bet asmuo, besirūpinąs 
tik savo reikalais ir atliekąs sąžiningai savo darbą,— 
na, tokį asmenį jie visiškai iščiulps ir tuomet išmes į 
šiukšlyną.

Jurgis ėjo namon su ūžiančia galva: jis jokiu būdu 
-negalėjo įtikėti, kad taip dalykai stovėtų—ne, tai nega
limas daiktas, kad tai taip būtų. Tamošius buvo kitas iš 
tų, kuriems viskas nepatinka. Jis juk visą savo laiką pra- 

| leidžia smuikuodamas vestuvėse, vakaruškose ar poki- 
liuoše, namon pareina tik švintant ir, žinoma, jis nebe-

teko išvalyti keistas vietas, ir dabar visa šeimyna apsė
dusi klausė su pasibjaurėjimu, kuomet jis pasakojo, ko
kias bjaurybes bosai ten daro. Pasirodė, jis dirbęs sky
riuje, kur parengia mėsą, paskirtą dėtį į blėkines dėžes; 
galvijiena mifksta kubiluose, pilnuose chemiškų rūkščių, 
o darbininkai gi su didelėmis šakėmis pasmeigdami iš
gaudo mėsą ir sumeta į vežimėlius, kad nuvežus į kitus 
kambarius išvirinti. Kada jau išima kiek šakės gali pa
smeigti, skystimą tiesiog paleidžia ant grindų, o kas 
lieka kubiluose, šiupelėmis sumeta į vežimėlius. Grindys 
ten purvinos, o jie liepė Antanui sustumdyti tąjį “sūry
mą” į skylę, iš kur rynomis eina į kitus tam tyčia pri
taisytus kubilus, iš kurių vėl semia mėsos sūrymui ir taip 
tas kartojasi visados, be galo. Apart to, seniui reikė
davo išvalyti tarpais tūlą ryną, ateinančią iš kokios tai 
skylės, kur sumetama visokį mėsgaliai ir visoki šmo
teliai apipjausiant; tuosius su šiupele suversdavo į veži
mėlį ir tas viskas nueidavo su kita, virinimui paskirta 
mėsa.

Su tokiais dalykais teko Antanui j trumpą laiką su
sipažinti. O Jonas su Mare taipgi turėjo daug ką papasa
koti, iš to, ką jiems teko patirti. Marė dirbo vienoje iš 
mažesniųjų neprigulmingųjų skerdyklų, prie nudažymo 
blėkinių ir neblogai uždirbo. Vieną dieną jai teko eiti 
namon su išblyškusia mergina, vardu Jadyyga Marcin- 
kaite, kuri dirbo tam pačiam kambaryje, kitoje stalo 
pusėje, ir toji papasakojo, kokiu būdu Marei pasisekė 
ten darbas gauti. Ji užėmė vietą tūlos moteriškės, airės, 
kurios niekas neatmena, kada ji pradėjo dirbti, daugiau, 
kaip penkiolika metų, ji pati sakydavo. Mary Dennis 
buvo jos vardas. Seniau ją tūlas vyras suviliojo ir ji 
turėjo vaikutį; tas buvo raišas ir turėjo nuomarį. 
Tačiau, tai buvo jos visas turtas, ką ji šiame pasaulyje 
turėjo, ir ji gyveno viena sau su juomi mažame kam
baryje, kur tai kitoj pusėj Halsted gatvės, kur ir dau
giau airių gyvena. Mary turėjo džiovą ir ištisą dieną 
galėjai ją girdėti sprengsint prie darbo; pastaruoju lai
ku ji žymiai pradėjo nykti ir kada Marė pasipynė, 
“bosienė” pasirįžo sergančiąją airę išvyti iš darbo. “For- 
leidė” turėjo prisilaikyti tam tikro darbe lygio ir ji ne
galėjo laikyti nesveikus, kurie jai tik trukdytų, aiškino 
Jadvyga. Kad Mary dirbo ten taip ilgai, jokio skirtumo

Hyde Park, N. Y. — Atei
nanti sesija Jungtinių Vals- 
sijų kongreso turės daug ko 
svarstyt ir spręst apie didi
nimą ir naujinimą šios šalies 
karo laivyno, sako preziden
tas Rooseveltas, nes tatai 
reikią apsigynimui. Jis 
įteiks kongresui savo pla
nus, siūlydamas pagreitint 
karo laivų statybą ir trum
pu laiku įvest naujoviškus 
pagerinimus senesniuose ka
riniuose laivuose.

Prezidentas primena, kad 
iki šiol perdaug laiko praei
davo nuo pradėjimo statyt 
karo laivą iki užbaigimo, 
kad jau bestatant pasenda- 
vo kai kurie laivo planai ir 
tekdavo iš naujo perstatyt 
tūlus jo įrengimus.

Prez. Rooseveltas įsakė 
tam tikriem valdininkam 
apžiūrėt valstybei priklau
sančias žemes ir fabrikus, 
kdip galima būtų panaudot 
juos karinei statybai. Ir jau 
nutarta atidaryt valdišką 
laivų statyklą New Or- 
leans’e ir buvusį apleistą 
plieno šarvų fabriką West 
Virginijoj.

Planai naujų šarvuotlai
vių tokie skirtingi nuo se
nųjų, kad ir gerinusiems in
žinieriams ir mechanikams 
reikėsią daug . . kas iš naujd 
persimokinti, ir darbas iš 
pradžios negalėsiąs būt 
spartus, iki jie įgysią paty
rimo.

REKORDINIS ANGLŲ 
SKRIDIMAS

London, lapkr. 7. — Du 
Anglijos kariniai lėktuvai 
bombanešiai, kaip praneša
ma, nuskrido 7,162 mylias 
per 47 valandas ir 5 minu
tes iš Aigipto į Australiją 
ir, sakoma, sumušė pasau
linius rekordus tolimų skri
dimų be sustojimo.

Munich, Vokietija. — Se
nas kardinolas Faulhaber 
per pamokslą smerkė nazius 
už religijos ir asmens lais
vės persekiojimą.

P R A S ĮDĖJUS PRAKAL
BU SEZONUI

(Tąsa'iš 3-čio pusi.) 
ie vasario mėnesį lau

kiame j rytus atvykstant d. 
A. Jonikienės iš Chicagos. Gi 
iš rytinės teritorijos (iki Pitts- 
burgho) jau yra pasižadėju-

t/ V O J i) | •

nedarė, nes bosienė vargiai tai ir žinojo, kadangi kaip sios kalbėti dd.: B. E. Senke- 
ji taip ir superintendentas abu buvo nauji, gavę vietas vičiene, M. K. Sukackienė, E. 
tik du ar trys metai atgal. Jadvyga nieko nežinojo, kurlK- Sliekienė, J. Bondžinskaitė, 

(E. Vilkaitė, K. Petrikienė, S. 
Sasna. Reikia raginti kalbėti 
ir daugelį kitų, oficialiai nepa
sižadėjusių draugių.

Susitarkite iš Anksto
Dėl laiko ir kitko reikėtų 

kolonijoms susirašinėti su to
mis draugėmis, nes kiekviena 
turi skirtingas sąlygas. Vienos 
iš jų galės išvažiuot vienu lai
kotarpiu, kitos kitu. Vienos 
galės išvažiuoti su ilgesniu 
maršrutu, kitos tik šventadie
niais ir tik į savo apylinkes, 
kur galima privažiuoti kelio
mis valandomis ir sugrįžt dar
ban sekamą dieną, 
kaip, pavyzdin, d. 
žadėjo kalbėt tik 
kalbėtojo, kadangi 
sąlygos (slaugės) kartais visai 
neleidžia išlikti kol darbas ne
baigiamas. Tokiu būdu, jei 
pati negalėtų pribūti ir kitos 
savo vieton negautų, prakal
bos vis vien galėtų -įvykti.

S. Sąsna, 
LLD Mot. Kom. Sekr.

toji' nelaimingoji moteriškė pasidėjo; būtų nuėjusi at
lankyti, bet pati tuo.sykiu susirgo. Visados jaučia skau
dėjimą strėnose, ji nusiskundė, ir baimijosi turinti kokį 
tai nesmagumą yščiuje. Juk tai nėra tinkamas mote
rims darbas per ištisą dieną kilnoti blėkines, sveriančias 
keturioliką svarų kiekviena.

Keistai taipgi išrodė, kad ir Jonas gavo darbą kito 
asmens nelaime. Jonas stumdė vežimėlį, prikrautą kum
pių, iš rūkinamo skyriaus, ant elevatoriaus ir žemyn, 
kur juos krauja išsiuntinėjimui į kitus miestus. Visi 
vežimėliai geležiniai, labai sunkūs ir į kiekvieną sukrau
na apie po kapą kumpių taip, kad viskas sveria apie ket
virtadalį tono. Ant nelygių grindų žmogui labai reikia 
griebti, kad jį iš vietos pajudinti ir prie jų abelnai pa
rinkti starkūs vyrai, nes ir iš vietos išjudinus reikia 
savo pajėgą parodyti jį stumdant. Bosas visados lan
džioja ne vienur, tai kitur ir jeigu nors ant sekundos 
kuris sutrunka, tai ir išgirsta jau jį keikiant. Lietuvius, 
slovakus ar kitus, kurie nesupranta, ką jiems sako, bosai 
apspardo ar su kumščia apdaužo, tiesiog, kaip šunis. 
Vežimėlius darbininkai daugiausiai stumdo tekini. Taigi 
žmogus, kuris stumdė tokį vežimėlį pirm Jono, kartą, 
nespėjęs prasišalinti, pagautas tarp vežimėlio ir sienos, 
tapo baisiai sutrintas.

(Bus daugiau)

Dar kitos, 
Vilkaite, 

prie kito 
jos darbo

Šiuo atsišaukiame į Ba- 
yonnės lietuvių visuomenę, 
prašydami paramos Ispani
jos liaudžiai, užpultai užsie
nio fašistinių barbarų!

Mes visi esame darbinin
kai ir turime darbininkiš
kus jausmus, tad negalime 
šaltai žiūrėti į teriojamus 
savo klasės brolius Ispani
joje. Mūsų visų yra būtina 
pareiga remti Ispanijos liau
dį jos didvyringose kovose 
už laisvę.

L. A. U. Kliubas išrinko 
žmogų, kuris rūpinsis pri- 
iminėjimu visokių aukų 
prieš fašizmą kovojančiai 
Ispanijos liaudžiai. Bus pri
imama drabužiai, maistas ir 
pinigai. Nes jiems tas vis
kas yra būtinai reikalinga, 
idant laimėti kovą prieš fa
šizmą.

Dabar artinasi žiema, 
prasideda šalčiai, parama 
būtinai reikalinga, nes daug 
vaikų, moterų, senelį^ ir 
ligonių laukia mūsų pagel- 
bos. Todėl mūsų visų, kaipo 
civilizuotų žmonių, yra par
eiga remti Ispanijos 
jos sunkiose kovose 
fašistinį barbarizmą.

Antrašas: Liberty
329 Broadway, Bayonne,

Naziai Plūsta Roosevel 
tą; Vadina Ameriką 

“Gengsterią Žeme”

liaudį 
prieš

Hali,

J. Skiparis.

PAKILO AMERIKOS 
PRAMONĖ'; 5 procentais 
per paskutinį mėnesį, kaip 
valdiškai pranešama. Dabar 
1,000,000 žmonių daugiau 
turi darbus negu pavasarį.

Berlin. — Vokietijos spau
da užsipuldinėja prez. Roo- 
seveltą kaip “pirmo numerio 
priešą.” Rašo, kad, girdi, 
Roosevelto valdžia norinti 
“suardyt taikos politiką An
glijos ministerio pirmininko 
N. Chamberlaino ir Franci- 
jos premjero Daladiero.”

(Chamberlain ir Daladier 
brangiai užmokėjo Hitleriui 
už laikiną “taiką,” paauko
dami jam Čechoslovakiją.)
Nazių laikraščiai rašo, kad 

Roosevelto valdžia “stengia
si nugąsdint” nazizmu pieti
nę Ameriką ir išvyt iš ten 
Vokietijos prekybą. Antra 
vertus, hitlerinė spauda 
baugina Pietų Amerikos ša
lis, kad jom “gręsias paver
gimas”, iš Jungtinių Valsti
jų pusės.

Nazių laikraščiai plūsta ir 
Amerikos valstybės ministe
rs C. Hull’ą. “Boersenzeit- 
ung” ir kiti jų organai vadi
na Jungtines Valstijas 
“gengsterių žeme?

Kad šiomis dienomis spro
go Vokietijos keleivinis lai
vas “Vancouver,” Oakland 
upės žiotyse, Californijoj, tą 
įvykį naziai taipgi primeta 
“Amerikos gengsterizmui.”

(Bet jie užtyli, jog pasku
tinėje to laivo kelionėje jau 
buvo įvykus viena eksplozi
ja, vos jam aplėidus Vokie
tijos prieplauką. Ta pirmoji 
eksplozija užmušė du žmo
nes.)

Iš Brazilijos Padangės

Bet po- 
išjuokė 

tikrai 
pasakė,

(Tąsa iš 2-ro puslp.)
Skipitis. Nereikia daugiau ki
tokių įrodymų, tik iš jo “pra
kalbų” kiekvienas lietuvis la
bai puikiai gali įmatyti, koks 
p. Skipičio rangas ir iki kiek 
Lietuvos smetoniškas režimas 
supuvęs ir pardavikiškas.

Pavyzdžiui: 21 rugpjūčio 
Sao Paulo mieste įvyko B. L. 
O. C. sušauktas lietuvių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
daugiau tūkstančio visokio 
amžiaus ir abiejų lyčių lie
tuviai. Susirinkusieji, be abe
jo, tikėjosi išgirsti, kaip vargs
ta brolis tėviškėje, koks pavo
jus tėviškės nepriklausomybei 
ir kaip veikiau atstumti nuo 
jos visokius pavojus, 
nas Skipitis tiesiog 
susirinkusius. Savo 
klouniškoje kalboje
kad Lietuvos fašistinė višta 
galinti dėti net tris kiaušinius 
per dieną, kad žydų negali 
išgyvendint tik iš Laisvės Alė
jos *Kaune, kad viskas, vienu 
žodžiu, kaip sviestu patepta. 
O apie užpuolimą ant Lietu
vos iš Lenkijos ir 
pusės 
Anot 
pavojus esąs iš Lietuvos pusės, 
lyg kokiam prikimštam mai
šui, į kurį įkišus Lietuvą jis 
sprogsiąs. Reiškia: tik jūs ne
trukdykite Smetonai pabaigt 
parduot Lietuvos nepriklauso
mybę, kuri daug kraujo kaš
tavo Lietuvos liaudžiai.’

Kitose savo “paskaitose,” 
pas “tautiškai nusiteikusius” 
dasikalbėjo iki tokių nesąmo
nių, kad kiekvienas lietuvis, 
atsidūręs Brazilijon, paliko 
Smetonai skolingas po 7,'000$!

Už ką? Gal tiek apsieina 
“beandeirantes aferistų” bei 
čiuvinsko - Majaus žvalgybos 
išlaikymas?
Pakeitimai “Bandei- 
rantės” Lizde

Kiek tenka pastebėt iš spau
dos ir girdėt iš pavienių kal
bų, tai Skipitis; dirba rankoves 
atšilai lojęs, kad visą lietuvių 
koloniją paklupdyti prieš kon
sulato globojamą aferistų ^liz
dą — “Lietuvių Sąjungą Bra
zilijoj,” — kaip ją lietuviai

t' Vokietijos) 
liepė nei nemąstyti, 
jo, Lenkijai didesnis

senai vadina — Bandeirante.
Buvo užsimota sudaryti net 

trečiųjų teismą, j ieškoti kalti
ninkų B. L. O. C. ir “Bandei- 
rantėje.” Bet B. L. O. C. ne
sutinka būti teisiamas. Gerai 
ir daro. Juk tas B. L. O. C. 
(nežiūrint ten įsibriovusių ke
leto nešvarių asmenų, karje
ristų) vis tik reprezentuoja 
kolonijos organizuotą jėgą. 
Tad kaip gali su vagimis, afe
ristais sėstis į vieną kaltina
mųjų suolą ir būti teisiamu?

čia prakišęs, p. Skipitis, 
girdėtis, daro žymias “koman
diruotes,” kad visai nusiban- 
krūtijusius litų “patrijotus” 
pakeist kitais, dar “nesusite
pusiais”, ir po to vis tik. ko
loniją paklupdyti prieš tuos 
išrinktuosius. Tatai pats Ski
pitis patvirtino savo kalboje 
21-VIII, kad remsiąs Joną, 
nors Petras ir nesutiktų su 
tuo. Reiškia, ir toliau D. U. 
L. R. palaikysianti “bandei- 
rantės žulikų lizdą.”
Kokia Išeitis Kolonijai?

Nesileist suviliot nei už bet 
kokius pažadus. Lietuvių ko
lonijos centre turi būti pasta
tyta gana aiškūs veikimo prin
cipai :

1) Sujungti visus tautiečius 
be politinių pažiūrų ir religi
nių įsitikinimų skirtumo dėl 
apgynimo Lietuvos nepriklau
somybės; 2) suburti visas jė
gas atsteigimui demokratinės 
santvarkos Lietuvoje ir kovai 
prieš fašizmą, kuris šiandien 
yra didžiausia žmonijos ne
laimė: neša karą, tautų pa
vergimą; 3) daugiau susiar- 
tint su Brazilijos liaudimi 
ekonominėse ir politinėse ko
vose; 4) pašalint iš lietuvių 
kolonijos visą tą elementą, ku
ris ardo bendrą darbą — liau
dies apvienijimą — Lietuvos 
nepriklausomybės gynimui 
nuo grobuoniško fašizmo.

Tačiau visai priešingi siekiai 
paties D. U. L. R. ir jos fi
nansuojamos bandei rantės. 
Tegul ponas Skipitis gabenasi 
savo “alginius patrijotus” kur 
kitur, tai tuomet D. U. 'L. R. 
gal apseis pigiau jų išlaiky
mas, nes jie čia tik žalą daro.

(Iš “Mūsų žodžio”)
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Easton, Pa.
Lietuvių Piliečių Kliubas 

Nusipirko Namą
Kaip jau buvo “Laisvėj” 

rašyta, dabartinė kliubo pa
talpa yra netinkama. Tai 
kaip buvo sumanyta, taip ir 
padaryta—kliubui namas nu
pirktas, miesto centre, ant 
Walnut gatvės, už kurį sumo
kėta $2,500. Ant viršutinių 
lubų apartmentas vienai šei
mynai, pataisytas labai gerai. 
Bet apatiniai du “fliorai” rei
kalingi perdirbt į kliubo pa
talpą, naujus balkius ir grin
dis reikia sudėt, tris ilgus ge
ležinius balkius reikėjo per
trauką ir skiepą kast dar gi
liau.

Ta darba dirba kliubo na
riai, nuo 10 iki 20 vyrų kož- 
ną dieną, už dyką. Geriausiai 
tuos statybos darbus supranta 
kliubietis Petras Klova. Tai 
jam kliubo komitetas ir pa
vedė būti statybos architektu 
ir komandierium. Pagal jo pa
tvarkymą visas darbas eina 
jau mėnesis laiko, ir bus pa
baigtas apie naujus metus.

Begriaunant ir statant tą 
seną triobesį, buvo jau ir 
skaudi nelaimė, tai yra, sužei
dė svarbiausią darbininką, 
kliubo prezidentą Kastantą 
Strauką.

Kadangi kliubas tiek pini
gų neturėjo, tai jam nariai 
skolino. Stambesnes sumas 
skolino J. Johnson, J. Griga- 
lauskas ir bethlehemietis Dri- 
lingis. žemiaus šimto dolerių 
ir iki 10 dolerių skolino kiti 
kliubo nariai. Kada kliubas 
bus pabaigtas taisyt, tai Kašt
ono lietuviai turės gražią sa
vo guštą.

Kliubas labai vengia viso
kios politikos, bet su visais no
ri taikiai ir broliškai sugy
venti ir drauge linksmai laiką 
praleisti. Gal tai bus ir labai 
geras išradimas.

Spalių 29 d. tas pats kliu
bas buvo surengęs maskaradų 
balių. Prisirinko pilna sve
tainė. Pelno kliubui liko apie 
$63. Daugiausia tam baliui 
pasidarbavo nariai kliubiečiai 
Bigai, Gedvilas, šlapikas, Ur
ba, Miškinis, Mrs. Meison ir 
kiti kliubo broliai.

pirko ir valgė tą mėsą apsi
laižydami.

Tai tiek aš pamenu. Aš vi
sados svajodavau, kad gavus 
tą knygą iš naujo pasiskaityti. 
Ir mano svajonė išsipildė su 
tuo “Laisvės” numeriu, kaip 
tiktai mūsų redaktorius drg. 
R. Mizara pranešė, kad bus 
leidžiama per “Laisvę” apy
saka “Raistas.” Dabar skaito
me su didžiausiu pasigėrėji
mu. Pradžia patraukianti prie 
skaitymo labai gerai, o toliau 
bus dar geriau.

Dar turiu gerbiamiem “Lais
vės” redaktoriam prisipažint, 
kad apysakų skaitymas yra 
mano geriausias proto ir ner
vų suramintojas. Todėl nuo 
savęs patariu ir kitiem “Lais
vės” skaitytojam skaityt šią 
garsaus rašytojo Upton Sin- 
clairio' apysaką “Raistą.”

V. J. Stankus.

Minersville, Pa.
Spalių 31 d. buvo surengtos 

prakalbos ALDLD 9-to Apskri
čio. Kalbėjo d. J. Gasiūnas at
einančių rinkimų klausimu. 
Antroj temoj ragino rašytis 
prie LDS ir jaunuolius traukti 
prie organizacijos.

Kalbėtojas savo užduotį at
liko teigiamai, tik gaila, kad 
permažai publikos susirinko, 
kaip dėl svarbos šio momento. 
Nežinia, ko tie žmonelės laukia, 
lyg užsnūdę, ir patys savo už
duotim nesirūpina. Juk tik ke
lios dienos laiko, kada liks iš
spręsta, ar pagerinimas būvio, 
arba didesnis skurdas. Atsako- 
mingi už tai bus patys darbi
ninkai, kad ant tinkamų pamo
kinimų tik ranka numoja.

J. Ramanauskas.

Chicagos Žinios

SLA 342 Kp. Balius
Savaitė prieš tai ir SLA 

kuopa turėjo surengus šaunų 
balių, nuo kurio liko pelno 
apie $22. Kuopa labai gerai 
stovi ir turi 52 narius. Bet 
yra ir daugiau pasižadėjusių 
prisirašyt.

—o—
Žodis Kitas Kas Link 
Apysakos “Raistas”

Labai daug per Delaware 
upę vandens nubėgo nuo to 
laiko, ‘kaip buvau eastonietės 
M. Meškauskienės burdingie- 
rius, tai yra, 1908-9 metais. 
Mes tuo kart visi jos burdin- 
gieriai, penkiese, ir pats mū
sų burdingbosis, prigulėjome 
prie LSS 42 kuopos. Tai tais 
laikais man prisiėjo ir apysa
ką “Raistą” skaityt, kuri da
bar eina per mūsų dienraštį 
“Laisvę.”

Turiu prisipažint, kad tas 
mano skaitymas pasiliko ma
nyje it sapnas iš praeities lai
kų. Tiktai nekuriuos punk
tus pamenu,.būtent, kaip Jur
gis* Butkus pirkdamas gražiai 

. numaliavotą stubą buvo agen
tų prigautas ir kaip jo vaiku
tis ant gatvės dumblyne pri
gėrė, ir kaip Durham sker
dykloj žiurkes nuodindavo, o 
vėliaus po nakties tas nugai
šusias žiurkes sušluodavo į 
katilus ir su kitom mėsom iš
virdavo ir dešras darydavo. O 
taipgi pamenu, kaip vienoj 
vietoj tuo kart skaičiau, kad 
ir žmogus įkrinta į tokį mil
žinišką verdantį katilą su mė
sa. Negi milijonierius Dur
ham vers lauk tą mėsą, taigi 
gyvuliena su žmogiena buvo 
sudorota į dešras ir į kitokią 
konservuotą, į skardines sukiš
tą mėsą. Suprąntama, žmonės

šis miestas yra vienas iš di
džiausių pasaulio miestų ir 
sveikiausias miestas pasaulyj. 
Čionais randasi daugiau mažų 
parkų ir žaidimui vietų, negu 
bile mieste pasaulyje Turi di
džiausią miškų, girių)pridaboji- 
mo-sergėjimo sistemą. Turi 
įvairiausių ir didŽKiusių fabri
kų, dirbtuvių, ypač skerdyklos 
išgarsino šį miestą. Be jų, 
randasi ir dideles traktorių 
(motorinių) dirbtuvės. Mies
te randasi didžiausios “depart
ment krautuvės. Bet to, mies
tas garsus, kaipo mokslo, kul
tūros centras.

Bet geriausiai šis miestas ži
nomas, kaipo “gengsterių” 
miestas, kame įvairūs raketie- 
riai, žulikai su politikierių ir 
policijos pagelba valdė miestą, 
bet Rooseveltui būnant išrink
tam prezidentu, miestas pra
dėjo apsivalyti, nors daug kas 
galima dar pagerinti.

'T'

Spalių 30 d. policija suėmė 
tris vaikus, kurie amžium nors 
jauni, bet pasižymėję vagys
tėj. Theodore Wright, 10 m., 
jo brolis Jack 14 m., ir Alfred 
Stahl 9 metų. Visi jie iš May
wood miestelio. Jie kaltinami 
pavogime 4 automobilių. Kas 
čia kaltas, sunku pasakyti. Tė
vai ir dėl to kalti už vaikų 
neprižiūrėjimą už prastą auk
lėjimą.

Amerikoj didžiausi ir dau
giausiai kriminaliniai nusidėję 
yra jauni berniukai, vaikinai, 
nuo 15 iki 25 metų amžiaus, 
ir kasmet jų eiles priauga.

\ * * *

Southsidėj, 625 West 74th 
St., Chicagoj, lapkr. 2 d., už
sidegė Evans Truck Co. lini
jos garadžius, sudegė 5 trak
toriai ir 10 “traileriu”. Be to, 
namas pusėtinai apdegė, ir 
gaisrininkai per /Ivi valandas 
dirbo, kol gaisrą apramino. 
Apie $75,000 iškaščių šis gais
ras padarė. Gaisras prasidėjo, 
kuomet į troko tanką pylė ga
soline.

stijoj per rugsėjo mėnesį del 
biednų ir bedarbių sušelpimo. 
Chicagoj $2,761.091 buvo iš
leista, o kita suma dėl kitų 
miestų ir miestelių. Chicagoj 
randasi 89,279 šeimynos ant 
pašalpos listo. Iš viso šioje 
valstijoj randasi 167,771 šei
mynos, kurioms yra duodama 
pašalpa.

Tai pusėtinai didelis skai
čius žmonių turi vargingai 
maitytis iš menkos pašalpos, ir 
vargas pusėtinai didelis šiems 
žmonėms, kurie didžiumoj 
jau seni, arba serganti žmo
nės ir jų vaikai, maži, jauni, 
sunykę.

Lapkričio 3 d., East Chica
goj, Steel Mill darbininkas, 
lietuvis, Antanas Mockaitis, 54 
metų amžiaus, savo name, nu
šovė savo žmoną Mortą, 47 
metų senumo, ir paskiau pats 
pasišovė. Policija tyrinėja žu
dymo priežastį.

Lapkričio 4 d., Hammonde, 
Indianoj, policija rado auto- 
mobiliuje nužudytą žmogų, 
Walter Leonard, 29 metų am
žiaus, kuris buvo žinomas, 
kaipo mažas “gengsteris”. Tai 
jau kelinta žmogžudystė, ku
rios policija negali ištirti, kas 
nužudė. Mat, “gengsteriai” 
savotiškai reikalus veda ir at
lieka darbą, ir policiją ant 
juoko pastato, žinoma, jei 
būtų išvalyti nusisenėję polici
jos viršininkai, sukčiai, tai ne
truktų ištirti šiuos užmušimus.

Illinois Emergency Relief 
Commission pranešė, kad $5,- 
078,408 buvo išleista šioje val-

Anglijos politikas, pasmer
kęs Chamberlainą del jo re
akcinės politikos.

* šiomis dienomis, pietų lllino- 
juj buvo užsidegę miškeliai ir 
“prairies”. Pusėtinai daug 
sudegė. Mat, per ilgą laiką 
lietaus nebuvo, ir žolė, krū
mai labai sausai išdžiūvo, ir 
labai greitai galima gaisrą pa
daryti, del kai kurių žmonių 
neapsižiūrėjimo. Keli tūks
tančiai žmonių kovojo su gais
ru, kad neišsiplėstų, ir ačiū, 
kad vakar užėjus blogam orui, 
lietus sustabdė gaisrą. Lietus 
buvo su audra, stipriu vėju, ir 
padarė daug žalos gyvento
jams, telefonų linijas išardė, 
medžius išrovė, namų stogus 
nunešė. Tas gaisras ir audra 
buvo Franklin, Wayne, Hamil
ton, Saline ir kt. apskričiuose 
(countys).

:j: $

Dabar, visoj iChicagoj yra 
kalbama apie ateinančius rinki
mus, kurie įvyks lapkričio 8 d. 
Demokratų ir republikonų par
tijos pusėtinai kovoja dėl išrin
kimo savo žmonių į įvairias 
vietas.

Ant republikonų tikieto, iš 8 
distrikto dėl Kongreso, yra lie
tuvė, advokatė R. E. Pikiel, gy
venanti Northside Chicagoj, ir 
yra užginama, kaipo progresy- 
vė, ir Labor Non-Partisan Ly
ga, užgyrė ją. Bus įdomūs rin
kimai, ir parodys, kur žmonės 
stovi, ar eina su Roosevelto 
programa ar prieš, būtent, su 
republikonų partija.

Per visą savaitę, Chicagos 
dienraštis “Tribune” visaip,

kaip įmanydamas, rašė apie 
komunistus, apie demokratų 
partiją, Roosevelto politiką. 
Girdi, komunistai einą išvien 
su demokratais. Ir ypač daug 
rašė apie E ari Browder atva
žiavimą į Chicagą, pasakymui 
prakalbos, kad Komunistų Par
tija pasamdė didžiausią salę 
šiame mieste dėl mitingo, ka
me sutelpa 25,000 žmonių. Tai 
laikraštis sirgo rūpesčiu, kas tą 
salę pasamdė, kas užmokės, nes 
daug kainuoja ją išrendavoti, 
nes partija tėra labai maža. 
Tai, girdi, demokratai pasikvie
tė komunistų vadą, kad jis kal
bėtų prieš republikonų kandi
datą Lyons į state senatorius.

Ir vakar vakare, lapkr. 4 d., 
Stadium prisipildė beveik pil
nai žmonių, suvirs 20,000 susi
rinko, nežiūrint, kad vakare už
ėjo blogas oras, lijo, šalta. Tai 
pasokmingiausias partijos mi
tingas šioje valstijoj, dar nie
kuomet tiek daug nebuvo žmo
nių susiėję. O tų kapitalistinių 
reporterių buvo pilna. Jie visur 
landžiojo, ėmė paveikslus. Sta- 
diumas buvo puikiai išpuoštas 
įvairiais obalsiais, vėliavomis.

Browder, Childs, Elizabeth 
Flynn, kalbėjo ir pasakė labai 
geras kalbas. Sunku viską ap
rašyti, nes užimtų visą dien
raštį, jeigu norėtume visas jų 
'kalbas aprašyti ir kas dėjosi 
salėje, koks žmonių entuziaz
mas, pasiryžimas, atsidavimas 
Komunistų Partijai ir jos va
dams. Buvo renkamos aukos ir 
kelis tūkstančius dolerių surin
ko. Ypač juoko buvo, kuomet 
iš “Chicago Tribune” ir Hear-Į 
sto laikraščių darbininkų, re
porterių buvo priduodama au
kos.

Buvo ir graži programa, 
daug darbininkų chorų daina
vo, ir buvo perstatytas puikus 
vaidinirpas, “Living Newspa
per”, kame apie 100 žmonių da
lyvavo. Programa užsibaigė po 
12 vai. nakties ir žmonės išsi
skirstė, pasiryžę dar daugiau 
darbuotis darbininku judėji- . emui.

Pusėtinai buvo ir 'policijos 
privežta, kad neiškeltų riau
šių, bet nieko neatsitiko, vis
kas ramiai užsibaigė.

Dienraštis “Chicago Times,” 
sako, žmonės yra dykai įlei
džiami ir užprašomi į repub
likonų ir demokratų masmi- 
tingus ir dar duodama dykai 
gerti ir užkandžių, ir nei vie
na jų nesamdė šio stadiumo,” 
o komunistai mitinge turėjo 
nuo 25 centų iki $2.20 užsimo
kėti įėjimo.

Tai tiek šiuo sykiu.
Antanas.

Geležinkeliai Jau Ne
kirsiu Algų Veik Mi

liūnui Darbininkų
Chicago, Ill. — Viršinin

kai 139-ių geležinkelių, pa
galinus, nutarė nekirst savo 
darbininkam algas 15 pro
centų, kaip kad jie buvo pa
siūloje. Geležinkeliai nu
silenkę sprendimui prezi
dento Roosevelto paskirtos 
“faktų suradimo” komisijos, 
kuri nutarė, jog geležinkelių 
kompanijos neturi mušt al
gų savo darbininkams. 
Kompanijos buvo pasinešu- 
sios 960 tūkstančių geležin
keliečių nuskelt po 15 centų 
nuo kiekvieno dolerio jų al
gos. Darbininkai gi organi
zavosi visuotinam geležinke
liečių streikui.

Geležinkelių bosai nusilei
dę žymia dalim todėl, kad 
prezidentas Roosevėltas pa
sižadėjo įteikt kongresui 
platų planų dėlei geležinke
lių “gaivinimo.” Manoma, 
kad geležinkeliai, pagal tų 
planų, būsiu paremti dau
giau kaip bilionu dolerių iš 
šalies iždo.

Duryea, Pa. sevelto valdžiai,” jeigu jinai 
darytų bet kokių žygių 
prieš Japonijos prekybų.

Wilson mokykloje iš apie 
200 mokinių suspendavo dviem 
savaitėm 50 tai, kad vaikai 
turi utėlių.

Kiek laiko atgal buvau ra
šęs, kiek tūkstančių dolerių 
praleidžia ant bažnyčių, o del 
apsivalymo tai neturi pinigų. 
Jeigu kunigėlis ir už kelius 
dolerius atsiunčia tikietų, tai 
tėvai neatsisako visus paimti.

Republiliįonai pusėtinai šu- 
mija. Pritaisė garsiakalbį ant 
karo, tai kelinta diena važinė
ja ir trukšmauja. Mat mies
tuko gaspadorius yra republi- 
konas. Sanoj.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Žymus Komunistų veikėjas ir kal
bėtojas iš Brooklyno, kuris praeitais 
rinkimais beveik buvo išrinktas į 
miesto Aldermanus, Peter V. Cac- 
chione, kalbės Rusijos Revoliucijos 
21 metų sukaktuvių paminėjime, 
penktadieni, 11 d. lapkr., Liet. Lais
vės Svet., 269 Second St., 8 vai. 
yak. Bus rodomi jdomūs kalbami 
paveikslai Sovietų Sąjungos miestų 
ūkių ir abclno darbo žmonių gyveni
mo. Įžanga 25c. Nepamirškite die
nos. Kadaise matėt Lietuvą paveik
sluose, tai šiuomi turėsite progą pa
matyti Sovietų Sąjungą. Rengia 
Kom. Partijos vietinis skyrius.

(263-264)

LAWRENCE, MASS.
Į Dailės Mylėtojus

Prašom atsiliept, kurie turite kny
geles veikalo “Blinda.” Už kelias, 
ar pavienes kopijas bus atlyginta.—

tos, niekas nekainuos, o daug ko 
sau svarbaus išgirsite bei sužinosi
te. Pašaliniai susirinkite 9 vai. į 
Lietuvių Svetainę, 29 Endicott St., 
Didžiojoj Svetainėj.

Prelegentas rengiasi suprantamoj 
kalboj paskaitai atlikti, jei bus pa
sekmės, daug Klausytojų, kuopa tu
ri ir daugiau paskaitų įvairiais svei
katos klausimais, jos bus pasisteng
ta žmonėms perduoti — supažindin
ti, todėl šį pirmą sykį pasirodykim 
skaitlingai. — LDS 57 kp. Koresp.

(263-264)

Kom. Aug. Večkys, 1 Keilhan Ct.
(263-264)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 9 d., trečiadienio vakare, 8 
vai. L. D. P. Kliubc, 408 Court St.

Philadelphia, Pa.
Spalių 30 d. įvyko Ameri

kos Lietuvių Pašeipinio Kliubo 
nariu triketvirtinis susirinki
mas. Susirinkimas buvo su
šauktas atvirutėmis. Buvo aiš
kinta, kad pribus Lietuvos 
konsulis ponas Budrys. Taip 
ir buvo. 13et p. Budrys pra
kalbos nesakė, tik leido klau
simus statyti.

Svarbiausias klausimas bu
vo, tai Lietuvos gynimas ir šel
pimas. Ponas Budrys atsakė, 
kad reikia žiūrėti, kokios par
tijos taip" daro, gal tik savo 
naudai. Pats save persistatė 
bepartyviu. Jis tik rūpinąsis 
valstybės reikalais.

Antras klausimas buvo, ar 
Lietuva gali surasti būdus ap
sigynimui nuo užpuolikų. At
sakė, kad Lietuva iš visur ap
supta didesnių valstybių ir tu
ri varytis, taikytis, kaip tik 
geriau išeina.

Kliube priklauso beveik 
pusantro šimto žmonių, o susi
rinko tiktai apie 25 ir tie, ma
tyt, nekokį įspūdį gavo. Nes 
jie tarpe savęs jokio pasikal
bėjimo neturėjo iš pono Bud
rio atsakinėjimų.

Kliubas laiko susirinkimus 
paskutinį sekmadienį kiekvie
no mėnesio po num. 2852 
Winton St. Kliubas priklauso 
prie organizacijų bendro vei
kimo Lietuvos gynimo ir de
mokratijos atsteigimo reika
lais. Narys.

Japonai Grūmoja “Pragai- 
ščia Jungtinėm Valstijom”

Tokio. — Japonų laikraš
tis “Kokumin,” fašistų ir 
kraštutinių karininkų orga
nas, pajuokia Amerikos rei
kalavimų palikt Chinijos du
ris atviras Amerikos biz-

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 9 d., A. Tcnio, Winans ir 16th 
gatvių, lygiai 8 v. v. Prašome visų 
narių susirinkti, nes bus labai daug 

j svarbių dalykų aptarti. Taipgi nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti įra
šyti į kuopą. — C. Andriūnas, Sekr.

(262-263)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos metinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 10 d. 
lapkr., Liberty Hali, 269 Second St., 
8 vai. vakaro. Visi nariai privalo at
silankyti, nes bus renkama nauja 
valdyba 1939 m. Turėsime išrišti 
daug naujų klausimų draugijos la
bui. — Org. Rašt. D. Krūtis.

(263-264)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų 2 kuopos su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lapk. 
10 d., 7 vai. vak. Darb. Svet. Būti
nai privalo dalyvauti visi nariai, 
taip pat atsiveskite ir naujus narius 
norinčius jstot į Partiją. Dėl daugy
bės visokių politinių reikalų, susi
rinkimo paskirta diena neįvyko, to
dėl šaukiamas antras susirinkimas, 
dėl svarbesnių kuopos užduočių. — 
Sokr. (263-264)

WORCESTER, MASS.
Paskaita Sveikatos Klausiniu

Lapkričio 10 dieną, vakare, įvyk
sta LDS, 57 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ir po kuopos reikalų ap
svarstymą 'bus skaitoma tikrai žin
geidi paskaita, parašyta Dr. Mar- 
gerio, Chicago, Ill. Paskaita: Nutu
kimo pasekmės, ką reiškia žmogui 
nutukimas, ar reikia vengti ir kaip 
vengti, ir abelnai žmogaus sveikata. 
LDS 57 kp. kviečia visus imti daly- 
vumą pasiklausyti minėtos paskai-

niui, pagal devynių valsty
bių sutartį, kurią buvo pa
sirašius ir pati Japonija. 
“Kokumin” sako, kad ta su
tartis jau “pasinaikinus,” ir 
grūmoja “pragaisčia Koo-

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų 

t -------------
IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Draugės ir draugai, dalyvaukite šia
me susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių dalykų apkalbėti. Taipgi 
stcngkitės visi pasimokėti mokesti 
už 1938 m., nes Centras ragina vi- 

Į sus narius, kad užsimokėtumėt. —- 
! Rašt. V. K. Sheralis.

S. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr.' 10 d., 7:30 vai. vakaro. Pra
šome visų įsitėmyti, kad dabar yra 
vajus mažų vaikučių, todėl nariai 
stcngkitės savo vaikučius prirašyti. 
—Org. J. Burba. (263-264)-

CIementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7171

Telephone: E Vergreen 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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

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

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

— - f ' • ‘ ....................... ................. .......— —. . I I I IIII > II

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

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

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



GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Pui-

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

Lietuviu Kūro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

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

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

LAISVE

NewWto^^feZintoi
dienio vakaro 8 vai.

Kas Veikiama Maspethe

DR. ANTANAS PETRIKĄ

L

Užsidarė Valgykla Jūsų Pareiga Visuomenei

Maspeth, L. I

I I
; Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.

5

E

gerai žinoma
(Bridge Pla-

Cafeteria jau

Šį vakarą brooklynicčiams 
apylinkės lietuviams bus re- 
proga plačiau susipažinti 

vienu iš pirmųjų ir didžių- 
lietuvių švietėjų — Povilu

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininka?

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Noudolcito lq linimcntq, kurį jūsų lovai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellcrio su Inkaru ant dciulės 
pas savo voistininkq.

fflPAINEXPELLER
Ifeftoi MUK k(C

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda karpenterio (staliaus) 

varstotas, elektrikinis ketvirtadalio

William Albertson, Viešbu
čių ir Restauranų Unijos Lo-t 
kalo 16-to manadžeris, pasiža
dėjo kalbėt už Amterį per ra- | 
dio iš stoties WMCA sekma- arklio pajc’S°s m°toras su pjūklu ir

picluojamu akmeniu. Pjūklai — 1 
yra 3 pėdų ilgio, kiti mažesni. Pusė 
tuzino plaktukų nuo pusės ’svaro iki 

79 Lefferts 12 svarų. Jack (keltuvas), vartoja-

Trečiadienis, lapkr. 9, 1988

Lietuvių Jaunimas Turės 
Karo Paliaubą Vakarą, 

“Laisvės” Salėj
Brooklyno LDS Jaunimo 

Builders kuopa kas metai tu
rėdavo karo paliaubų dienos 
programas, šiemet tokia pro
grama įvyks šį vakarą, lapkri
čio 9-tą, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” salėj. į vakarą kviečia 
visus lietuvius jaunuolius. Į- 
žanga nemokama.

Vakarui priruošta įdomi 
programa. Salė bus išpuošta 
įvairiais karą ir jo priežastis 
aiškinančiais paveikslais, tad 
bus ne tik įdomu pamatyt, bet 
ir proga daug ko pasimokint. 
Priedams, rodys du judžius: 
vieną apie karą, o kitą juokin
gą. Nesenai iš Ispanijos su
grįžęs veteranas ir kiti jau
nuoliai aiškins dabartinį pa
saulinio karo pavojų Europai, 
ypač čechoslovakijai ir Lietu
vai.

Praneškite apie tai jaunuo
liams, paraginkite juos daly
vauti. J. D.

Pereito mėnesio 30 d. Mas- 
petho darbininkiškos organi
zacijos: Tarptautinio Darbi
ninkų Ordeno rusų ir lenkų, ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos, turėjo labai į- 
domų ir visapusiai pasekmingą 
parengimą. Pelnas ėjo virš- 
paminėtų organizacijų toli
mesnio darbo plėtimui.

Tuo parengimu buvo paten
kinti ir rengėjai ir atsilankiu
sieji. Minėto- parengimo pa- 
sekmingumu rūpinosi ALDLD 
ir LDS kuopų darbuotojai— 
nariai, bet dirbo komisijose ir 
skleidė tikietus daugiausiai: 
Kalvaičiai, Kaulinis, Stirbis, 
Pakalniškienė, Laukaičiai, Ci- 
bulskienė, Cedronas, Janulevi- 
čiūtė ir kiti.

Visos Šalies Lietuvių Talentai 
Būna "Laisvės” Koncertuose

Nėra lietuviuose kitos tokios 
įstaigos, kuri tiek daug rūpin
tųsi iškėlimu visose šalies da
lyse esančių lietuvių meno ta
lentų, kaip kad rūpinasi lietu
viu liaudies dienraštis “Lais
vė”. Jos metiniuose koncer
tuose būna parinktinės lietu
vių meno spėkos iš visos Ame
rikos ir geriausi kitataučių 

I menininkai.

BIRUTA INDRULIŪTĖ
Iš Scranton, Pa., puikiai iš

silavinusi smuikininkė, pirmu 
kartu Brooklyno lietuviai ją 
girdės griežiant “Laisves” me
tiniame koncerte šį sekmadie
nį, Labor Lyceum salėj.

Tačiau ji ne viena iš nau
jų lietuvių talentų. Iš tolimo-

sios Chicagos atvyksta daini
ninkė A. Kenstavičienė. Iš 
Providence, R. I., bus pasku
busioji visoj Naujoj Anglijoj 
dainininkė A. Mickevičiūtė. 
Taipgi dalyvauja Detroito 
auklėtinis, šiuo tarpu gyvenąs 
—dainuojąs New Yorke Alek
sandras Vasiliauskas, žymiau
sia lietuvių tenoras Amerikoje.

Iš vietinių dalyvaus plačiai 
žinomas ir mylimas Aido Cho
ras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės, ir jo Aidbalsiai, 
vadovaujami B. L. šalinaitės.

Kitataučių šiemet turėsim 
garsųjį operų dainininką P. 
M. Nikolajevą ir grieš Ukrai
ną Stygų Orkestrą.

Brooklyniečiai “Laisvės” 
skaitytojai, draugai ir rėmėjai 
prašomi pasidarbuoti šio kon
certo sėkmingumui. Parduoki
te iš anksto ko daugiausia bi
lietų. Nusipirkite patys sau ir 
savo šeimai. Paraginkite savo 
draugus, sandarbininkus ir pa
žįstamus įsigyti iš aukšto bi
lietus ir tuomi užtikrinti savo 
dalyvumą šioje didžiojoje me
no šventėje, kokia būna “Lai
svės” metiniai koncertai.

Kaip kas met, taip ir šie
met, tikimasi skaitlingų svečių 
iš apylinkės ir iš tolimų kolo
nijų, tad po koncerto bus gera 
proga smagiai pasižmonėti su 
senai matytais draugais ir įsi
gyti naujų pažinčių.

Išgirskite {domią Paskaitą 
Apie Lietuvių Švietėją 

Povilą Višinskį

ir 
ta
su 
jų
Višinskiu.

Apie Višinskį ir apie tą ga
dynę, kurioje jam prisiėjo 
dirbti-rašyti, daug įdomių ži
nių pateiks daktaras A. Petri
ką savo parašytoje paskaitoje. 
Tų žinių įgijimui reikėtų per-

D. Gudis,'63 m.,
Avė., atrinkinėdamas naudin
gus radinius sąšlavyne, pajuto 
aštrų jgylimą riešelin. Ligon- 
butyje iš riešelio išėmė kulką. 
Manoma, kad jį pašovė žiurkes 
m ed ž i o j anti va i k a i.

FRANK DOMIKAITIS
BĮĮMMMMMMgBMMMMSįNĮMMMMMMgįgįįM

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
E 
5

mas iškėlimui sunkių daiktų. Klari- 
netas, 4 britvos, 2 Victrola grama- 
fonai su daug rekordų, ir daugeliu 
smulkių daiktų. Viskas parsiduoda 
už pusę kainos. Galite mane matyt 
visą dieną iki 10 vakaro. Apartment, 
tas 3, 412 Pulaski St., kampas Stuy-jA 
vesant Avė., prieš Both Moses ligon- 
Ibučio arti Broadway ir Myrtle Ave., 
'Brooklyn, N. Y. (261-263)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

skaityti tomus knygų, gi jos 
ne visiem gaunamos ir priei
namos. Tas žinias dabar galė
site išgirst dėka d-ro Petrikos 
pasidarbavimui ir dėka Liet. 
Meno Sąjungos surengtam va
karui.

“Laisvės” skaitytojai kvie
čiami patys dalyvauti ir ki
tiems apie tai pranešti. Įvyks 
trečiadienį, 9 lapkričio, 7:30 
vakaro, L. A. Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Įžanga nemokamai.

Apart paskaitos, bus graži 
dainų-rhuzikos programa, ku
rią išpildys paskilbusieji Aid
balsiai, vadovaujami B. L. ša
linaitės, taipgi Lillian Milčius 
ir Ona Daukančiūtė.

NOTARY PUBLIC * Tel. Stagg 2-5043

Daugybės užmušimų ir su
žeidimų mūsų gatvėse ir ant 
kelių galėtų būti išvengiama, 
jei kiekvienas mašinos vairuo
tojas, kiekvienas pėstininkas 
jaustųsi atsakomiiįgu prieš vi
suomenę abelnai. Ta atsako
mybė pasireiškia atsargiame 
vairavime arba vaikščiojime. 
Atsargumas nesudaro didelių 
sunkenybių, tik reikia prisilai- 
kyt važiuotės taisyklių. Jos 
padarytos jūs ir kitų saugu
mui ir jų. pildymas sumažintų 
nelaimes.

Motoristai galėtų važiuot ir 
ypač suktis pro kampus lė
čiau, laukt šviesų pasikeitimo

Pėstininkai galėtų palaukt 
žalių šviesų ėjimui skersai gat
vę, neit skersai bile kur vidu
ryje bloko, neišeidinėt iš už 
pastatytų mašinų.

Trafiko Stotis “K.”

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Lietuviams 

Williamsburge 
za) Steven’s 
užsidarė. Languose įdėta di
deli pareiškimai, jog valgy
kla turėjusi užsidaryti dėl di
delio unijos spaudimo. Bet tai 
paprasta bosų pasiteisinimo 
maldelė. Tačiau, kiek numa
toma, atrodo, kad dalykai yra 
atvirkščiai, — veikiausiai dar
bininkai negalėjo pakęsti ten- 
aitinių sąlygų ir išėjo į strei
ką, nors, tiesa, jie nepikie- 
tuoja. Vėliau paaiškės.

Reporteris.

Trys brooklyniečiai italai me
dėjai ir vienas vyrukas iš 
Bronx užsimokėjo po $100 
baudos už nušovimą stirnos už
draustu, laiku, Burlingham,

Tiesa, viršminėtas parengi
mas pavyko gerai, bet mas
peth o veikėjai tuo laimėjimu 
neapsvaigo ir džiaugsmu ne
pasitenkino, nes gerai žino, 
kad dar visa eilė darbinin
kams naudingų įstaigų laukia 
skubios finansinės paramos. 
Todėl Maspethe viršpaminėtos 
organizacijos vėl nusitarė *su- 
rengt bendrą tarptautinį pa
rengimą naudai mūsų spau
dos: Dienraščiui “Laisvei”, 
“Daily Workeriui”, lenkų ir 
rusų dienraščiams. Minimas 
parengimas bus turiningas me
nine programa (jos sąstatą 
paskelbsime vėliau. Įvyks 27 
dieną lapkričio (November), 
Lenkų Tautiniam Namo, Mas
pethe.

Tikietai jau dabar galima 
gaut pas maspethiečius veikė
jus.

Todėl prašome apylinkinius 
lietuvius įsitėmyti ir kalendo
riuje pasižymėti 27 d. lapkr. 
ir prašome dalyvauti skaitlin
gai.

Beje, praėjusiame parengi
me labai labai mažai dalyvavo 
williamsburghiečių ir, supran
tama, maspethiškiuose susida
rė labai bloga nuomonė apie 
wiHiamsburghiecius.

Bet, jeigu ir ateityje to nu
sistatymo williamsburghieciai 
nepakeis, tai Maspethas, aiš
ku, mokės atsilyginti tuo pa
čiu nedraugiškumu.

P. Pakalniškis.

Crawford tūliem darbinin
kam pakelta algos po $2. 
Gavo dvi religines šventes su 
alga katalikams, ir religines 
šventes su alga žydams. Gavo 
visas legales šventes ir vaka- 
cijas, taipgi 6 dienas ligos su 
alga.

Džersiečiai Jau Padavė Pa
galbos Ranką d. Januškai
Pereitą šeštadienį laike “Mir

tų Vainiko” pratimų drg. J. 
Kačergius jau įteikė man $7.50 
d. V. Januškos pasiuntimui j 
Kaliforniją fondam Tai su
rinkta LDS 133 kuopos susirin 
kimo, kur d. Kačergius šį rei
kalą priminė.

Draugai V. ir A. Paukščiai, 
Richmond Hill, davė $5.00, abu 
po $2.50.

Pereitą penktadienį LDS 1 
kp., Brooklyne, išrinko komisi
ją pasirūpinimui d. Januškos 
reikalu. Ją sudaro J. Kuraitis, 
A. Velička ir J. Gužas.

Jau padaryta tam reikalui 
blankos ir draugai stengsis pa
rinkt aukų pas d. Januškos ar
timus draugus ir šiaip geros 
valios žmones.

Draugai iš Connecticut ar ki
tur savo auką gali pasiųst bile 
vieno komisijos nario vardu 
“Laisvės” adresu. (Kol kas ko
misija nepainformavo, kurio 
vardu tokius laiškus adresuot.)

JCurie draugai atjaučiat d. 
Januškai ir esat pasirengę jam 
pagelbėt, padarykit tatai tuo- 
jaus! J. Kuodis.

Užmušė Motiną
Eva Kopalchak, 17 

kurią motina nesenai išėmė iš 
proto ligonių įstaigos, Rock
land State . Hospital, užmušė 
savo motiną pereitą sekmadie
nį. Paskui ji nuėjo į Bellevue 
ligonbutį ir pradėjo tai pasa
koti, bet niekas jos pasakoji
mo neėmė atydon iki kaimy
nai pro langą pastebėjo moti
nos kūną namuose, 310 E. 
Street, N. Y.

metų,

71.

fa-Emil Bergman, 53 m 
brikantas, pripažintas kaltu už 
gyvenimą per apgaulę su 18 
metų sekretore. Mergina areš- 
tuodino senį, kada patyrė, jog 
dokumentas, kurį jis sakęs jai 
esant lygiu šliūbui,. buvo be
vertis.

Vincas Karlonas, savininkas 
Logan Grill, 61-28 Grand St., 
Maspeth, L. L, ruošia šaunią 

• i p arę 20 d. lapkričio (Nov.). 
Tai bus paminėjimas 30 metų 
sukakties Karlonų vedybinio 
gyvenimo.

Draugai Karlonai yra dien
raščio “Laisvės” skaitytojai ir 
širdingi rėmėjai darbininkų 
judėjimo per daugelį motų.

Dabar Vincas Karlonas turi 
puikiai įruoštą salę, tinkamą 
baliams, vestuvėms, parems ir 
susirinkimams. Ypač patogi 
bankietams ir vestuvėms, nes 
yra visai atskirai nuo jo paties 
biznio ir yra gera virtuvė.

Pats Karlonas laiko šokius 
kiekvieną trečiadienį, penkta
dienį ir sekmadienį. Savo ve
dybinio gyvenimo 30 metų ju- 
bilėjų Karlonai ruošia savo sa
lėje, 61-28 Grand St., Mas
peth, N. Y. Karlonai trokšta 
pasimatyti su visais senais pa
žįstamais 20 d. lapkričio, ju- 
bilėjinėje parėję.

Mrs. G. Leifer, 91 Rodney 
St., sulaikyta po $15,000 kauci
jos, kaltinimu norėjus įšmuge- 
liuot Amerikon heroiną malda
knygės viršeliuose.

Brooklyno policija pakvietė 
Thomas Jefferson High School 
mokinius talkon j ieškot gaisri
ninko Thomas J. Hitter užmu
šėjų, kurie jį nušovė laike api
plėšimo, pirmadienį.

Office Phone 
EVergrecn 8-1090

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei

Iš seną 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairkm spalvom.

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

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore &-61S1

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

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

SUSIRINKIMAI

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

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

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

Sun. all day and night

tik $1.55 į metus. — Org. G. 
(263-264)

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

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp.' susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, lapkr. 10, 8 v. v. 
"Laisves” Svct., 419 Lorimer St. 
Prašome draugų skaitlingai daly
vauti,/ užsimokėti duokles, galėsite 
gauti knygą “ūkanos.” Atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į kuopą, mo
kestis 
W.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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. 28rd Street
Mateušas Simonavicius

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

W.-

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 10 
dieną lapkričio, 8 valandą vakare, 
Zabielskio svetainėj, Maspethe. Visi 
nariai dalyvaukite. — Sekr.

(263-264)

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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




