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Pearl Buck, 
šiandien New Yorke.
Lietuva ir SSSR.
“Voice” No. 7-tas.
Dr. Petrikos Paskaita

Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brboklyne $6.00 

Metams

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

THE LITHUANIAN DAILY
Žymioji Amerikos rašyto

ja, Pearl Buck, gavo Nobe
lio dovaną už pasižymėjimą 
literatūroj. Jos vyriausias 
veikalą s—“Good Earth” 
(Geroji Žemė). Už savo dar
bą jr gaus apie $40,0001

Smagu, kad Nobelio dova
nų dalintojai jos nepamiršo. 
Ji žymi, kaipo rašytoja, ge
ra liberalė, puiki amerikie-
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ROOSEVELTAS IR TOLIAU KOVOS 
UŽ NAUJOSIOS DALYBOS TIKSLUS

Sako, Nepavyks Republikonam Suskaidyt Demokratus 
Sudaryt Daugumą Kongreso prieš Naująją Dalybą

Sovietų 21-nų Metų 
Šaunus Paminėjimas 
Šiandien New Yorke

ŠIANDIEN PRASIDEDA CIO STEI 
GIAMASIS SUVAŽIAVIMAS

Sukniasiuvių Unijos Valdyba Paneigė Narių Balsą ir 
Atsisakė Dalyvauti Kuriamajame CIO Suvažiavime

“Kuris žmogus nori būti 
linksmas, jis neturėtų būti 
novelistas,” kadaise pasakė 
ši rašytoja.

Pearl Buck gimė ir augo 
Chinijoj. Josios tėvas ten 
buvo misionierius. Ji chinų 
kalbą išmoko pirmiau, ne
gu anglų. Ji puikiai pažįsta 
chiniečių gyvenimą ir todėl 
josios knyga apie chinų gy
venimą sukėlė savotišką 
sensaciją visam pasauly. 
“Geroji Žemė” buvo išvers
ta į daugelį kalbų. Net ir 
Lietuvoj, berods, ji yra iš
leista lietuvių kalboj.

Moterys, kurias tūli žmo
nės mano esant žemesnias 
už vyrus, vadinasi, parodo 
pasauliui, kad jos tokiomis 
nėra.

Sovietų ^Sąjungos ir Ame
rikos moterys šiandien gra
žiausiai pasižymi kultūroj, 
moksle ir literatūroj.

Šiandien, pirmadienį, 
New Yorke įvyks nepapras
tai didelis mitingas Didžio
sios Socialistinės Revoliuci
jos 21 metų sukakčiai pa
minėti.

Jis įvyks Madison Sq. 
Gardene, kur telpa apie 
22,000 žmonių.

Galiu užtikrinti kiekvie
ną: kuris ateis po 8-nių va
karo, tas jau nebetilps į sa-

Taigi nesivėluokit, jei no 
rit įtilpti!

Brooklyn© katalikų “Am
erika” praneša nesmagią 
žinią. Ji sako (pasiremda
ma “Naujosios Romuvos” 
duomenimis), kad mūsų 
senoji tėviškė, Lietuva, “gir
tavimo srityj tarp visų tau
tų” užima ketvirtą vie-

“Prieš Didįjį Karą,” rašo 
p. Laučka, “A.” redaktorius, 
“girtavime pirmą vietą už
ėmė Rusija, bet šiandien 
rusai užimą tik tryliktą...”

Girtavimas ten plečiasi, 
kur viešpatauja baisus skur
das ir priespauda. Kai ca- 
ristinėj Rusijoj tai buvo, 
ten plėtėsi girtavimas. 
Šiandien, kai ten žmonės 
laisvi, laimingi, jie girtavi
mo nebepaiso. Jeigu geria, 
tai geria tik seni žmonės, 
užkrėsti tais baisiais įpro
čiais dar caristinėj Rusijoj.

Veltus šauksmas: kovo
kim prieš girtuoklystę! Rei
kia panaikinti tos šiurpios 
sąlygos, gimdančios gir
tuoklystę. Tuomet ji savai- 
mi išnyks!

išėjo iš spaudos lie- 
žurnalo “Voice” No 
Šis numeris sureda-

tuvių
7-tas.
guotas Ch. Kvareno, jauno 
vyro, dirbančio “Laisvės.” 
įstaigoj. Numeris įdomus.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas nenusime^- 
na, kad republikonai pas
kutiniuose rinkimuose lai
mėjo daugiau vietų šalies 
kongrese, negu jie iki šiol 
turėjo. Jis žada ir toliau 
kovot už Naujosios Dalybos 
tikslus.

Prezidentas nebijo repu
blikonų džiaugsmų ir grą- 
sinimų, kad jie, girdi, pa
trauksią į savo pusę kelias- 
dešimts dešiniųjų demokra
tų kongresmanų ir senato
rių ir taip sudarysią dau
gumą prieš Roosevelto pro
gramą.

Prez. Rooseveltas šauk
siąs senato ir kongreso at
stovų rūmo demokratinius 
vadus pasitart su jais šį 
mėnesį Warm Springs, Ge- 
orgijoj.

Spėjama, kad prezidentas 
gal padarys ten kokių nuo
laidų dešiniesiems demo
kratams senatoriams ir 
kongresmanams, ale jis ne
abejoja, kad bus išlaikytas 
demokratų frontas,' ir taip 
jis galėsiąs abelnai vykdyt 
Naujosios Dalybos sieki
mus, kas liečia bedarbių 
šelpimą, darbo įstatymus, 
taksus ir kt.

Antradienio rinkimų pa
sėkos nenustebino jį, sakė 
Rooseveltas. Jis išanksto 
spėjo, kad republikonai pra- 
vesią 7 savo senatorius ir 
65 kongresmanus, — nors 
per šiuos rinkimus republi
konai laimėjo 8 naujas vie
tas senate ir virš 80 kong-

ŠAUKIA PIKIETUOT 
LAIVĄ BREMEN

New York. — Komunistų 
Partija, eilė darbo unijų ir 
masinių organizacijų atsi
šaukia į narius ir visus tau
tų tolerancijos, demokrati
jos ir taikos šalininkus pi- 
kietuot nazių laivą Bremen. 
Atplauks lapkričio 14, 3:30 
po pietų, W. 46th St., New 
Yorke.

Kaip ir visuomet, graži 
technika.

tą apie Povilą Višinskį. Šis 
mūsų kruopštus profesiona
las davė gražų paveikslą 
garsaus liaudininko, Višins
kio, ir jo nusistatymo.

Kurie girdėjo dr. Petri
kos paskaitą, džiaugiasi, nes 
galėjo visapusiai susipažin
ti ne tik su Višinskio švie
siais darbais, o ir su visa tų 
laikų gadyne Lietuvoj.

Beje, apie Povilą Višins
kį turi parašęs paskaitą ir 
d. St. Jasilionis. Jiedu ra
šė nežinodami, kad abu 
rašo. Bet visVien tai gražus 
darbas!

Tūli žmones “per Medžius 
Nemato Miško”

Nežiūrint republikonų 
laimėjimų, demokratai vis 
turi stambią daugumą se
natorių ir kongresmanų 
(kurių tik dalis dabar per
rinkta, o kiti likę nuo pir
miau iki baigs savo termi
nus).

Kas perdaug džiaugiasi 
dabartiniais republikonų 
pasisekimais, tai “per me
džius nemato miško,”—sa
ko prezid, Rooseveltas.

UŽSIDARĖ PACKARD 
AUTO. FABRIKAS

Detroit, Mich. — Laikinai 
užsidarė Packard auto, fab
rikas, kur dirbo 8,600 dar
bininkų. Sako, trūksta du
relių mašinom baigt. O jų 
trūksta todėl, kad streikuo
ja darbininkai Budd kom
panijos, kuri gamino Pack- 
ardui dureles.

NAZIAI SUĖMĖ 35,000 
ŽYDŲ; SUVARĖ 8,000 

J STOVYKLAS
Berlin. — Nazių policija 

dieną ir naktį daro kratas 
ir areštuoja naujus tūkstan
čius žydų biznierių, gydyto
jų ir kitų profesionalų; ve
ža juos į koncentracijos sto
vyklas. Kitiem gi žydam bū
sią ant greitųjų pastatyti 
barakai. Naziai juos ten su
varysią ir laikysią tol, kol 
bus atskirtos tam tikros da
lys miestų ir miestelių 
(ghettai) vien tik žydam 
gyventi.

Nuo pogromų pradžios 
prieš žydus iki šiol areštuo
ta 35,000 žydų ir 8,000 jų 
jau suvaryta į koncentraci
jos stovyklas.

Visos te

Telegrafų Kompanijos Turi 
Mokėt Nustatytą Algą

Washington
legrafo ir kablegramų kom
panijos Jungtinėse Valsti
jose turi mokėt savo pasiun
tiniams - išnešiotojams ne 
mažiau 25 centų valandai, 
pagal Algų-Valandų Įstaty
mą,—kaip patvarkė to įsta
tymo administratorius E. 
Andrews. Patvarkymas pa
liečia 20 tūkstančių asme
nų išnešiojančių telegramas.

TĖVAS UŽMUŠĖ VER
KIANTĮ KŪDIKĮ

Chicago, Ill.—Ralph Kock, 
24 metų, kirto plaštakų per 
galvutę verkiančiam savo 
kūdikiui Todui 4 mėnesių 
amžiaus, ir užmušė jį. Pa
sidavęs policijai, tėvas sa
ko, kad kūdikis ilgu “kner-
kimu” perdaug jį suerzino, pensijų per 6 mėnesius

New York. — šį pirma- (matiškas 
dienį, lapkr. 14 d., iškilmin
gai minima 21-nų metų su
kaktis nuo.Sovietų valdžios 
įsikūrimo. Minėjimas įvyks 
Madison Square Garden di
džioj svetainėj, 50th St. ir 
8th Ave., New Yorke; pra
sidės 8 vai. vakare.

Kalbas sakys Earl Brow
der, Amerikos Komunistų 
Partijos centro sekretorius; 
Močiutė Bloor ir James W. 
Ford. Bus suvaidintas dra-

Angly Bažnyčios Galva 
Ir Politikai Smerkia 
Nazių Žvėriškumus

London. — Vyriausias an
glikonų bažnyčios dvasiškis, 
Canterburio arkivyskupas 
užprotestavo, su giliausiu 
pasipiktinimu, kad naziai 
padarė žvėriškus pogromus 
prieš žydus visoj Vokietijoj.

Anglijos valdžia ruošiasi 
protestuot Vokietijai, kad 
nazių spauda rašė, būk An
glijos politikai buvę minis
terial, W. Churchill, A. 
Eden ir A. D. Cooper “pa- 
kurstę” žydą . jaunuolį H. 
Grynszpaną nušaut'Vokieti
jos ambasados raštininką 
Paryžiuj.

Anglijos liberalų partijos 
vadas Arch. Sinclair reika
lauja negrąžint Vokietijai 
jokių kolonijų Afrikoj, nes 
tai reikštų pervest tų kolo
nijų žmones į nagus kru
vinų nazių pogromščikų.

Canterburio arkivyskupas 
sako, jog Vokietijos valdžia 
per savo užgirtus pogromus 
prieš žydus pakirto šaknis 
Anglijos norui “draugiškai” 
susitart su Vokietija.

Liaudiečiai Atrėmė Franco 
Fašistus prie 2-jų Upių

Barcelona. — Ispanijos 
liaudiečiai atrėmė fašistų 
daromus šturmavimus Eb
ro ir Serge upių frontuose. 
Liaudiečiai dar tebevaldo 
abiejų upių tiltus.

Nuo liepos mėnesio iki šiol 
100,000 generolo Franco ka
rių tapo užmušta bei sužei
sta Ebro fronte.

Franciios Valdžia Pailgino 
Darbo Savaitę

Paryžius. — Franci j os 
valdžia ' išleido įsakymą, 
kad darbininkai visose pra
monėse dirbtų 44 valandas 
per savaitę vietoj buvusių 
40 valandų.

Kurie darbininkai atsisa
kys dirbti virš 40 valandų į 
savaitę ginklų ir amunicijos 
fabrikuose, tai bus tuoj at
leisti ir negaus bedarbių 

Tomo Paine’o
“Tiesa Jūsų

dailės programoj
šimtai artistų,

spektaklis 
Akims.”

Šaunioj 
dalyvaus 
puikiausias choras ir dau
giai muzikantų ir meniškų 
šokikių ir šokikų. Pirminin
kaus Chas. Krumbein.

Įžangos tikietai: $1.65 
$1.10, 65c ir 25c.

Lietuviai, skaitlingai da
lyvaukite!

Kuba Išvien su Jungti 
nem Valstijom Kovos 

Prieš Užpuolikus
Washington. — Pas pre

zidentą Rooseveltą atsilan
kė Kubos generali o štabo 
galva pulkininkas F. Batis
ta, kuris yra ir žymusis po
litinis Kubos vadas.

Po pasimatymo su Roose- 
veltu, pulk. Batista išreiš
kė didžiausią jam pagarbą. 
Sako, prez. Rooseveltas at
jaučia ekonominius Kubos 
reikalus; jis gerbia nepri
klausomybę Kubos, kaip ir 
kitų Lotyniškos Amerikos 
šalių. Ir jeigu bet kas ban
dytų užpult Jungtines Val
stijas ar kokį kitą ameriki
nį kraštą, •— sako pulk. Ba
tista, — tai jo šalis Kuba 
veiktu išvien su Jungtinė
mis Valstijomis atremt už
puoliką. Kuba leistų savo 
žemėje įsteigt Jungtinėm 
Valstijom net karinių lėk
tuvų stovyklą tokiam reika-

Čedioslovakijos Vald
žia Jau Įveda Fašizmą

Praga. — čechoslovakijos 
ministerių kabinetas su gen. 
Janu Syrovy priekyje išlei
do šitokius fašistinius pa
tvarkymus :

Visos partijos turi susi
lieti į vieną, valdišką par
tiją. (Komunistų Partija 
jau pirmiau uždaryta.) Če- 
choslovakija arčiausiai ben
dradarbiaus su Vokietija; 
išvys visus ateivius, pir
miausia žydus, atimant pi
lietybę tiem ateiviam, ku
rie ją gavo po 1918 m. spa
lių 18 d.; pašalins visus žy
dus iš politikos ir ląikrašti- 
jos; visi mokiniai iki 16 me
tų amžiaus turės verstinai 
atidirbti paskirtą laiką dar
binėse stovyklose.

Šalies “įtakos” ministeri
ja kontroliuos judamuosius 
paveikslus, radio ir spaudą; 
darbo unijos ir kitos darbi
ninkų organizacijos yra pa
šalintos iš politinio veiki
mo.

Pittsburgh, Pa. — Šį pir
madienį atsidaro steigiama
sis suvažiavimas CIO (In
dustrinio Organizavimo Ko
miteto). Suvažiavimas pa
statys CIO tvirtais pagrin
dais kaip didžią pastovią 
o r g a n i z a ciją industrinių 
unijų.
Sukniasiuvių Unijos Vadų 

Pasitraukimas Negali 
Pakenkti CIO

Pittsburgh„ Pa.—CIO yra 
jau tokia didi ir galinga or
ganizacija, jog sukniasiuvių 
Unijos vadai negali nusilp
ninti CIO tuom, kad jie iš
traukė “savo” uniją iš CIO, 
—kaip pareiškė J. L. Lewis, 
CIO pirmininkas.

Washington. — Tarptau
tinės Sukniasiuvių Unijos 
valdyba reikalavo, kad CI|O 
atšauktų savo steigiamąjį 
suvažiavimą, ir toliau palik
tų CIO unijas tik palaidais 
ryšiais sukergtas. O kai 
CIO neatšaukė suvažiavi-

HITLERIS KERŠYS VOKIETI 
JOS ŽYDAM UŽ AMERIKOS 

ŽYDŲ PROTESTUS
Berlin. — Nazių propa

gandos ministeris J. Goeb
bels perspėjo Amerikos ir 
kitų kraštų žydus, kad jie 
“netrukšmautų” dėl to, kad 
naziai darė pogromus prieš 
žydus, visoj Vokietijoj. Sa
ko, jeigu žydai užsieniuose 
per spaudą “rėkaus” prieš 
nazius, tai bus dar blogiau 
žydam Vokietijoj.

Goebbels vėl apskelbė vi
są žydų tautą “parazitais”; 
o jei, girdi, kitos šalys juos 
užtarauj a, tai Vokietija 
mielu noru atiduoda savo 
žydus tom šalim, “tik imkite 
juos.”

Hitleriečiai Bombardavo Mu 
nicho Kardinolo Palociu
Munich Vokietija. —Na

zių govėda šturmavo palo- 
cių kardinolo von Faulhabe- 
rio ir išbeldė visus jo lan
gus. Nazius sukurstė kalba 
Bavarijos ministerio A. 
A. Wagnerio.

Wagneris su pašaipa per
skaitė 5,000 miniai laišką 
kardinolo Faulhaberio, pra
šantį kad policija apsaugo
tų katalikų dvasiškius nuo 
nazių užpuolikų. Į tai na- 
zis ministeris atsakė, kad 
kardinolas Faulhaberis “tu
ri pasitaisyti,” nes kitaip jo 
neapsaugos jokia policija.

Tai ir buvo ženklas govė- 
dai mestis ant kardinolo 
palociaus.

Bavarijos srities nazių va
das grūmoja apsidirbt su 
“politiniais katalikais” ly
giai taip, kaip su žydais.

mo, tad Sukniasiuvių Unt 
jos vadai ištraukė ją iš 
CIO, —nors trys didžiausi 
unijos lokalai New Yorkė 
vienbalsiai reikalavo laiky
tis CIO. Tie vadai paneigė 
balsą ir daugelio kitų loka-

CIO visai atsiduotų ant 
Amerikos Darbo Federaci
jos “mylistos”.

CIO reikalavo tik priimt 
visas CIO unijas į Federa
ciją ir pripažint industrines 
unijas daugmeniškose pra
monėse. Federacijos valdy
ba tatai atmetė. Bet Suk- 
niasiuvių Unijos viršinin
kai kaltina tik CIO už va
dinamą “dvilypį” unijizmą.

i Vokietijos Žydai Bau
džiami $400,000,000
Berlin Nazių valdžia 

uždėjo bilioną markių- (ar
ba 400 milionų dolerių) 
baudos visiems žydam Vo
kietijoj už tai, kad žydas 
jaunuolis Grynszpan nušo
vė E. vom Rathą, sekreto
rių Vokietijos ambasados, 
Paryžiuje. Pabaudos bus iš
rinktos proporcionaliai, pa
gal kiekvieno žydo nuosa
vybę.

Žydai turi sumokėt visuš 
nuostolius, kuriuos naziai 
padarė žydų nuosavybei^ 
daužydami ir piešdami žy
dų namus, krautuves ir ki
tus jų biznius. Nazių val
džia pasiima sau apdraudas. 
už sunaikintus žydų turtus; 
Žydai turi tuojau apvalyt 
ir pataisyt savo buvusia# 
krautuves ir namus, kuriuos 
naziai išdaužė bei suardė. 
Bet nuo ateinančių naujų 
metų nė vienas žydas Vo
kietijoj negalės būt vedėju 
jokios krautuvės ar pramo
nės.

Uždrausta žydam lankyt 
judamuosius paveikslus, te
atrus, koncertus irmuzejus.

Mirė Daktarė nuo Nešvarai 
Operacijos Peilio

Philadelphia, Pa. — Dak 
tarė Elizabeth O’Hearn 
bedarydama vienam vaiku 
operaciją, įsipjovė sau pirš 
tą operaciniu peiliu; o an 
peilio ašmenų būta baisit 
stafylokokko ligos perų 
Nuo to daktarė staiga ap 
sirro ir numirė.

(Tai skaudus įrodymas 
kad gydytojai ne visuome 
o-ana apvalo savo įrankius 
darydami operacijas.)

Šiandien būsią lieta1

H
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Kultūra!
* Jei iki šiol dar kas nors nematė fašis
tiškos kultūros, tai dabar gali tai pama
tyti plačiausiame josios žydėjime.

. Pagalvokit: jaunas, 17-kos metų am
žiaus vaikinas, kurio tautiečiai buvo Vo
kietijoj baisiai persekiojami, nušovė na- 
zių ambasados tarnautoją Paryžiuje, ži
noma, keršto sumetimais. Tai buvo ne
apgalvotas, nors drąsus žygis. Mes to
kiam žygiui, kaip jau sakėme, neprita
riame, nepaisant, kaip simpatizuojame 
tautai, iš kurios šovėjas yra kilęs, kuri 
taip baisiai yra persekiojama Vokietijoj, 
-Austrijoj ir Italijoj.

Mes puikiai žinome, kad Grynszpano 
žygiams nepritaria ir visa žydų tauta. 
Ir pasaulio žydai, nepaisant, kur jie gy
ventų, juk nėra nei įgalioję, nei atsako- 
mingi už tai, ką padarė jaunuolis, gal 
but dar ir nenormalus Grynszpanas. 
Kaip lietuvių tauta negali būti atsako- 
minga už tai, kai jos vienas ar kitas 
narys ką nors blogo ar neapgalvotu, pa
daro, taip lygiai ir žydų tauta nekalta 
ir negali imti atsakomybės už Grynsz
pano darbą.

Taip protauja ir taip turėtų protauti • 
kiekvienas normalus, kiekvienas kultū
riškas žmogus.

. Deja, Vokietijos naziai kitaip protau
ja. Dėl Grynszpano žygių ji nutarė at
keršyti visai tautai, gyvenančiai Austri
joj ir Vokietijoj. Paleido vjsas piktąsias 
jėgas prieš žydus. Pradėjo deginti jų 
bažnyčias (synagogas), pulti žydų krau
tuves, šaudyti ir mušti žydus, senus ir 
jaunus, pasiturinčius ir biednus! Už mi- 
lionus dolerių turto sunaikinta. Daugy
bė žmonių nužudyta. Šimtai ir tūkstan
čiai jų sužeista. Naziai, beje, planuoja 
išleisti dar žiauresnius priešžydiškus 
įstatymus.

Tokia yra toji “parinktosios rasės,” 
“arijų” kultūra!

Kad ji kuogreičiausiai prasmegtų nuo 
~žemČ3 kamuolio!

—• Reakcija Kelia Galvą
-.Čechoslovakijoj reakcija ne juokais 
pradėjo šumyti. Komunistų Partija pa
daryta nelegali. Socialistai pradėta per
sekioti taip jau. Reakcija, inspiruojama 
Hitlerio, kelia galvą visoj šalyj.

Prieita net prie to, kad reakcininkai 
ėmė reikalauti konfiskuoti buvusio pre
zidento Benešo turtą,—Benešo, kuris, su 
Masaryku, įsteigė Čechoslovakijos res
publiką !

• Taip vadinami patriotai šaukia, kad 
Benešąs buvęs “žydams prijautė j as,” 

.“raudonasis,” net “Maskvos agentas”!
& Tuojau, kai tik Anglija su Francija 
•pardavė Čechoslovakiją Vokietijai, mes, 
žinoma, sakėme, kad panašiai bus. Reak
cija viršų ten turės paimti, kadangi Hit- 
•leris viską diktuos.
'\ Taciau nereikia manyti, kad demokra
tinės pajėgos, kad darbininkų judėji-

J.Vftgys Skriaudžia Ūkininkus
‘Dėl įvairių reikalų kartais 

Ūkininkas turi būti mieste iki 
vėlyvo vakaro. Taigi, tankiau
siai arkliai esti pastatyti kie
no nors kieme. Beveik visada 
tuos -stovinčius arklius vagiliai 
apšluoja—pavagia pakinktus. 
'Spalių men. 7 d. Pužonių km. 
gyv. A. žekui teikiant pagel- 
bą savo sergančiai žmonai, va
giliai pavogė vadžias. Taigi, 
čia jau nebe vagiliai, bet tikri 
piratai, kurie ir nelaimėje 
žmogų skriaudžia.

*

mas ten bus sutrėkštas. Jis turės laiki
nai nukentėti, bet ilgainiui visvien jis 
bus laimėtojas. Dabartiniai Hitlerio pa
stumdėliai, nuolankaują “arijams,” ka
da nors turės skaudžiai atsakyti už tai, 
ką jie dabar daro demokratiniam ju
dėjimui!

Begėdžiai!
Katalikų “America” (nesumaišykit su 

lietuviška “Amerika”) redakcija rašo, 
būk, girdi, Amerikos žmonės, siunčią 
Ispanijos respublikai maistą laivu “Erica 
Reed,” daro tai tiksliai, kad Ameriką “į 
nesusipratimus įvesti.” Esą, tas maistas 
buvo galima pasiųsti per Franciją, bet 
amerikiečiai Ispanijos respublikos šali
ninkai jį surinko ir siunčia laivu į Va- 
lenciją. Kai fašistas Franco tąjį laivą 
nuskandins, tuomet “raudonieji,” (anot 
“America”) akstins šio krašto valdžią 
imti atatinkamus žygius.

Kitais i žodžiais, katalikų organo re
daktoriai jau dabar teisina fašistus dėl 
jų žygių. Priruošia jie savo pasekėjų 
opiniją, kad, atsitikime, jei,fašistai nu
skandintų laivą, jų nekaltinti.

Bejausmiai ir beširdžiai tie “America” 
redaktoriai. “Erica Reed” laivas siunčia
mas ne tam, kad įvelt šį kraštą į kokius 
ten “nesusipratimus,” bet tam, kad pa
dėt Ispanijos respublikai. Maistas ir dra
bužiai, siunčiami paminėtuoju laivu, yra 
suaukoti Amerikos žmonių,—daugiausiai 
darbininkų.

Jeigu fašistai, paklausę “America” re
daktorių netiesioginio patarimo,, tąjį lai
vą su maistu nuskandins (o jie tai darys, 
jei tik galės), tai dėmė puls ant fašistų 
ir tų, kurie jiems pritaria, įskaitant ir 
“America” redaktorius.

Netiesa!
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Brooklyno “Amerika” rašo:
“Ir darbiečiai tokie pat anglai, kaip 

premjero Chamberlaino konservatoriai: 
jie žiūri tik to, kas Anglijai svarbu. 
Jiems visai nerūpi, kad Klaipėda yra 
Lietuvos gyvastingumo paųiatas, kad tai 
vienintelis Lietuvos išėjimas į jūrą. Dar
biečiai neva atstovauja kairiesiems anglų 
sluoksniams, kuriems, pagal komunistų 
filosofiją, turėtų rūpėti mažųjų tautų 
likimas. Bet taip nėra.”

Jei Anglijos Darbo Partijos vadams 
rūpėtų komunistinė filosofija, tai, žino
ma, to nebūtų, kas yra. Deja, ne taip yra. 
Anglijos Darbo Partijos vadai (su ma
žom išimtim) yra komunistams dideli 
priešai. Jie todėl rūpinasi ne viso pasau
lio (įskaitant ir Anglijos) darbo žmonių 
reikalais, bet, dažniausiai, Anglijos vieš
pataujančios klasės reikalais. Iš to išei
dami, jie ir daboja tik tai, kas yra gera 
Anglijos valdančiajai klasei.

Reikia atsiminti, kad mirusis senis 
MacDonaldas, kadaise buvo darbiečių 
lyderiu. Paskui, jis spjovė į darbiečius ir 
nuėjo su konservatoriais “saugoti impe
riją.” Daug darbiečių lyderių, esančių 
Darbo Partijos eilėse, dirba panašų dar
bą, tik jie, žinoma, nemato reikalo iš 
Darbo Partijos eilių pasitraukti.

Komunistai Anglijoj kol kas silpni. Jie 
parlamente turi tik vieną atstovą, kuris 
ir prie geriausių norų ir pasišventimo 
daug ko padaryti negalėtų.

“Amerika,” pagaliau, turėtų žiūrėti ne 
tiek į Anglijos darbiečius, kiek į Vokieti
jos ir Lietuvos komunistus, kai eina 
klausimas apie Klaipėdą. Abiejų kraštų 
komunistai šiandien stovi už tai, kad 
Klaipėda būtų Lietuvos, kad ji būtų au
tonominė ir kad Lietuvos valdžia su
valdytų Klaipėdos nazius, įr duotų lais
vę tiems, kurie sukišti į kalėjimus dėl 
savo kovos už demokratinę santvarką.

ŠIAULIAI 
Lošia Kortomis

ŽEIMELIS. Šiame miestely
je yra įsigalėjęs paprotys lošti 
kortomis iš pinigų. Lošia viso
kį tarnautojai, be to, bando 
laimės ir rankpelniai darbi
ninkai. Per naktis lošia korto
mis sulindę užkampiuose, lig 
ryto. Kai nebeturi cento, de
da “benzinką”, “tabakierką” 
ir kit., kol nusilošia iki pasku
tinio cento. Rytą kitas darbi
ninkas nebeturi nė 20 centų 
duonos kilogramui. O namuo
se skursta šeima.

Grąžiąi Atrodo 'Rugiai
. ŠEDUIKIAI, Svėdasų valse. 
Šio kaimo ir apylinkės ūkinin
kų laukuose žiemkenčiai, ypač 
rugiai, gražiai - atrodo. Nors 
buvo pasėti į sausiausią žemę, 

jibet gražiai sužaliavo. Dabar 
buvo gerokai lietaus, tai, ma
noma, rugiai įžeis taip, kaip 
praeitais metais įžėlę.

Rokiškio Žineles
—Audros km. spalių mėn. 4 

d. avinas užmušė I. Dabregos 
4 metų amžiaus berniuką.

$

(Pabaiga)
Už geresnę pūkų paduš- 

ką dabar mokama virš pen
kių dolerių. Kurie paukš
čius augina, kaip ūkininkai, 
gauna nemažą uždarbį. Bet 
jeigu jau guma pavaduos 
pūkus—tas uždarbis dings. 
Kiek ateityj lies pūkus, žą
sys galės būti ir be plunks
nų, kaip meksikietiški šu
nys, nes jų plunksnų ir pū
kų nieks nebereikalaus.

Dabartiniu laiku yra dik- 
čiai didelė minkštų rakandų 
industrija. Joje dirba nes
vietiškai daug specializuo
tų tame amate darbininkų- 
įdėjimui springsų ir apsiu- 
vimui. Kada guma pilnai 
pavaduos springsus, tokių 
lavintų ir specializuotų dar
bininkų mažai bereikės, ar
ba visai jų nebereikės.

Kada dabar tokis darbi
ninkas eina darbo j ieškoti, 
jis turi ką parduoti. Jis sa
kosi yra patyręs specialis
tas, už ką ir geresnį atly
ginimą gali reikalauti. Bet 
jeigu jis būna išmestas iš 
to darbo amžinai, jis turi 
j ieškoti kito, kurio jis nemo
ka, už kurį ir užmokestis, 
paprastai, tik ant juoko. Čia 
ir vėl nauja darbininkams 
katastrofa prie kapitalisti
nės tvarkos...

Apart visų įrankių, paro
doj nemažai buvo ir virė
jų, kepėjų rąnkų išdirbinių, 
būtent: stovyklų-stovylėlių, 
paukščių - paukštelių, žvė- 
rių-žvėrelių, visokių cukri
nių kvietkų 'ir piešinėlių 
įvairiausiom1 ’ spalvom; bro
mų, didelių iiamų ir hotelių 
imitacijų. Taipgi visokių 
pyragų ir pyragėlių, visaip 
išraitytų ir iškraipytų, sta
lų stalai buvo apkrauti, ap
dėti. O jau vestuvių ir gim
tuvių dienų pyragų tai ant 
kiekvieno stalelio radosi.

Nors tie visi išdirbiniai 
buvo tik tam tikros dailės 
imitacijos, pamėgdžiojimai, 
kopijos artistų žinomų ga
minių, tačiaus jie reikalavo 
nesvietiškai daug darbo ir 
pastangų, ir nemažai laiko 
padarymui. , t

Iš šalies žiūrint, norisi 
manyti, kad dirbėjai už to
kius darbus gali gauti gan 
gerą atlyginimą. Juk, iš 
tikrųjų, ne bile kas gali to
kius darbus atlikti; jie rei-
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You Wan’ Z-Z-Zup?

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Klausimai ir Atsakymai

pusės kunigai ’savo poi£

sriubą, 
barzdotą* 
ragauto-

DIRBANČIŲ S K A Ič I US 
Pakilo, bet algos 

SUMAŽĖJO

Nobelio Dovana Italui, Ben
dradarbiui Sovietų Mokslų 

Akademijos

išmokins, kad žmogus ne
mokės nė antrašą užrašyt, 
O gal jie metrais ar kilo-

Malonėkit paaiškinti, ką 
tie numeriai reiškia? Ir ką 
reiškia telefono numeris 
ant viršaus konverto?

Man, taip išrodo, kad Lie-

nieko už

{■]

Pasidab- 
taurė ir

kalauja daug metų patyri
mo, mokinimos. Daugel gal 
seilę varvina žiūrėdami ir 
mano:

—Ah, kad aš taip puikiai 
mokėčiau dirbti cukrinius 
balvonus, tai pinigų užsi
dirbčiau !...

-Bet pažiūrėsime, kaip iš 
tikrųjų yra. Turiu labai ge
rą pažintį su vienu tokių 
saldumynų, pyragaičių dir
bėju-kepė j u, kuris šioje pa
rodoje laimėjo aukščiausį 
praizą. Ir, tikėsite ar ne, jis 
prie parodos rengėsi per čie- 
lus tris mėnesius liuoslai- 
kiu, negaudamas 
'tai mokėti.

Jo Uimėjimas? 
ruota-paauksuota
popieris, pareiškiantis, jog 
jis ten ir ten laimėjo aukš
čiausį praizą. Tai, beveik, 
ir viskas... Ir jis ne tik šie
met tą darė, darė ir kitais 
metais—kasmet.

Kodėl jis turėjo taip 
daug dirbti, idant tik tiek 
mažai laimėti? Pirmiausia 
priežastis, tai darbo užgi- 
tikrinimas. Jeigu jis pasiro
dys galinčiu atlikti tokius 
darbus geriau ūž kitus— 
darbą praradus, jam bus 
lengviau gauti kitas. Tai 
beveik ir viskas. Už geres
nius gabumus daugiau7 mo
kėti algos nelabai gauna. 
Už atsakomingą ir ilgų va
landų darbą paprastai gau
na apie $40 į savaitę.

Mat, tie vargšai darbi
ninkai jau taip įbauginti ir 
įvarginti nedarbu ir net ba
davimu, kad jie. net pagata- 
vi daryti bile kų įį? bile kiek, 
kad tik išlaikius geriau ap
mokamą darbelį, kad tik 
turėjus geresnę progą gau
ti bile darbelį, kada jokio 
neturi. Taip, tai taip, ta ka
pitalistinė tvarka jau tokį 
darbininkų pamotė, kad ne
tik ji jų nepaglosto, ale dar 
jiems nuolatos kalnierių va
noja. ..

Valgių parodose, papras
tai, valgių išdirbėjai duo
da savo produktų paragau
ti veltui lankytojams. Na, 
tūli žmoneliai ir ragauna 
juos. Rodosi, kad jie namie 
nevalgę būt. Kas tik ką 
duoda, maumo j a, kiša, kad 
net, taip sakant, per ausis 
eina.

Gal ir aš pats tokis bū-

Prašome Greit Atsinaujinti.
“Laisves” Prenumeratą

Šiomis dienomis išsiuntinėjome atvirutes tiems 
dienraščio “Laisvės” skaitytojams, kurių prenume- 
ta jau išsibaigė, širdingai prašome, aplaikius 
atvirutę, tuojau prisiųsti mokestį, nes dienraščiui 
yra labai reikalingi finansai šiūom tarpu,

“Laisves” prenumerata metams yra $5,50 ir pu
sei metų $3.00. Prašome atsinaujinti visiems me
tams, tuomi daug padėsite “Laisvei.”

Kai kuriem “Laisvės” prenumerata jau senokai 
yra išsibaigusi, Jei “L.” Administracija negaus at
sakymo į savaitę laiko nuo pasiuntimo atvirutės, 
bus priversta sulaikyti siuntinėjimą dienraščio.

Dabar per “Laisvę” eina apysaka Raistas, sulai
kius siuntinėjimą “Laisvės”, negalėsite pasinaudo
ti tąja puikia apysaka.

Visų dienraščio skaitytojų prašome gauti “Lais
vei” nors po vieną naują skaitytoją. Ir tai greit 
atlikite draugai.

Rašydami reikale prenumeratų adresuokite:
“LAISVAS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St., Brooklyn, Nt Y.

Pirmad., lapkričio 14, 1938

čiau, jeigu mano apetitas 
daleistų. Bėda tame, kad 
tokiose vietose paėmus ką 
nors burnon, nieks nenuei
na toliau, rodosi, kaip iki 
krūtinės, arba sustoja krū
tinėj. Taip man atrodo ir 
jaučiasi, todėl aš jų ir ne- 
ragaunu.

Tačiau, kaip kiti, taip ir 
aš silpnybių pilnas. Man ei
nant jau iš parodos, prie pat 
durų, pastebėjau gan dik- 
čiai apgultą šinkstalį žmo
nių, ragaunančių kokią ten 
“magišką” sosą. Na, ma
nau sau, gal ir aš nenumir- 
čiau paragavęs. Pristojau ir 
aš prie šinkstalio, ir laukiu.

—You wan’ z-z-zup?— 
paklausė manęs’ vokišku 
akcentu barzdotas vyras, 
balta kepure, pirštu rody
damas į mane.

—I wan’ z-z-zup!—atkar
tojau tą patį. Jis įpylė bis- 
kutį daržovių skystos sriu
bos į popierinį kaušelį, ir 
padavė man, sakydamas:

—Ragauk!
Paragavau. Sriuba, kaip 

sriuba—gera.
—Palauk! — vėl suriko 

barzdočius. Palaukiau. Jis 
pasiėmė bonką laibu ir ilgu 
kaklu. Čiukš, čiurkš, įšniirk- 
štė mano sriubon ko tai to
kio rudo, kaip barbery s 
“hair” toniką ant plaukų.

—Dabar ragauk! — vėl 
riktelėjo barzdyla. Paraga
vus, sriuba dabar jau turė
jo kitokį skonį ir smoką. 
Taip sakant, pirmiaus buvo 
vienokia sriuba, o dabar— 
kitokia. Pirmiaus buvo ge
ra, dabar irgi gera, tik ki- 
tokis skonis. Jokio pageri
nimo nemačiau.

Besriubendamas 
peržvelgiau- savo 
šinkorių. Kadangi
jų daug — jam priseina gan 
paskubėti, nors ir kitą pa- 
gelbininką turi. Iš priežas
ties skubumo, jo širma barz
da išsidraikius, išsipešiojus, 
kaip kokios perekšlės viš
tos plunksnos. Baltoji jo ke
purė irgi nuo prakaito ap- 
siglemžius, apsivėlus. Keli
nės raukšlėtos, kaip čebato 
aulas; švarkas taipgi apsi
taškęs, apsidrapstęs nuo 
z-z-zupės. k

Tokis reginys ir tas neži
nomas sosas stačiai, kaip 
kamščiu užkišo man gerk
lę, ir neleido, rodosi, sriu
bai toliau eiti, kaip tik į 
krūtinę. Išėjęs iš parodos, 
pavalgiau vakarienę ir dar 
užsigėriau stiklą alaus, 
idant nuvarius tą sriubą su 
tuo “magišku” sosu toliaus. 
Bet kur tau. Rodosi, visas

kitas valgis nuėjo savais ke
liais, o ta sriuba, kaip liko, 
taip ir pasiliko gerklėj.

Mėginau apie tai nieko 
nebemislyti, ir parvažiavęs 
namon ėjau tuoj gult.

Nespėjęs užmigti, pradė
jau spanuoti, būk kas tai 
mane apipuolė, įgrūdo bur
non kokią tai bonką, ir kad 
jau pila tai pila man ger
klėm O aš prunkščiu, žiauk- 
siu, nesiduodu ir rėkiu, kiek 
tik galiu.

—Ko čia dabar bliąuni, 
ko čia žiaūksi, kaip mazgo
tę prarijęs!—pajutau ma
no žmona tąso man už plau
kų ir šaukia...

Mat, jeigu mužiku gimęs, 
tai ponu nebūsi—poniškų 
valgių ir poniškai paduotų 
nevalgysi.

A. Gilman.

Albany, N. Y. — Per mė
nesį, nuo rugsėjo vidurio iki 
spalių viduriui dirbančių 
skaičius New Yorko valsti
joj pakilo apie pusę procen
to, bet visų algos bendrai 
nupuolė apie penktadalį vie
no nuošimčio.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų Akademija paskyrė No
belio dovaną ($40,000 iki 
$50,000) Italijos mokslinin
kui Enr. Fermiui už atradi
mą naujų radijiškai vei
kiančių lųedžiagų. . Jis yra 
narys-bendradarbis ir So
vietų i Mokslų Akademijos; '

Klausimas
Gerbiama “Laisvės” Red.
Malonėsit man paaiškinti 

sekantį dalyką: Viena mo
teris gavo laišką iš Lietu
vos. Matyt, kad mokyto 
žmogaus užrašytas antra
šas, o gal ir pabaigusio ko
kį Lietuvos universitetą. 
Antrašas užrašytas seka
mai : J. M, Ponia Barboror 
Thynell, 1288253815 - 2915 — 
—17th Avė. S, Phone Pros
pect 5466, Seattle, Wash.,

Policija Pašovė 85 Strei- 
kierius Indijoj

Bombay, India. — Polici
ja du kartu šaudė į minią 
protestuojančių streikierių 
ir sužeidė 85 darbininkus, 
dešimt jų pavojingai. Dar
bininkai buvo paskelbę vie
nos dienos protesto streiką 
prieš naują darbo įstatymą.

Jūsų Artimam Draugui; 
Laikraštyje gyrimas, kad 
du draugai sulaukė 35 me
tus ženybinio gyvenimo, ne
turi visuomeninės svarbos. 
Todėl jūsų raštelio negalė
sime sunaudoti. Atleisite. 
Tačiau prašome draugą da
žniau rašinėti “Laisvėn.”

metrais rokuoja, tai už tai 
tokius numerius turi rašyt?

Ačiū už patarimą.
Seattletis,

Atsakymas
Mes geriau paaiškinti ne

galime. Matyt, kad ištięsų 
labai “mokyto” žmogaus 
antrašas užrašytas..

Pasijuokti galima ir 
sveika, tačiau negalima sa
kyti, kad Lietuvos mokyklo
se neišmokina studentų nei 
antrašus žmoniškai para
šyti. Tai būtų netiesa.

Blogiausia su Lietuvos 
mokyklomis ne tas. Tech
niškai studentus prąlavina.

Blogiausia tas, kad ten 
studentų protą begailestin- 
gai nukryžiavoja iš vienos

riais, o iš kitos pusės val
džios verčiami mokytojai 
fašistinėmis idėjomis.



Iš Lietuvos Draugų Raštines
Lietuvos Kalinių Globėjai Dėkoja Amerikos Lietuviams Už Aukas

Žemiau telpa laiškas, kuris aiškiausiai 
parodo, kaip didelį ir kilnų darbą atlie- 

r ka tie, kurie prisideda su aukomis prie 
i gelbėjimo Lietuvos politinių kalinių ir 

« k jų šeimų, taipgi išėjusių iš kalėjimo.i
j. Pastaruoju laiku, dėl daugelio kitų 
s svarbių finansinių kampanijų, kurias 
i amerikiečiai lietuviai darbo žmonės gau- 
i šiai remia, labai sumažėjo aukos Lietu- 
3 vos politiniams kaliniams. Tačiau faktai 
I rodo, kad nežiūrint, kaip svarbios visos 
1 kitos kampanijos, taip pat privalome ne

pamiršti ir savo brolių ir sesių Lietuvos 
i politinių anti-fašistinių kalinių.
j Lietuvos Draugų Komitetui
i Didžiai gerbiami Lietuvos Draugai!
• Iš visos širdies dėkojame už 225 dole- 
’ rius, skirtus politiniams kaliniams ir jų 
1 šeimoms. Jūs žadate padėti likusiems be

maitintojų našlaičiams. Labai gerai:
• šelptinų šeimų sąrašą mes pasistengsime 

jums atsiųsti. Jūsų pagelba šiandien pas
' mus yra labai ir labai reikalinga. Kalėji

muose ir darbo stovykloje dabar randasi 
600-700 politinių kalinių. Apie pusė tų 
kalinių yra namuose palikę be maitinto
jų senus tėvus bei mažus vaikus. Jiems 
pagelba būtina, jei nenorime, kad jie 
mirtų badu. Kalėjimuose nepaprastai 
daug kalinių su palaužta sveikata. Ir ne- 

< nuostabu: pav., Kauno kalėjime kali
niai yra sukimšti, kaip silkės bačkoje, o 
pasivaikščioti gryname ore leidžiama vos 
80 minučių į dieną. Daug polit. kalinių 
uždaryta IX forto cementiniuose kaze
matuose, kur nuo sienų bėga vanduo. 
Darbo stovykloj suimtieji maitinami ža
lia duona, o Šiaulių kalėjime — sugedu
sia žuvimi, kuri tiesiog gyvybei pavojin
ga. Darbo stovykloj suimtuosius ėda 
utėlės. Sergantieji ekzema, trachoma ir 
dargi sifiliu laikomi kartu su sveikai
siais ankštoj patalpoj. Panašiai yra ir

# Šiaulių kalėjime. Medicinos pagalbą 
darbo stovykloj teikia ne gydytojas (jo 
vietoj nėra), o sanitaras. Šiaulių kalė
jimo gydytojas Gogelis chuliganiškai ty
čiojasi iš polit. kalinių .’Dėl tokių tyčioji- 
mųsi š. m. balandžio mėn. mirė jaunas 
polit. kalinys Bronius Grygas. Blogas 
maistas, oro ir elementarinės higienos 
stoka, faktiškas medicinos pagelbos ne
buvimas iš kalinių padaro pusiau arba 
visiškus invalidus. Taigi, jiems reikalin
gas pridedamas maistas ir vaistai, nes 
kitaip susidaro pavojus jų gyvybėms.

Mes turim nemaža kalinių, kurie jau 
atsėdėjo po 10-11 metų ir išėjo laisvėn 
basi, nuogi, susukti reumatizmu, suga
dintom širdimi bei skilviais, su ekzema 

a bei škorbutu. Visiems bent pirmom die
nom reikia rūbų, valgių, medicinos pa
gelbos. Be to, pas mus yra visa armija 
“įtariamųjų,” kuriuos karo komendan
tai administratyviniu būdu tranko po 
kalėjimus, mėto iš apskrities į apskritį. 
Jų gyvenimas labai sunkus, nes policija 

, juos nepalieka ramybėj. Jiems taipgi rei
kia ateiti su pagelba.

Čia tik patys bendriausi reikalai, o 
kur daugybė kitų reikalų, kurių neišvar
dinsi dėl jų gausumo? Štai kodėl mes vi
sų polit. kalinių ir jų šeimų vardu reiš
kiame jums gilų dėkingumą už suteiktą 
pagelbą. Lietuvos liaudis irgi nėra kurčia

savo persekiojamų brolių šauksmui, bet 
dėl žiauraus teroro jų teikiama pagelba 
nevisados yra tokia, kokia yra reikalin
ga. Ypač pasunkėjo padėtis po lenkų ul
timatumo. Kunigo Mirono vyriausybė be 
atodairos tramdo visus, kurie pareiškia 
didesnį pilietišką susipratimą. Tuo tar
pu hitlerininkai paleisti iš kalėjimo ir jie 
laisvai sau šeimininkauja Klaipėdoj. Fa
šistai stengiasi, laikyti liaudį panikoje, 
disorientuotą. Čia glūdi didelis pavojus 
Lietuvos nepriklausomybei. Reikia todėl 
ypatingai susirūpinti visais persekioja
maisiais, nes tai yra sąmoningiausia ir 
ryžtingiausia Lietuvos liaudies dalis. 
Jiems reikia padėti materialiai ir mora
liai.

Dabar pas mus eina kova dėl amnesti
jos politiniams kaliniams. Jau įteiktas 
seimui amnestijos įstatymo projektas, po 
kuriuo pasirašė virš 20,000 piliečių. Mes 
kviečiame jus sukrusti ir padaryti sku
bų ir energingą spaudimą Lietuvos Sei
mui ir vyriausybei, kad būtų priimtas 
minimas amnestijos įstat. projektas.

Mes tikime, kad jūs, užjūrio broliai, 
visokeriopos polit. kalinių ir jų šeimų 
pagelbos reikale parodysite tokią vieny
bę ir energiją, kokią parodėte lenkų ul
timatumo dienomis.

Sveikiname jus ir linkim pasisekimo! 
6-VIII-38. Broliškai J.

Kaunas.
Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto už 
Liepos, Rugpjūčio ir Rugsėjo Mėnesius, 

1938 Metų

Liepos mėn. įplaukų nebuvo.
Įplaukos Rugpjūčio Mėn.

Barre Plains, Mass, per J. Bublį .50 
Bedford, Mass., per Gitsevičių šeimą 1.00

Viso 1.50
Įplaukos Rugsėjo Mėn.

Inkerman, P,, per V. Sandargą 1.00 
San Francisco, Calif., per G. Aukštį 5.00 
Hillside, N. J., per Anna Zuparko .50 
Dorchester, Mass., per J. Matulį .50 
Auburn, Me., per A. Apšegą 9.73 
Hillside, N. J., per P. Ramošką 2.50 
Philadelphia, Pa., per J. S. Rainį 1.00 
Chicago, Ill. per “Vilnį” 10.00
Binghamton, N. Y., per J. K. Nava-

linškienę 2.10
Brooklyn, N. Y., per A. Dobilienę 6.00

Viso 38.33
Išlaidų liepos, rugpjūčio ir rugsėjo 

mėn. nebuvo.
Sutrauka

Viso įplaukų per tris mėn. buvo 39.83
Birželio 30 d. balansas 439.22

Rugsėjo 30 d. ižde lieka 479.05
Sekr. J. Weiss, 
Lžd. S. Sasna.

PRIERAŠAS:
Po sudarymo šios atskaitos vėl pasiųs

ta Lietuvos politiniams kaliniams $200, 
o įplaukų turėjome nedaug. Mes tikimės, 
jog draugės ir draugai pasidarbuos, kad 
ir ateityje galėtume pagelbėt/ tiems nar
siems Lietuvos demokratijos gynėjams.

J. W, ir S. Š.

Waterbury, Conn.
Apie “Laisvės” Vajų.

Pirma “Laisvės” vajaus hart- 
fordiečiai yra iššaukę waterbu- 
riečius į. lenktynes. Iš karto jie 
pasirodė gerai, bet dabar wa- 
terburiečiai ne tik hartfordie- 
čius pralenkė, bet ir per visą 
šalį niekas jiem negali pasiro
dyt. Jie pirmi ant surašo.

Kadangi waterburiečiai suti
ko keistis vajininkais, tai jie ir 
mane į savo tarpą įsitraukė. 
Prieš “ablavos” dieną d. Cipli
jauskas su d. L. Žemaitiene 
buvo subetinę’ kad mes gausim 
5 naujus skaitytojus per kelias 
valandas. Drg. Bokas su tuo 
sutiko. Nors nedarbas, žmonės 
skundžias neturtu, tačiau nors 
ne taip “storus”, bet gavome 
5 ir, žinoma, ne į kelias valan

das, bet per visą čielą dieną.
Vajus eina prie užbaigos ir 

aš bijau, kad hartfordiečiai ne
nusimintų, jie turėtų waterbu- 
riečių ataką iš naujo su viso
mis spėkomis atremti. Kitais 
metais tenais pas juos vienas 
d. Klimas gaudavo daug “pon- 
tų/’ kodėl visi draugai bendrai 
veikdami, negalėtų gražiai pa
sirodyti ?

Kaip draugai kalbėjo, tai 
Waterburyje Žemaitienė, Bo
kas, Ciplijauskas ir kiti drau
giškai, glaudžiai darbuojas va
jaus darbe. Nuo savęs linkiu 
jiem pasiimti pirmutinę dova
ną. Vikutis,

Kiekvienas miestas t 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” rihudai.

Jersey City, N. J.
Įvykiai

4-tą d. lapkričio įvyko LDS 
133 kuopos susirinkimas. Iš 
tarimų galima pažymęti tai, 
jog nutarta gruodžio mėnesio 
susirinkime galutinai susivie
nyti su Laisvės Draugija, kuri 
prisidėjo prie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijmo. Dalykas 
tame, kad lapkričio mėnesio 
susirinkime, kuris įvyks 13-ta 
d., Laisvės Draugija nustos 
buvus Laisvės Draugija ir per
siorganizuos į LDS.

Pakeltas klausimas drg. V. 
Januškos, iš Brooklyn, N. Y., 
sunki padėtis ir priminta drg. 
Kuodžio atsišaukimas “Lais
vės” No. 259. Paaukota iš 
kuopos iždo $2 ir nariai su

metė $4, viso $6. Aukojo J. ir 
O. Kačergiai $1; po 50 centų 
J. B. Paserpskis, A. žavišus, 
Daugėla, Matulis ir Sabaliaus
kas. J. Kreivėnas 40 centų ir 
Gumauskienė 10 centų. Ačiū. 
Pinigus perduos drg. J. Ka- 
čergius.

Pokilis

Tą pačią dieną įvyko Lietu
vių Kliubo suruoštas pokilis 
rinkimų klausimu. Kadangi 
nebuvo jokios įžangos ir gėri
mas veltui, tai žmonių susirin
ko apsčiai. Kalbėjo keli kal
bėtojai, kurie agitavo už 
Naują Dalybą ir prezidento 
Roosevelto programą. Prakal
bos pasibaigė šokiais.

Rinkimų Kampanija

Rinkimų kampanija užsibai
gė. Komunistų Partijos vieti
nis skyrius per tris kartus 
bandė laikyti prakalbas po at
viru dangum ir visus tris kar-, 
tus padaužos prakalbas išar
dė. Paskutinį kartą Partijos 
organizatorius d. Anyon užsi
dėjęs ant pečių iškabas su 
Partijos obalsiu gerai partiją 
išgarsino. Išardžius padaužom 
prakalbas, d. Anyon vaikščio
jo šalygatviais per pusvalandį, 
tirštai publikai vaikščiojant, 
policijai jį sekant, koliai gerą 
dėmėsi publikos atkreipė. Net 
vietos anglų kalba laikraščiai 
pažymėjo, kad tai buvo paro
da už Komunistų Partiją.

Misijos

Per keletą dienų buvo lai
komos misijos lietuvių parapi
joj. Misijonierius, tai tikras 
nepraustaburnis. Jam nerūpi 
tikėjimas, ar kokis ten dievas, 
bet jo kalba susideda iš nieki
nimo komunistų, bei jų simpa- 
tikų. Komunistus, jų simpati- 
kus išvadino Judais.

Peikė tuos parapijonus, ku
rie kalba ar klauso laisvesnių 
žmonių kalbų, žodžiu, jo kal
ba nieko bendro neturėjo su 
tikėjimu ar kokiu ten dievu. 
Kalba buvo .neapykantos kal
ba, kurstanti vieno įsitikinimo 
žmones prieš kito įsitikinimo 
žmones. Sarmatą daro pačiam 
Stoniui, kuris leidžia tokiam 
žmogui sėti neapykantą vietos 
lietuvių tarpe.

Ligoniai

Du jaunuoliai, Jasulaitis ir 
Daugėla, sužeisti grojant foot- 
bolę. Jasulaitis yra LDS 133 
kuopos narys. Laisvės Draugi
jos narys Jonas Budrevičius 
randasi ligonbutyje, jam darė 
operaciją, jaučiasi blogai. Gy
vena po num. 177 Dwigh St.

Pavyko

Bendras parengimas bayon- 
niečių su Jersey City nusise
kė gerai. Teko nugirsti iš ko
misijos, kad vien nuo biznio 
pelno liko arti šimtinės. Tos 
kuopos, kurios pardavė tiksė
tus iš" kalno, tų pinigų prie 
bendro pelno nepriskaito. Rei
škia, Literatūros Draugijos 
16-tos kuopos iždas pakils 
virš $50. Aišku, kad didesnė 
pusė pelno bus paskirta dien
raščiui “Laisvei”. Bravo už 
darbą, kuris vertas pagyrimo.

K. Biuras.

Užgrėbtas Amerikiečio Lai
vas Karaliaučiuje

Karaliaučiuj, Vokietijoj, 
sulaikytas amerikiečio S. 
Martino Riis’o laivas “An
dromeda” už skolas Lenki
jai, iš gurios jis tą 1,200 
tonų laivą pirko, bet ne pil
nai užmokėjo.

Mussolinis Paliko Teises Tik 
Penktadaliui žydų

Roma. — Iš 15 tūkstančių 
žydų šeimynų Italijoj fašis
tai paliko “beveik pilnas” 
pilietines teises tik 3,500 
žydų šeimynų; tai tik tom, 
kurių nariai stambiai pasi
tarnavo fašizmui.

Anglijos Kento dučese1 (kairėje), kuri sekančiais 
metais vyks su kunigaikščiu į Australiją. Kaip 
žinia, paminėtas kunigaikštis (karaliaus brolis) 

paskirtas Australijos gubernatorium!

Springfield, 111.
Oras iki lapkr. 6 d. buvo 

labai gražus, visi džiaugėsi 
šiltu rudens oru-. Bet daugu
ma angliakasių tokio oro vi
sai nepageidauja. Mat, kasyk
los suvis prastai dirba, 2-3 
dienas į savaitę. O kitos ir to 
neparodo.

Darbo žmonės suvargę ir 
turi gyvent vargingai, kaip 
darbai neina gerai. Tai ne bai- 
kos! Nekurios anglių kasyk
los buvo uždarytos per 6 mė
nesius. Paskui paleido dirbti, 
bet darbas vėl vos kruta, 
žmogus negali uždirbti ant 
duonos.

Daug angliakasių buvo dir
bę prie W.P.A. ir gavo už
dirbti į mėnesį po 52 dol."Tai 
nors ant duonos galėjo pada
ryti. O dabar kasykloj dirbąs 
ir to menko uždarbio negali 
sau pasidaryti.

Dar katros kasyklos tebėra 
uždarytos, .tai tų angliakasiai 
dar dirba prie W.P.A. už 52 
dol. į mėnesį ir vėlina, kad jų 
kasyklų neatidarytų. Girdi, 
dirbdami prie WPA nors šio
kią tokią duoną-pragyvenimą 
turim. O kaip kasyklą ati
daro, tai turi eiti į savo dar
bą ir . palikti WPA darbą.

Pradėjo dirbt fabrikėlis, 
kuris daro žolei pjaut mašinė
les. O nedirbo net per 6 mė
nesius. Atgavę darbą, darbo 
žmonės džiaugiasi. Per tiek 
laiko stovint uždarytam, abe
jojo, ar atidarys kada, ar ant 
visados bus uždarytas. Dirba 
8 valandas į parą ir ne dau
giau moka, kaip 25c., kad ir 
gerai mokančiam darbą pada
ryti.

Dirba apie 600 darbininkų 
fabrike, kuris išdirba visokias 
mašinas ūkio, gatvių, kelių 
taisymo ir traktorius, šitas fa
brikas pirmiau irgi stovėjo il
gą laiką uždarytas. Dabar dir
ba neprasčiausiai, 3-4 dienas 
į savaitę. Jauni vyrai ir ge
rai išsilavinę pusėtinai gali 
už'dirbti. Ar tiesa, ar pasigy
rimas, sakė, kai pilną laiką 
išdirba, tai padaro į savaitę 
po 40 ir 50 dolerių. Laimė 
tokiem!

Dabar čeverykų išdirbystė 
prastai dirba. Mat, suveda sa
vo visą rokundą išdirbto ta- 
voro. Tai daug darbininkų 
atleido ant trumpo laiko. Sa
ko, kaip greit kompanija su
tvarkysianti savo reikalus, 
taip greit ir vėl darbas ei
siąs, kaip ėjo, o gal ir ge
riau. ,

Mūsų miesto gatvėm taisyti 
paskyrė gerą sumą pinigų, 
$1,936,058, Works Progress 
Administration iš Washingto- 
no. Tai miesto gaspadorius 
sako, galės dirbti koks 1,000 
darbininkų prie gatvių taisy
mo. A. Čekanauskas.

Paterson, N. J.
Patersono Trockistai Verda 
Smalą Textile Workers Unijos 

Lokale 75, Kuris Yra 
Dalis CIO

Lapkričio 5 d. įvykę virš 
minimo lokalo visuotinas na
rių susirinkimas su tikslu, kad 
išaiškinus valandų ir algų bi- 
lių, kaip jis turi būt praves
tas tarpe audjmo pramonės 
darbininkų, ir taipgi, kad iš- 
rišus klausimą dėlei keliamos 
trockistų suirutės lokale 75.

Lokalo 75 direktorius Ir
ving Abramson savo raporte 
iš lokalo veiklos atžymėjo, 
kad po praeito tekstiliečių 
streiko, kuris privertė bosus 
pasirašyti su unija kontraktą, 
jau 24 dirbtuvės buvo sulau
žę kontraktą ir numušė dar
bininkams mokestį, kontrakte 
nusakytą.

Bet unija privertė bosus vėl 
laikytis kontrakto ir užmokėt 

(darbininkams ir tas mokestis, 
kurių bosai darbininkams ne
sumokėjo.

Abramson aiškindamas al
gų ir valandų bilių, atžymėjo, 
kad nuo spalių 1 d. šeivų vy- 
niotojoms, pagal bilių, įeina 
į galią algų kėlimas nuo $13 
iki $14 į savaitę. Taipgi pa
brėžė, kad pagal šį bilių, ku
rie darbinir^ai bandys už
slėpt tikrą mokestį, nepraneš 
į 48 valandas ir bandys už pi
giau dirbti, negu unijos kon
trakte yra nusakyta (kas Pa- 
tersone yra plačiai,.praktikuo
jama), unija vartos griežtas 
priemones prieš tokius darbi
ninkus—kas reikš išmetimą iš 
unijos ir sykiu iš darbo.

Dar toliaus pasirodo, kad 
audimo pramonėj bus padary
tas atskiras “kodas”, tai yra, 
vieton 25 centų į valandą mi
nimum, bus mokama 40c. į va
landą. ' r I

Iš lokalo Pildančio Komite
to protokolų paaiškėjo, kad 
grupė narių (kurie Patersone 
yra žinomi kaipo trockistai) 
kelia unijoj suirutę ir šaukia 
atskirus susirinkimus, neva 
kad privertus unijos vadovybę 
pildyt unijoj “demokratiją ir 
neleist įsigalėt fašizmui.” Ir 
tie smalaviriai išrinko net ir 
komitetą eiti į sirijonų kliubą 
ir varyti diskriminaciją prieš 
CIO, ir kad pravedus savo už
maskuotą tikslą.

O jų tikslas yra toks.
Pasėt suirutę tarpe na

rių ir susilpnint CIO atsparu
mą prieš bosus, sukelt nariuo
se CIO nepasitikėjimą, praša
lint komunistus iš atsakomin- 
gų vietų, priverst lokalo di
rektorių Abramsoną (kuris 
nėra jokis komunistas, tik 
šiaip liberališkai tolerantiškas 
žmogus) pildyti jų verdamą 
smalą. Ir jei tas jiems nepa
vyktų, skelt net patį lokalą. 
Ir tos visos smalos kukorium 
yra visiems žinomas trockistas 
M. Laks, ir keli jo pasekėjai.

Unijos veikiantysis komite-’ 
tas, sužinojęs šių elementų 
unijai ir visai darbininkijai 
pragaištingus mierius, ėmėsi 
griežtų žingsnių, kad užbėgus 
jiems už akiu ir nedaleidus *■ ■ • 
sudaužyt lokalą.

M. Laksą suspendavo iš uni
jos ant šešių mėnesių ir priver
tė bosą paleist iš darbo, bet 
paliko jam teisę gauti darbą 
kitose dirbtuvėse.

Biuro nubaudė užsimokėti į 
uniją 15 dolerių, o kitiems pa
darė griežtą pastabą, jei jie 
nesiliaus vedę pragaištingą 
darbininkams darbą, tai bus 
baudžiami ir jie.

Na, ir kuomet buvo sučiupti 
ir unijos Pildančio Komiteto* 
nubausti už jų pragaištingus 
žygius, tai tie, atsiprašant, ne;# . 
va “narių teisių gynėjai”, vie
toje paduot apeliaciją unijos 
narių susirinkimui, nubėgo į 
vietinę kapitalistų spaudą, į tą 
spaudą, kuri pora metų atgal 
sukriušino savo darbininkų 
streiką, kuris tęsėsi rodosi, 
apie metus laiko ir padafė 
steitmentą, kad juos neteisin
gai užpuolė C.I.O. lokalo 75 
vadovybė, kaipo gerus unijis-į 
tus ir sutrempė jų narines tei
ses.

žinoma, tas skebų spausdi? 
namas ir f asistuojančių savi
ninkų leidžiamas vietos lapas 
su mielu noru patalpino tą 
šlykštų steitmentą, ir apgai
lestavo, kad C.l.O. skriaudžia ’ 
savo narius. Tai krokodiliauS 
ašaros.

Tad Abramson savo rapor
te pasiūlė rekomendaciją užr 
girti Pildančio Komiteto par 
darytus žingsnius. Bet taipgi 
leisti kaltinamiesiems pasitei
sinti.

Po plačių diskusijų, buvo 
pasiūlyta už girti Pildančio 
Komiteto nuosprendį. Bei 
trockistai padarė pataisymą, 
kad besąlyginiai išteisinti nu
baustuosius ir grąžinti- Laks į 
tą patį darbą, ir griežtai to lai
kėsi. Ir dėlei to kilo tarpe 
harių pasipiktinimas trockistų 
užimta pozicija ir ko tik , 
prieita prie muštynių, iš ko ki- , 
lo panika, dėlei ko susirinki
mas buvo pakrikdytas ir troc
kistų reikalas tapo neužbaig
tas.

Kuom tas viskas užsibaigs, 
kitą syk dar prisieis pakalbėt.

Narys..
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ALYTUS

Pavyzdingas Valsčius
SEIRIJAI. Prieš kokią 

šimtį metų šio valsčiaus 
ventojai neišrodė pažangūs,-ir 
buvo atsilikę niio kitų. Bet 
dabar šis valsčius yra tiek pa
žengęs pirmyn, kad net ap
lenkė kaimyninius valsčius. 
Čia jau sunku rasti žmogų, 
kuris ne'sidomėtų spauda.

šio valsčiaus ūkininkai yrą 
tiek pažengę ūkio kultūroje, 
kad reikia tik džiaugtis 
grožėtis.

Didžiojo Karo Granata 
Užmušė Žmogų 

SKAPIŠKIS, Biliūnų kai- 
mas. Ariant šio kaimo pievas"* 
rasta Didžiojo karo granata. 
Radę šią granatą mėgino iš
šauti užkūrus ugnį, bet u 
granata nesprogo. Vienas j 
nas vyrukas ją pasiėmė ir pa 
sinešė į savo namus. Tačiau 
ne jam buvo lemta mirti, bet 
jo tėvui Antanui Klinkai. Jis ‘ 
tą granatą šių metų rugsėjo 
m. 28 d. ryto pasiėmė iŠ po 
paklėtės ir tur būt mėgino iš- { 
ardyti. Tik staiga pasigirdo J 
smarkus sprogimas ir Antanas 
Klinka, jau pagyvenęs ūkinin
kas, vietoje buvo užmuštas. Jo j 
kūno dalys ištaškytos. Liūdi jd j 
kaimynai netekę gero kaimy- * 
no, liūdi šeima, netekusi bran- į 
gaus tėvo.

Tebūna lengva tau Lietuvos Ž 
žemelė ilsėtis amžiams. Ir gi- -į 
lią užuojautą reiškiame 
šiai jaunai šeimynėlei 
liūdesio valandoje.
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Baltimores delegatai sa- 
vesią atskirai vajų, nes 
išsirinkę savo vajininką. 
draugas vajinihkas nusis- 

yra pakirsta
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Philadelphia, Pa

UPTON SINCLAIR

(Tąsa)
SKYRIUS VII

yisA ŠEIMA dirbo per ištisą vasarą, o rudenį jie jau, 
■ T .turėjo užtenkamai pinigų, kad Jurgis su Ona galėtų 
apsivesti padoriai, kaip jų papročiai reikalauja. Lapkri
čio pabaigoje jie nusisamdę salę ir užkvietė visus savo 
pažįstamus, kurie, žinoma, visi atėjo ir mūsiškiams pa
darė per šimtą dolerių skolos.

Tai buvo skaudus ir žiaurus dalykas, kuris juos 
varė į nusiminimą. Ir toks nesmagumas patinka va
landoje, kada jų širdys buvo tokios jautrios! Tokia 
nelemta pradžia jų vedybinio gyvenimo! Jiedu taip viens 
kitą mylėjo, o negali pradėt laimingai gyventi! O tai 
buvo valandoje, kada rodėsi viskas jiems sakė, jog turit 
būti laimingais. Jiedu atidarė savo širdis, kaip gėlės 
pavasariui, bet beširdė žiema,juos užpuolė. Jiedu žin- 
geidavo, ar pasauly kada nors buvo pražydusi meilė, 
kuri taip žiauriai būtų buvusi sutrėkšta?

Viršuj jų viešpatavo begailestingas ir nuožmus įvai
rių dalykų trūkumas. Ant rytojaus po vestuvių tasai 
trukumas juos žadino iš miego ir išvarė į darbą dar 
pirm prašvintant.

Ona beveik negalėjo pastovėti nuo nusikamavimo, 
bet jeigu ji netektų savo darbo, jiems visiems gal pri
sieitų prapulti, o ji tikrai netektų, jeigu tą dieną ne
pribūtų į laiką. Visi turėjo eiti į darbą, net ir Stanislo-' 
Vėlis, kurs gana blogai jautėsi perdaug privalgęs dešrų 
ir prigėręs sodės. Ištisą dieną jis stovėjo prie savo 
mašinos linkčiodamas ir akys labai dažnai prieš jo 
norą užsimerkdavo, ir mažai ko reikėjo, kad iš darbo 
būtų buvęs išvytas, nes bosas du kartu jį smarkiai pa
spyrė, pažadindamas iš snaudulio.

Ėmė visą savaitę, kol jie viską j tvarką suvedė, 
tuo pačiu laiku ne labai buvo smagu ir gyventi namuose, 
kur randasi tiek klykiančių vaikų ir pulkas suaugusiųjų, 
turinčių visokius naravus. Nepaisant to, Jurgis labai 
nepykdavo, o tai vis tik dėl Onos, nes užtekdavo ma
žiausio. jos žvilgterėjimo, kad jis greit susivaldytų. Ji 
Jbuvo taip jautri; ji nebuvo skirta tokiam gyvenimui, kaip 
šis; ir šimtais kartų per dieną, kai jis tik pamąstydavo 
apie ją, smarkiau kibdavo už savo darbo. Ji buvo jam 
per gera, sakydavo jis pats sau, ir tas jam juo labiau 
rūpėjo, nes ji dabar jau buvo jo. Jis taip ilgai jos 
geidė gauti, o dabar, kai tas išsipildė, jautėsi jos neuž- 
šipelnęs. Jeigu ji jam taip užsitiki, tai tik dėl savo ne
išpasakyto gerumo, o ne dėl jo dorybių. Jurgis pasirįžo 
dabotis, kad Ona to niekados nepatėmytų, taigi jis visa
dos slėpė savo silpnas ypatybes: net menkniekiuose da
bodavo savo pasielgimą ir stengdavosi nesikolioti, jeigu 
kas ir ne pagal jo norą įvykdavo. Onos akyse taip greit 
pasirodo ašaros ir ji būdavo taip maloniai pažiūrėdavo 
į jį, kad Jurgis duodavo sau žodį vyriškiau pasirodyti. 
Reikia pasakyti, kad Jurgis savyje jautėsi dabar įvyks
tančias didesnes atmainas, negu kada nors pirmiau jo 
gyvenime.

Jis turėjo saugoti ją ir kovoti prieš visokias baise
nybes, kokias matė aplink juos. Ji tik jame galėjo rasti 
apgynimą, o jeigu jis tuo nesirūpins, tai ji gali pražūti; 
jis apkabins savo rankomis ir bandys paslėpti ją nuo 
viso pasaulio. Jurgis jau susipažino su svarbesniais gy
venimo prietikiais: tai buvo karas vieno prieš visus, 
ir lai velniai ima atsilikusįjį, kaip sakome Amerikoje. 
Tu nesirūpini pavaišinti kitus žmones, o tik lauki, kol 

j kiti tave pavaišins. Tu vaikščioji su širdimi, pilna ne- 
užsitikėjimo ir neapykantos; tu supranti, kad visi aplink 
tave tau neprietelingi ir tik stengiasi iš tavęs pinigus 
išgauti, panaudodami visokeriopus pragumus, kad tik 
tave vį kilpą įtraukti. Krautuvių langai išlipinti įvai
riausiomis melagystėmis, kad tik tave privilioti; visos 
tvoros pakeliui, visi lempų ir telegrafo stulpai aplipinti 
nielagystėmis. Didėsės turčių korporacijos, pas kurias 
tu dirbi, meluoja tau ir meluoja visai šaliai—nuo viršaus 

/iki apačios yra niekas daugiau, kaip viena baisi mela-

| Tai Jurgis sakė, jis tą suprantąs; o vis tik gaila 
buvo žiūrėti į tas nelygias rungtynes, kur vieni stovi 
kur kas geresnėse pozicijose, negu kiti. Paimkime kad 
ir patį Jurgį: jis ant kelių prisižadėjo saugoti Oną, 

f kad jai niekas neužkenktų, ir tik savaitė po,to, jai teko 
: nukentėti nuo priešo smūgio, kurio Jurgis niekaip ne- 
’ galėjo sulaikyt. Pasitaikė, kad vieną dieną lietus pylė 
t kaip iŠ kibiro. Tai buvo gruodžio mėnesį, kuomet per

šlapti ir paskui per dieną sėdėti šaltuose Browno skle- 
; puošė, nebuvo juokas. Ona buvo paprasta darbininkė 
į- fnorgina ir neturėjo drabužių, apsaugoj ančių nuo lie

taus. Taigi Jurgis, nuvedęs, įsodino ją į gatvekarį, pa
tardamas nuvažiuoti. Pasitaikė, kad toji gatvekarių lini-

• ja priklausė ponams, kuriems rūpėjo tik tas, kad kuo- 
daugiausiai pinigų padaryti. Miestas gi išleido patvar
kymą, kad jie pasažieriams duotų veltui transferus (per- 

| Sėdimo ženklelius) persėsti ant kitų linijų, einančių sker- 
Isąi. Savininkai labai tūžo. Iš karto jie paliepė savo dar- 
tbihinkams duot persėdimo ženklelius tik tada, kai pasa- 

žiėriai moka už važiavimą (fėrus), o vėliau, dar labiau 
lūždami, išleido kitą paliepimą: išdavinėti persėdimo 
Ženklelius tik kai pasažieriai prašys ir konduktoriams 

įtflėvalia buVo pasiūlyti. Onai buvo įsakyta, kad tam 
ji gaus persėdimo ženklelį, o su tuomi

kitos linijos gatvekarių davažiuos iki vietos. Ona, bū
dama lėta, žinoma, neprašė, tik laukė, akimis vadžioda
ma paskui konduktorių, stebėdamosi, kada jis apie ją 
atsimins. Kada jau buvo laikas išlipti, ji paprašė persė
dimo kortelės ir, žinoma, negavo. Visai nežinodama, ką 
daryti, ji pradėjo ginčytis su juo lietuviškai, bet jis jos 
kalbos nesuprato nei žodžio. Paklausęs kelis kartus, ar 
ji išlips, kunduktorius užskambino ir vagonas leidosi 
toliau. Ona pradėjo verkti ir, žinoma, ties kita gatve 
išlipo, o kad neturėjo su savim daugiau pinigų, tai 
reikėjo iki skerdyklų daeiti pėsčiai, nepaisant, kad lietus 
pylė, kaip iš kibiro. Visą dieną prie darbo ji sėdėjo 
drebėdama, o vakare parėjo namon barškindama dan
timis ir jausdama skausmą galvoje ir strėnose. Per dvi 
savaiti po to ji sirguliavo, vienok kasdieną turėjo vilktis 
į darbą. Bosienė pradėjo su Ona aštriau elgtis, nes jai 
rodėsi, kad toji tik naravą rodo už tai, kad negavo vie
nos dienos po vestuvių atsilsio, kaip buvo prašiusi. Onai 
gi rodėsi, kad bosienė todėl jos nekenčia, kad jai ne
patinka, kam Ona ištekėjo,—nepatinka dėlto, kad pati 
bosienė buvo labai negraži ir senmergė. *

, Jiems teko išgyventi daug panašių pavojų ir liki
mas vis buvo prieš juos. Vaikų sveikata buvo toli ne- 
tokia, kaip Lietuvoje; bet ar jie galėjo žinoti, namus 
perkant, kad iš jų skiepo neišvestos rynos vandens nu- 
bėgimui ir ten nuo penkiolikos metų buvo šlapia ir 
prišvinkę? Kaip jie galėjo žinoti, kad melsvasis pienas, 
kurį jie perka, atskiestas vandeniu, o paskui užtaisy
tas chemiškais skystimais, kad atskiedimą ne taip žy
miu padaryti? Kai Lietuvoje kas nors užeidavo vai
kams, tai teta Elzbieta parinkdavo žolelių ir juos pa- 
gydydavo. Dabar gi reikėjo eiti į vaistinę ir pirkti 
gyduoles, bet kaip ji galėjo žinoti, kad jos nėra atskies
tos visokiomis priemaišomis? Kaip jie galėjo žinoti, kad 
į jų vartojamą arbatą, kavą, cukrų arba miltus yra 
įmaišoma visokių niekniekių; kad žalieji konservuoti 
žirniai, kuriuos jie perka blokinėse, nužalinti su vario 
rūdimis, arba kad iš'vaisių padirbtoji košė, kurią perka 
valgymui, nudažyti su anilinos dažais? O jeigu jie-apie 
tai ir ' būtų žinoję, tai kokia nauda iš to, kai aplink- 
nieko geresnio negalima gauti? Kas kart darėsi šalčiau, 
artinosi žiema ir jie turėjo kiek galėdami taupyt pinigus, 
kad nusipirkti daugiau pašildo j imo ir įsitaisyti žiemai 
drapanas. Bet nepaisant, kiek jie susitaupė, mažai ką 
galėjo pirkti, kas juos iš tikro šildytų. Visos drapanos, 
ką jie pirkdavo, buvo austos iš medvilnės, senų skudu
rų, kuriuos, supaišiojus, vėl verpia ir audžia. Mokėdami 
brangiau, gal būt jie ir būtų gavę dailiau padabintus 
dalykus, bet juos vis vien būtų apgavę, ir geros vertės 
pirkinio jie negalėjo gauti už jokį pinigą. Tūlas jaunas 
Šedvilo draugas gavo vietą krautuvėj Ashland gatvėj 
ir pasakodavo juokdamasis> kaip jo samdytojas apgavo 
tūlą iš kaimo atvažiavusį ir mažai nusimanantį žmogų. 
Tas norėjo pirkti laikrodį, budininką, ir pardavėjas 
parodė jam du tokiu pat laikrodžiu, sakydamas, jo^ vie
nas kaštuoja dolerį, kitas gi dolerį ir septyniasdesimts 
penkis centus. Užklaustas, kodėl taip, kai jie abu Vienaip 
išrodo, krautuvninkas užsuko vieną pilnai, kitą gi pusiau 
ir parodė, kad pirmasis du sykiu tiek triukšmo daro, 
kaip antrasis. Tą matydamas, pirkėjas pasakė pirksiąs 
brangesnįjį, nes sunkiai miegąs.

Vienas poetas dainuoja, kad
“Giliau jų širdis auga ir elgsena kilnesnė,
“Tų, kurių jaunystė mirė skausmo ugnies liepsnoj.”

Bet nesinori tikėti, kad čia poetas turėjo galvoj skaus
mą, paeinantį iš skurdo, be galo kartaus iR žiauraus ir, 
tuo pačiu sykiu, tokio nelemto ir smulkaus, tokio bjau
raus, taip žeminančio—nepaliesto mažiausio savigarbos 
bei gilaus sąjausmo palytėjimu. Tai savo rūšies skaus
mas, kurio poetai, apskritai, neliečia; patys to skausmo 
žodžiai nepriimtini poetų žodynui; jo smulkmenos negali 
būti pasakojamos parinktinėj draugijoj. Argi, pavyz
džiui, bile kas gali tikėtis sukelti simpatiją geros lite
ra tūRos mylėtojuose savo pasakojimu kaip šeimyna ra
do savo namus brudo, vabalų pilnus, ir visą tą kentėji
mą ir nepatogumą ir pažeminimą> kurį ji, šeimyna, tu
rėjo išgyventi, ir sunkiai uždirbtus pinigus eikvoti tiks
lu, kad apsivalyti nuo to brudo? Kai mūsiškiams vaba
lai jau labai įsipyko, jie nusipirko už dvidešimts penkis 
centus miltelių vabalams naikinti, bet ir tieji pasirodė k 
sutaisyti su devyniasdešimts penkiais nuošimčiais gipso, 
kuris nieko vabalams nekenkia, o visas pakelis atsiėjo 
sutaisyti apie pora centų. Žinoma, tas vabalams nieko 
nekenkė^ išskyrus keletą bambatierių, .kurie tuo j aus 
atsigėrė ir gipsas'jų viduriuose sukietėjo. Matydami tai 
nieko negelbstint, o nežinodami ko kito tvertis, jie taip 
ir kankinosi, kol tuose namuose gyveno, negalėdami nuo 
vabalų atsikratyti.

(Bus daugiau)

Kapitonas Henry Johnson, vairuojąs Erica Reed lai
vą, gabenantį suaukotą amerikiečių maistą Ispanijos 
respublikai.

dividualiai vajinihkai išnyks. 
Vienas ar kitas vajininkas ga
li numirti, bet vajus nenumirs.

Prisižiūrėkim, kaip komu
nistų partijoj vajų čekiuoja: 
vienas kitą ragina, vienas ki
tą lenktyniuoja. Nešasi atski
rų “Daily Workerio” numerių 
ir parduoda, kalba, ir vėliau 
užrašo. Dabar mada yra to
kia: jei jis dirba, tegu jis dir
ba, jis gali ir turi “gabumų”. 
Tai jau žinok, kad toks slepia 
“tinginį” ir išsisukinėjimą. 
Kaip ten nebūtų, bet mūsų ju
dėjime įsigyvenęs begalinis iš
sisukinėjimas ir bėdavojimas, 
už tai nei vajai, nei kiti judė
jimo veikimo darbai nevyksta 
taip, kaip turėtų vykti.

Ispanų Parengimas
Ispanų organizacijos turėjo 

parengimą 5 d. lapkričio, ku
riame išleido dvi dovanas lai
mėjimui; auksinį žiedą su dei
mantais ir gražią kaldrą.

Kadangi dėl šio parengimo 
pasidarbavo ir mūsų dalis 
draugių ir draugų, tai prane
šu, kas išlaimėjo dovanas:
1- mą doVaną laimėjo su No. 
1427, Delemo, 741 Darian St.;
2- rą laimėjimą laimėjo su No. 
1704, Manuel Tores—iš ‘Ches- 
terio. Apart šių laimėjimų, is
panai žmonės pririnko nuo 
farmerių visokių gyvūnų, pau
kščių ir juos pardavė ant var
žytinių su labai žemom kai
nom.

Ispanų parengimas buvo 
tuom skirtingas, kad prie jo ne 
tik suaugę, tiek vyrai ir mo
terys darbavosi, bet ir jaunuo
liai ir vaikai labai vieningai, 
draugiškai linksminosi. Mes 
lietuviai šukelėm arti $20.
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Anglijos Pozicija Linkui 
Chini jos-Japonijos Tokia, 

Kaip ir Amerikos
London. — Anglijos vaL 

džia Reikalauja lygiai, Isaip 
jr Amerika, kad Japonija 
turi palikt Chini j oš duris 
atdaras Anglijos iR Ameri
kos bižniui Chihijoj, pagal 
9-nių valstybių sutartį.

ANGLIJOS LAIVININKAI 
APŠAUDĖ JAPONUS 
Shanghai, lapkr. 9. — Ja

ponija,; Užprotestavo Angli
jai, kad, girdi, nUo vieno 
Anglijos laivo Yangtze Upėj 
buvę šaudoma į japonus, 
beveikiant jiem prieš chinų 
partizanus. Anglija tatai 
užginčija.

Kaip Įvyko Rusijos Revoliuci
jos Ap vaikščiojimas

Lapkričio 2 d. įvyko 21-mas 
apvaikščiojimas Rusijos revo
liucijos laimėjimo, žmonių pri
sirinko pilna salė, kurioj telpa 
virš 3,000 žmonių. Iš visų kal
bėtojų svarbiausiais kalbėto
jais buvo W. Z. Foster ir Mo
ther Bloor. Drg. Fosteris kal
bėjo, rodos, žodis žodin, ką 
šiandien pasako Komunistų 
Internacionalo manifestas. Jau 
labai senai d. Fosteris kalbėjo 
Phila.,—-dar prieš jo ligą. Vi
sos publikos dvasia buvo su
stiprinta, pesimizmas prašalin
tas. Viso pasaulio išdavikai 
buvo numaskuoti ir išaiškinta 
visapasaulinė situacija. Angli
jos toriai ir Francijos reakcio
nieriai pardavė pasaulio de
mokratiją, išgelbėdami Hitle
rio ir Mussolinio karjerą lai
kinai. Dabar mes visi matom 
ir visas pasaulis mato tų jU- 
došių darbus, o tas dar grei
čiau įtikins žmones prie vieny
bės. Mūsų draugams nereikė
tų nusiminti. Klasių kova nė
ra gėlėmis apkaišyta.

Pasaulio darbininkų tėvynė 
—Sovietų šalis laimės. Jos bi
jo kapitalo bernai, šalin nu
siminimas! Pasaulio žmonės 
sąmoningėja ir pradeda pa
žint teisybę ir veidmainystę!

“Daily Worker” kampanijai 
sukelta virš $4,000.

Iš Atsibuvusių Prakalbų
Spalių 30 d. įvyko prakal

bos, kurias silrengė Lietuvos 
Nepriklausomybės Gynimo 
Komitetas. Kalbėjo vienas de
mokratas kongresmanas apie 
rinkimus ir Lietuvą, kuris joj 
lankėsi. Kalbėjo J. Grinius, 
A. Bimba ir jaunuolis Jušas.

L.D.L.D. 6-to Apskričio 
Konferencija

; ( (Spalių 23 d. Phila. įvyko 
konferencija, kuri buvo sėk
mingai pravesta. Iš kolonijų 
kuopos gerai darbuojasi, ku
rios prisiuntė delegatus. Apie 
4 kuopos neprisiuntė delega
tų. Readingo kuopos pasige- 
dom visi. Ji kada buvo veikli 
su jaunuoliais. Gal delegatai 
susirgo. Iš Čamdeno draugai 
irgi neprisiuhtė delegacijos. 
Tai negerai; ten yra .veiklią 
draugų.

Konferencija priėmė keletą 
naudingų rezoliucijų. Buvo 
diskusuojama apie “Laisvės” 
vajų. Pereitų metų konferen
cijoj buvom nutarę Vesti vajų 
L.D.L.D. 6-to Apskričio vardu, 
bet 
kosi 
turi 
Tas
kuhdžia, kaip 
sveikata, ir kaip vienhm sun
ku dirbti vajuj. Mes diskusa- 
vom \ą klausimą* Ne miestai, 
bet miestų darbininkiškos or
ganizacijos turi vesti vajus 
kolektyviai. Už metų kitų in

Auga Tautinė Chinų Vienybė 
Prieš Jsibriovčlius

. Chungking, Chinija.—Vi- 
sa-tautinė Chinų Politinė 
Taryba vienbalsiai atmetė 
“tarpininką” siūlymus da
ryti taiką su Japonija, kol 
japonai neapleis ChinijOs. 
Tautinė Chinų Taryba pa
vadino tokius siūlymus ^tie
sioginėmis nuolaidomis 
priešui.”

Taryba pareiškė, jog ka
rinė tarnyba yra privaloma 
visiem chinam, ir pareikala
vo, kad valdžia nė vienam 
daugiau neleistų išsipirkt 
nuo karo pareigų.

Moterys atstovės pasiūlė 
Visa-tautinei Tarybai rei
kalaut valstybinės paramos 
kareivių šeimynom.

Laisvė Jums Padės
Profesionalams ir biznieriams patogu susieiti šU plačiosiomis 

lietuvių masėmis pasiskelbiant dienraštyje ^‘Laisvėje*’

VINCAS KRIAUČIŪNAS
“Laisvės” agentas Didžio

jo New York o apylinkėje. 
Reikale pasiskelbimų ar 
spaudos* darbų, parašykite 
arba patelefonuokite ir tuo- 
jaus. pas jus pribus “Lais
vės” agentas, suteiks pata
rimus ir patarnaus jums pa
tenkinančiai. Jis taipgi pri
ima mokestį už “Laisvę.”

■k

DOVANOM KALENDORIAI
“Laisves” spaustuvė pa

daro visokius spaudos dar
bus bizniam ir draugijom. 
Taipgi daro bizniam sieni
nius kalendorius, kuriuos 
biznieriai duoda kaipo do
vanas savo kostumeriams. 
“Laisvė” turi didelį pasirin
kimą sieninių kalendorių. 
“Laisvės” agentas gali pri
būti pas jumis su sampeliais 
kada tik jūs pareikalausite.

Reikale pasiskelbimų “Laisvėje”, reikale spaudos darbų Ar kalehdorių prašom 
kreiptis šiūom „antrašu:

. 427 Lorimer St.
Telefonai; Stagg

Ant jūsų pareikalavimo .telefonu ar laišku greit pribus “Laisvės” atstovas iš
klausyti jūsų reikalavimų. O jūsų užsakymai bus tMamai išpildyt^
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LAISVE

Dar Apie Kazio Kriaučiūno 
Gyvenimą ir Mirtį

K. 
ne- 
te-

1920 m.; visada kuopos pa
rengimuose pasakydavo pra
kalbą. Jo prakalbos būdavo 
darbininkiškos.

Karui užėjus, Kazys greit 
pakilo, nes tuo laiku 
visokių provų, kada 
valdžia persekiodavo, 
buvo rugiapjūtė.

būdavo 
ateivius 
Kaziui

“Laisvės” dviejuose nume
riuose buvo aprašyta apie 
Kriaučiūno gyvenimą. Bet 
buvo iš Seatties, kur man 
ko gyvent 26 metus. Aš 
nau, kad aš taip gražiai
aprašysiu jo biografijos, kaip 
mūsų senas rašėjas drg. X Ra-Į 
manauskas, arba drg. L. Prū- 
seika, kuris aprašė “Vilnyj.” 
Bet stengsiuosi paminėt jo gy
venimo istoriją.

Kazys Kriaučiūnas atvažia
vo į šią šalį 1890 m. Apsisto
jo Pennsylvanijos valstijoj, 
rodos, miestelyj Morea, netoli 
nuo Mahanoy City, ir pradė
jo dirbt ant “breikerio,” kur 
vaikai rinkdavo akmenukus iš 
anglių. Tas darbas Kaziui ne
patiko. Vėliau nuėjo dirbt po 
žeme į kasyklą prie atidari
nėjimo durų, kur tuo kartu 
mulais vešdavo anglis. Nė tas 
darbas jam nepatiko, nes Ka
zys dar jaunas būdamas vis 
manė ką geresnio atsiekt.

Kriaučiūnas metė mainierių 
sunkius darbus ir pradėjo 
dirbt krautuvėj pas Paukštį, 
Pittston, Pa. Ten padirbęs 
kiek laiko, nuėjo dirbti prie 
“Vienybės Lietuvninkų,” kuri 
tuomet išeidavo Plymouth, Pa. 
Ten bedirbdamas, užrašinė
davo laikraščius, parduodavo 
knygutes ir buvo kaipo repor
teris lietuviško laikraščio.

Bet nė tas darbas jam ne
patiko. Jis vis sakydavo, kad 
reikia perilgas valandae*^tT?bt 
ir užmokestis visai maža. 
Kriaučiūną^ buvo iš Lietuvos 
jau pamokytas, buvo pabaigęs 
gimnaziją ir sakydavo, “aš 
taip sunkiai nedirbsiu, kaip 
draugai mainieriai dirba, ilgas 
valandas ir tokį pavojingą 
darbą.”

1918 m. Kriaučiūnas kan
didatuoja į Washington State 
Supreme Court Judge ant so- 

(cialistų tikieto. Bet pralaimė- 
[ jo. Lietuviai socialistai daug 
tame darbavosi, bet buvo be 
pasekmių. 1926 m. Kazys per 
teismą permaino savo vardą į 
Kazys Kay. 1931 m. guberna
torius Hartley paskiria jį 
Judge of Superior Court. 1932 
m. jau Kazys turi 
tuot, kad vėl būtų 
Daug spėkų padėjo, 
nigų praleist turėjo, 
talistai dėjo visas pastangas, 
kad tik jis nebūtų išrinktas. 
Bet su pagelba gerų draugų 
jis tapo išrinktas ant 4 metų. 
Gavo apie 10 tūkstančių dau
giau balsų už savo oponentą.

.1936 m. ir vėl buvo renka
mas. Kapitalistų spauda ir vėl 
dėjo visas pastangas, kad tik 
jis nebūtų išrinktas. Prieš jį 
kandidatavo 3 kandidatai. Bet 
nominacijose jis gavo daugiau 
balsų, negu visi trys jo opo
nentai. Tai jis buvo išrinktas. 
Jo tarnystė būtų pasibaigus 1 
d. sausio, 1941 m.

Kaip jį gubernatorius pa
skyrė už teisėją, tai vienas iš 
senesnių teisėjų sakė: “Jis yra 
skirtingas nuo mūs, bet mes 
jį perversim po savo pusei į 
trumpą laiką.” Bet to jiem 
nepavyko padaryt; Kazys bu
vo visada su darbininkais. Jis 
sakydavo: “Aš esu toks pat 
žmogus, kaip ir jūs, draugai. 
Jeigu ne jūsų balsai, tai aš 
nebūčiau toj vietoj; jūs mane 
čia padėjote, o aš pasisteng
siu jum patarnaut pagal savo

kandida- 
išrinktas. 
daug pi

nes kapi-
PAUL REYNAUD, 

naujas Francijos iždo minis- 
teris; nors dešinus, tačiau jis 
stoja už Francijbs-SSSR arti
mų ryšių palaikymą.

Kazys paėjo iš Lietuvos 
Papečkių kaimo, Vilkaviškio 
apskričio. Lietuvoj paliko 
brolį Vincą. Jo brolis buvo 
biednas, tai Kazys jį sušelp
davo, pasiųsdavo kožną mė
nesį po $5. Jo brolis yra se
nesnis už Kazį.

Kazys nesijautė jau per 
pereitus metus gerai, bet bū
davo toks žmogus, sakydavo, 
kad vistiek reikės kartą 
kai numirsi anksčiau, 
nereikės vėliau.

Dvi savaites prieš jo

rn irt ; 
tai

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 284 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at 346 Leonard St., 
County of Kings, to 
premises.

CARMINE 
346 Leonard St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 743 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine’ at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 362—366 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICK ANGELO 1
362—366 Metroi>olitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
439 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ORIGINAL ASSOCIATION OF RUSSIAN 

WORKERS OF AMERICA, INC.
439 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3432 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2287-—89 McDonald Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL F. REILLY 
2287—89 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 874 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

ANGELO LISENA
505 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Kent Ave., & 18 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEUERSTACK 
409 Kent Ave.
& 18 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2775 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
987 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANDREW WINKLER 
d-b-a—Roland Haus

987 Wyckoff Ave., B’klyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
631 
lyn, 
the

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

FRANZESE 
Brooklyn, N. Y.

1892 metais Kazys nuspren
dė įstoti į Jungtinių Valstijų 
kariuomenę. Bet turėjo daug 
bėdos, pakol galėjo įsirašyti, 
nes vieną kartą buvo atmes
tas, ant vienos akies atrastas 
nesveiku. Kazys buvo labai 
išsigandęs, nes neturėjo nė pi
nigų, nė darbo, nė drapanų. 
Bet tuo tarpu jam pranešė, 
kas tas, kuris priima naujokus, 
labai myli gert. Jeigu kas nu
perka bonką degtinės, tai tas 
gali 
kaip 
nėra 
taip
reikia ir tokiu būdu šiaip taip 
įsisuko į kariuomenę.

jį kritikuodavo, kad 
jauniems vaikams 
“suspended sen- 

Bet vieną kaitą jis 
vyrukui su-

įeit į kariuomenę. Bet 
tą padaryti, kad pinigų 
nė cento kišeniuj. Šiaip 
Kazys susikolektavo kiek

Kariuomenėj jis išbuvo dvi 
tarnystes. Pabuvęs kiek, gavo 
už vyresnį. O antrą tarnybą 
eidamas jau gauna seržanto 
vietą, “in quartermaster 
corps.” Jis buvo ispaniškam- 
amerikoniškam kare. 1903 m. 
jis išėjo, iš armijos ir gavo pa
skirt imigracijos inspektorium 
ant Ellis Island.

Kokį laiką išdirbęs Kriau- 
čiūas buvo paskirtas į Alaską, 
kaipo vyriausias imigracijos 
inspektorius. Alaskoj bebūda
mas, Kazys vis mokinosi, kad 
pasiekt kiek aukštesnę vietą. 
Daug naktų nemiegojo studi
juodamas. Jis norėjo išmokt 
advokatūros, kas jam ir pasi
sekė atsiekt. 1911 m. Kazys 
išlaikė egzaminą ant advoka
to ir gavo leidimą eit advo
kato pareigas.

1912 m. jis atsisakė iš in
spektoriaus vietos ir kandida
tavo į Jungtinių Valstijų kon
gresą. Rinkimus pralaimėjo 
tik per 300 balsų. 1913 m. 
atvažiavo į Seattle ir atsida
rė advokato ofisą.

Pradžia jam buvo sunki, 
nes pradėt advokataut turi 
būt susipažinęs su žmonėmis. 
Bet Kazys, būdamas apsukrus 
žmogus ir mokąs apie 6 kal
bas, nesunkiai susipažino su 
žmonėmis. Pabaigoj 1913 m. 
jis prisirašė prie LSS 182 kuo
pos, Seattlėj, ir buvo pilnu na
riu kol ta kuopa gyvavo,

ap- 
ne- 
Tai 
tu

Kai ateidavo kokios provos 
kokių didelių kompanijų, tai 
advokatai reikalaudavo, kad 
tos provos nebūtų siųstos pas 
Kriaučiūną, nes jis vis palai
kydavo darbininkų pusę. 
Daug kartų kapitalistų laik
raščiai 
jis daug 
duodavo 
tence.”
vienam jaunam 
spendavo bausmę. Advokatas 
labai priešinosi, bet Kazys sa
ko: “Jauną žmogų kalėjimas 
nepagerins, tik padarys jį 
dėsniu kriminalistu.”

Vieną kartą žmogus 
skundė pavietą, kad jis 
gauna senatvės pensijos. 
Kazys nusprendė, kad jis
ri gaut 72 dolerius ant mėne
sio. Jis išrokavo, kiek žmo
gui kaštuoja pragyvenimas. Ir 
dar pasakė teismabutyj pra
kalbą, kur buvo žmonių, pil
nas jo kambarys. Jis sako: 
“Kaip žmogus sulaukia 65 
metų, paduoda valstijai pra
šymą, kad gautų senatvės pen
siją, tai ima 2 metai, pakol 
jūs peržiūrit, kur tas žmogus 
gyvena, ar jam reikia tos pen
sijos. O išeina kiti du metai, 
pakol pradedat mokėt. Tai 
pakol žmogus gauna pensiją, 
jau būna numiręs.”

Ir daug tokių provų buvo, 
kur jis žmones pamokindavo. 
Kazys sakydavo: “Kai aš išei
siu ant pensijos, tai plačiai 
parašysiu apie sūdžias ir teis- 
mabučius, kaip viskas tenai 
dedasi.” Bet to neteko su
laukt.

Kriaučiūnas buvo -Sovietų 
pritarėjas. ' Aš esu daug ti- 
kietų jam pardavęs ant pirm
eiviškų parengimų. Ar jis bū
davo, ar ne, bet tikietą visuo
met nupirkdavo. O daugiau
sia ant Ispanijos Uaudiečių vi
sokių prakalbų Kazys turėda
vo tikietą. Jis sakydavo: 
“Aš ant visų negaliu dalyvaut, 
tai nors tuo galiu sušelpt.”

Jis pas mus praleisdavo 
daug laiko. Pasidiskusuoda- 
vom, pasibardavom, bet jis vis 
priimdavo visokias diskusijas.

mirtį 
aš buvau nuvažiavęs jo pažiū
rėt. Jis tada buvo ant ato
stogų. Aš sakau : “Kodėl nei- 
nat pas gerą gydytoją? Dar 
galėtumėt pagyvent keletą me
tų.” Jis atsakė : “Vistiek reikės 
mirt, kad ne šiandien, tai ry
toj. Jeigu jau sveikata bai
giasi, tai kuo greičiau, tuo ge
riau.”

Paliko 4 dukteris, vieną sū
nų ir moterį. Dukterys visos 
ženotos ir yra geros gaspadi- 
nės, nėra jokios pasipūtėlės.

Paskutinę dieną Kazys Kay 
buvo nuėjęs į savo teismabutį, 
bet pajutęs labai negerai, par
važiavo namo, nusirėdė ir nu
ėjo atsigult. Pasišaukė savo 
moterį ir vyriausią dukter ir 
pradėjo mirt.

Jo kūnas tapo sudegintas 
krematorijoj.

Kazys gimė 1872 m., mirė 
1938.

Jis netikėjo į jokius pomir
tinius gyvenimus. Buvo tikrai 
laisvas žmogus ir be jokios 
puikybės, ir niekad nesigėdin- 
davo sava kalba kalbėt. Kur 
jį sutikdavai, jis vis sakydavo: 
“Kaip einasi, brolau?’7 
būdamas tokioj vietoj 
lietuvius nė nežiūrėjęs.

Kazys Kriaučiūnas
pasilikt lietuvių istorijoj, kai
po garbingas žmogus. Mes la
bai apgailestaujam netekę 
savo gerbiamo teisėjo ir drau
go. Bet nuliūst neturim; turim 
stengtis, kad kitą tokį lietuvį 
sulauktumėm, kaip Kazys. 
10-29-38. M. Baltrušaitis.

Alcoholic Beverage Control Law at 
Vanderbilt Avenue, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MICHAEL DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern 

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic 
431 DeKalb 
County of Kings, to 
premises.

EMANUEL 
d-b-a Emanuel

431 DeKalb Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
456 Bergen Street, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THOMAS MANICO
456 Bergen St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3387 has boon issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law r1 
161-3—43rd 
County of 
premises.

161-3—43rd

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MARY KANE
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Palmetto Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

• CHARLES RAY
301 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3424 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 E. ] 
County of 
premises.

1234 E. 15

Kitas 
būtų į

New York. — Amerikos 
Automobilių Fabrikantų Su
sivienijimas skelbia, jog 
spalių mėnesį šiemet par
duota 154 procentais dau
giau automobilių ir trokų 
negu rugsėjyj, bet 33. pro
centais mažiau negu pernai 
spalių mėnesį.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25-tos kp. susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 14 d. lapkr., 7:30 
V. v. Liet. Svct., 853 Hollins St. Ma
lonėkite vįsi nariai dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turime šių metų 
naują knygą ir galėsite pasiimti. 
Draugiškai, A. Žemaitis, Rašt.

ir 
susi-

HAVERHILL, MASS.
LDŠ 136 kp., ALDLD 85 kp. 

Laisvės Choro narių bendras 
rinkimas įvyks trečiadienį, lapkr. 16
d., 7:30 v. v. LPG Kliubo kambary
je, 324 River St. Visi virš minėtų 
organizacijų nariai, malonėkite at
eiti į susirinkimą, nes susirinkime 
bus svarstomi klausimai, paliečianti 
vis trijų organizacijų narius. — A. 
P. Dambrauskas. (267-268)

Alcoholic Beverage Control Law 
E. 15 St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to he consumed on the
. ...I uUai- 

MARIE CROSWELL 
Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 769 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consutpcd on the 
premises.

JACOB GULDIN
1 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Lqw at 
736 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH PACKER 
Universal Coffee Shoppe

736 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Halsey Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tno 
premises.

NATHAN DERECHINSKY
801 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4628 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4555 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverqge Control pąw at 
2976 Quentin Rd., Borough of Brooklyn. 
County qf Kings, to be consumed off the 
promises.

ABRAHAM DAVIDQFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage 
2703 Avenuo Z, 
County of Kings, 
premises.

’ JOHN 
2703 Avenuo Z,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4438 has been issued to the undersigned 
to sell boor at retail under Section 75 of 
the Alcoholic “ 
642—92nd 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

642—92nd Str.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4549 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 tn 
the Alcoholic Beverage. Control 
206 DeKalb Avenue, 
County of Kipijs, to 
premises.

ANDREW
206 DeKalb Ave.,

NOTICE is hereby given that License ___
GB 4787 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 South 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

WALTER BANASZEWSKI
67 South 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

PAPPIANOU
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn,

FREDERICK RIEKE
Brooklyn, N. Y.

at 
tho

So. Control Law at 
orough 'of Brooklyn, 

bo consumed off

SANTORO
Brooklyn, N.

No.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3347 has been issued to the undersigned RL 7214 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of to geli beer, wine and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Control Law at Section 182A _ ~______
2202 Avenue X, Borough of Brooklyn, County Control Law at)125 Bedford Ave., & 169— 
of Kings, to be consumed on the premises. No. 10 St., Borojugh of Brooklyn, County of

(BERK’S DEL.) Kings, to be consumed on the premises.
2202 Avenue X, Brooklyn, N. Y. .LAWRENCE CAWLEY & JOSEPH BERNAT

----------------- <c_ 
NOTICE is hereby given that License No. 425 Bedford Ave. 
GB 4196 has been issued to the undersigned & 169 No. 10 St., 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
313 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

SIGMUND R. TURCZANY I
318 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
GB 4827 has been issued to thq undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of ■ 
the Alcoholic Beverage Control Law at1 
7604-—-3rd Avenue, Borough of Brooklyn, i 
County of Kings, to be consumed off the 1 
premises.

FREDERICK PRICE
7604 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4430 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

43 Hicks

NOTICE
GB 4921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1776 Ocean Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

KENMORE FOOD MARKETS, INC. 
1776 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1599 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TREASURE FOOD MARKET, INC. 
1599 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6M6 has been issued to Tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 654 .Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT WISNIAUSKAS 
654 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7205 has been issued to Ute undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4911—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE FIELD 
(Norge Restaurant) 

4911—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 188—190 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH
FALCONS ALLIANCE, NEST 14 OF 

WILLIAMSBURGH, INC. 
188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 901 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unaer 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at >241 Kingston Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the promises.

BERNARD TRACEY
241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1048 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beveragq 
Control Law at 99—7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN QUIGLEY & PATRICK CARNEY 

^9—7th Ąve.,______________ Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic • Beverage 
Control Law at 869—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD 
869—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of 
Control Law at 
Brooklyn, County 
on the premises.

CHRISTINE AICHELER 
537—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1189 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DANIEL HUGHES 
d-b-a Prospect Bar & Rest.

636 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

DANIEL HANAWAY
Street, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavįjnas

306 Union Avenue
Brooklyn, N, Y.

Tąrp Ten Eycjc ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Motai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 1Q iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSII OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
SavjnlnRąti

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

if the Alcoholic Beverage

Burned on the premises.

(Cawley’s Rest.)

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

II ■» ■ '■■■oBimiR —

ankykite
1 AUGUSTO LESSINGO

LINKSMĄ UŽEIGĄ
Vieta tinkama kaip pavieniam, 
taip ir grupėm l>ei parėm: yra di
delis kambarys su daugeliu stalų, 

į Galėsit pasiklausyt smagių lietu- 
| viškų polkų ir išsigerti alučio

Augusto vieta:

. Linden Bar & Grill 
j 459 Grand St., Brooklyn

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y<

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

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

Įsisteigęs per 25 Metus

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

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni
1 ' 9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

WhbkS. L.—

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, 

Siunčiamo duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| Ir kainas,

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

t s



Susilaukė Sūnaus
Rudolfas ir Emily (buvusio

ji Bepirščiutė) Bedermanai 
lapkričio 8-tą d. susilaukė pir
magimio sūnaus. Sūnelis bui- 
nus, arti 9 svarų. Jauna moti-

na sveiksta. Randasi Unity 
Hospital, 1545 St. ‘Johns 
Place, Brooklyne. Linkime lai
mingai išauklėti. 4f

I

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y. 
: Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886

LAISVE

Dalyvaukite Sov. Sąjungos 21 Met. Sukakties 
Minėjime Šį Vakarą, Madison Sq. Gardene!
Paminėkit Amterio ir Koni. Partijos Laimėjimus Rinkimuose

Aprobuojama, kad apie 22,- 
000 publikos susirinks į mil
žiniškąją Madison Sq. Garden 
salę pirmadienio vakarą, lap
kričio ‘14-tą, kad džiaugsmin
gai apvaikščioti New Yorko ir 
apylinkės darbo žmonėms ke
leriopai svarbią šventę.

Vienu svarbiųjų šio vakaro 
tikslų yra apvaikščiot Sovietų 
Sąjungos 21 metų sukaktį. So
vietų Sąjunga per tą visą lai
kotarpį buvo simboliu ir švy
turiu darbo žmonėms visame 
pasaulyje. Sovietų Sąjunga vi
są laiką buvo uoliausia taikos 
ir tautų nepriklausomybės gy
nėja. Tai vienintelė šalis pa
saulyje, kuri nesvyruojančiai 
ir griežtai laikėsi už gynimą 
Čechoslovakijos nuo Hitlerio- 
Mussolinio grobikų, vienintelė 
šalis kuri išėjo garbingai, ne
susitepė išdavimu demokrati
jos ir pasaulinės taikos fašiz
mui. Tą pripažįsta ne tik jos 
draugai, bet ir visi teisingi 
žmonės, kurie skaitosi su fak
tais.

Visiems tautų nepriklauso
mybės, demokratijos ir taikos 
mylėtojams Sovietų Sąjungos 
sukaktis yra didžiausia šventė 
ir jie dalyvaus tose iškilmėse, 
kad pareikšti jai užpelnytą 
pagarbą ir pasidžiaugti jos 
laimėjimais.

Kitu svarbiausiu šio vaka
ro požymiu bus paminėjimas 
Komunistų Partijos laimėjimų 
šiuose rinkimuose. Vakaro 
garbės svečiu-kalbėtoju bus 
Israel Amter, Komunistų Par
tijos kandidatas į kongresma- 
nus-at-large, kuris yra pirmu 
Komunistų Partijos kandida
tu, gavusiu virš 100,000 balsų 
šioj valstijoj. Už jį paduoti 
balsai yra pasekmė Komunis
tų Partijos teisingos vadovy
bės, draugo Amterio pasišven- 
tusios veiklos per daugelį 
metų, taipgi pasekmė visų 
Kom. Partijos narių, jos rėmė
jų ir simpatikų nenuilstančios 
darbuotės laike rinkimų ir 
tarp rinkimų. Dalyvaukime 
masiniai, parodykime, kad 
mes mokame ne tik dirbti, bet 
ir džiaugtis savo laimėjimais.

Kitais vakaro kalbėtojais 
bus Earl Browder, Močiutė 
Bloor, James W. Ford. Pirmi
ninkaus Charles Krumbein. 
šimtai artistų pildys dainų, 
muzikos ir vaidinimų progra
mą.

įžanga 25, 65c., $1.10 ir
$1.65. Bilietai iš anksto par
siduoda visuose darbininkų 
knygynuose.

Madison Square Garden 
randasi prie 50th St. ir 8th

Iš Bydermano Bylos
Lapkričio 1—3’ dd., Kings 

Apskr. Aukšč. Teisme, pirmi
ninkaujant teisėjui Chas. W„ 
Froessel su 12 vyrų džiūre, du 
jauni lietuviai advokatai sėk
mingai apgynė nuskriausto 
lietuvio, langų valytojo Gus
tavo Bydermano, bylą.

Bydermanas, gyv. 35 Scho
les St., Brooklyn, 1930 m., 
rugp. 21 d., nukrito nuo mo
kyklos 4-to aukšto langus be
valant, kai trūko diržas. Jo 
kontraktorius IT. Silverman 
neturėjo darbo kompensacijos 
apdraudos ir sunkiai sužalotas 
lietuvis negavo atlyginimo. 
Po 3 metų, svetimtautis agen
tas jam įpiršo kriminalinį adv. 
Raymond J. Riley, kuris nuo 
savęs 
Paul 
buvo 
gale
T. McNamara buvo pripažin
tas. kontraktorium ir 
draudėjui įsakyta 
$6,394.19.

Patyręs apie bylos
mą (kuriam jis nei piršto ne
prikišo), adv. Riley ėmė gąs
dinti Bydermaną “Williams- 
burgo bomais, ” vargšo adreso 
nepastovumu, ir ragino ins
truktuoti apdraudėją siųsti če
kį jo, Riley, adresu. Advoka
tas paišeliu surašė laiškelį, ku
rį lietuvis pasirašė, bet advo
katas vėl ėmė peikti tokio raš
telio išvaizdą ir davė pasira
šyti tuščią popierį, sakyda
mas : “po vakarienės aš gra
žiai perrašysiu.” Advokatui 
reikalaujant, Bydermanas pa
sirašė.

pasamdė specialistą adv. 
J. Carr. Byla kelis syk 
apeliuojama, kol galų 
mokyklos užveizda W.

jo ap- 
mokėti

laimėji-

Sveikina Marcantonio

Amteris Mieste Gavo
97,291 Balsą

Majoras LaGuardia 
Apie Rinkimus

Suėjus viso miesto balsavi- 
. mų daviniams, pasirodė, kad 

už Israel Amter, Komunistų 
Partijos kandidatą į kongres- 
manus-at-large, balsai paaugo 
iki 97,291. Taigi, visai arti
mai atatiko ankstybiesiems 
aprokavimams.

Pasekmės balsavimų kitose 
New Yorko valstijos dalyse 
dar nežinomos, tik iš kelių ap
skričių gauta daviniai, tačiau 
manoma, jog ten susirinks 
tiek balsų, kad už komunistų 
kandidatą visoj valstijoj gau
ti balsai prašoks 1QO,OOO mar
kę.

Norman Thomas Gavo Tik 
18,052 Balsus

Socialistų kandidatas į gu
bernatorius Norman Thomas 
visose miesto dalyse gavo tik 
18,052 balsus. Turint mintyje, 
kad tai yra arti 40 metų senu
mo partija ir kad kartą šios 
partijos kandidatas mieste bu
vo gavęs ketvirtadalį miliono 
balsų, šis smūgis turėtų dar 
likusius socialistus priversti 
pagalvoti apie savo programą 
ir taktiką. Pirmu kartu per 
daug metų Socialistų Partija 
prarado savo vietą ant baloto.

Komunistų Balsų Prieauglis 
Lyginant su 1936 Metų 
mais.

Už Amterį balsuota

Majoras LaGuardia pereitą 
trečiadienį turėjo su Miesto 
Salės laikraštininkais pasikal
bėjimą apie buvusius rinki
mus. Kalbėdamas apie nau- 
jadalybininkų pralaimėjimus 
kai kuriose valstijose, majo
ras nedvejojančiai pareiškė, 
kad tai yra aiškiu įspėjimu 
progresyviams “susitart” ir 
darbininkams “suderint skir
tumus.” Kitais žodžiais, ma
joras įspėjo, kad reikalinga 
vienybė, jei norima atsilaikyti 
prieš kylančią reakciją.

Majoras išreiškė didelį pa
sitenkinimą išrinkimu Mar
cantonio į kongresą ir Garcia 
Riveros į valstijos seimelį.

Jis išreiškė viltį, kad, ne
žiūrint tūlų naujadalybininkų 
pralaimėjimo, Rooseveltas ga
lėsiąs pravest didžiumą savo 
programos dėl pačių piliečių 
spaudimo į savo kongresma- 
nus-senatorius.

12 d., Vals-

čekį. Apkvaišęs laimėjimais, 
Riley atsisakė Dymentienei at
mokėti už trečią $235 čekutį, 
po kuriuo jis padirbo jos pa
rašą. Deja, teisėjas Brancato 
ir džiūrė rado šį “nekaltą” ad
vokatą kaltu ir nuteisė nuo 15 
mėn. ligi 5 metų į Sing Sing, 
o Bar Assn. atėmė jam advo
katavimo teisės, žinoma, Riley 
nei vienos paros kalėjime ne
sėdėjo: jis Dymentienei atmo
kėjo $1,235 (tik $1000 ma
žiau) ir teismas bausmę su
spendavo.

Nusivylęs, Bydermanas j ieš
kojo užtarimo, teiravosi pas 
“stambius” advokatus, bet 
tuščiomis: Fondas teisėtai pi
nigus išmokėjo jo nurodytu 
adresu, pagal jo pasirašytus. 
“įgaliojimus,” Darbo Dep-tas | 
bejėgis priverst antru syk m o-1 
keti, o Riley ir jo draugai, in- 
dorsavę čekį, “beturčiai.”

Galop, Bydermanas nutarė 
laimės jieškoti per savo tau
tiečius ir kreipėsi į “jauną ad
vokatėj” K. R. Jurgėlą. Pas
tarasis talkon pasikvietė savo 
mokyklos draugą “jauną ad
vokatėj” Vincą J. Dragūną- 
Drake, ir iškėlė bylą prieš 
banką, garantavusį ankstives- 
nius parašus.

Bylą sutvarkius, po 3 dienų 
teisme, po 1V2 dienos Byder
mano apklausinėjimo (keliems 
banką, garantavusį anksty ves- 
sukirsti užkimusio darbinin
ko)—bankas susitaikė ir jau 
išmokėjo kompromisinę sumą. 
(Mūsų žiniomis, banko išmo
kėtoji suma buvo $1,700, iš 
kurių Bydermanas 
$750 minėtiems liet, 
tams, o $950 likosi 
čiam.—V. ž. Ved.)

Bydermanas, per

Tarptautinio Darbininkų, Ap
sigynimo sekretorė Anna Da
mon išleido viešą pareiškimą 
dėl išrinkto Vito Marcantonio, 
tos organizacijos nacionalio 
pirmininko, į J. V. Kongresą 
iš 20-to distrikto. Varde 300,- 
000 tos organizacijos narių 
sveikina kongresmaną ir pa
reiškia, kad jo išrinkimas “yra 
laimėjimu visos šalies progre- 
syvėms spėkoms.” Marcanto
nio gavo viso 18,802 balsus, 
jo oponentas Lanzetta—12,- 
427.

Lietuviams Komunistams 
Ir Simpatikams

Pirmadienį, lapkričio 14-tos 
vakarą, Lietuvių Komunistų 
Kuopos susirinkimo nebus, nes 
įvyksta Sovietų Sąjungos 21 
metų sukakties minėjimo ma- 

. sinis mitingas milžiniškoj Ma- 
į dison Square Garden salėje, 
50th St. ir 8th Avė., N. Y. Vi
si nariai ir simpatikai prašomi 
tenai dalyvauti.

Sekamas susirinkimas įvyks 
dieną, “Laisves” svetainėj.

Lietuvių Komunistų 
Kuopos Valdyba.

21

Padėkit Atsteigt Veteranus

Rinki-

seka-

išmokėjo 
advoka- 

jam pa-

agentus
Fpndas Pa“iPpatejęęS į sųktų “stambių ad-
čekį, pagal 
instrukciją, 

Monroe St., 
Birž. 21 d.

Pirmad., lapkričio 14, 1933

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

mai:
1938

Manhattan 24,001
Bronx • 28,528
Brooklyn 40,038
Queens 4,398
Richmond 326

Viso 97,291to

Socialistų Balsų M

I

1936
15,717
19,474
25,534

3,378
313

Papuošė Savo įstaigą
Frank Domikaitis, kuris lai

ko restauraciją šalia “Lais
vės” spaustuvės, šiomis dieno
mis vėl papuošė savo įstaigą. 
Naujai numaliavojo kėdės, 
stalus. Maža įstaiga neduoda 
ištekliaus įsigyti viską gatavą, 
tačiau tas jam nekliudo užlai
kyti įstaigą švariai, pavyždin- 
gai. Protarpiais, kada restau
racijoj darbo mažiau, rasi jį 
kieme kalant, abliavojant, ma- 
liavojant, žolynus persodinant. 
Sakoma, “kas tikęs vienam 
darbe, tas tikęs daugelyje 
darbų.” Iš -jo ne tik šaunus 
kukorius, bet ir dekoratorius.

S-as.
64,436

žėjimas 
Lyginant su 1936 Metų 

Rinkimais
Jau iš anksto komunistų bu

vo nustatyta ir įspėta, kad 
Norman Thomaso skaldymas 
progresyvių spėkų, atakos ant 
Naujosios Dalybos, neduos 
naudos judėjimui neigi pačiai 
Socialistų Partijai. Bet jie oži
škai užsispyrė laikytis savo. 
Piliečiai tokia politika nepasi
tenkino ir atsigryžo nuo jos. 
Kadangi Norman Thomas bu-

vo žymiausiu tos partijos bal
sų gavėju, tad toks nupuoli
mas balsų skaitomas juo svar
besniu reiškiniu.

Už socialistus balsuota se-

Viso

karnai:
Thomas Laidler
1938 1936

Manhattan 4,391 12,705
Bronx 4,530 8,547
Brooklyn 6,931 14,487
Queens 1,965 10,001
Richmond 235 1,311

18,052

1935 m.,, birž. 
tybės Draudimo 
siuntė $4,427.77 
paišeliu rašytą 
“c-o Skelly, 91 
Brooklyn, N. Y.’
Bydermanas lankėsi Fonde ir 
patyrė apie čekio išsiuntimą. 
Šeštadienį, birž. 22 d., jis lan
kėsi su sūnum pas adv. Riley. 
Tas maloniai sutiko: “Taip, 
aš gavau čekį, jis saugioje vie
toje” (banke iškeistas birž. 15 
d., padirbus lietuvio parašą). 
Riley pats pasisiūlė paskolint 
$200 ir pakišo kvitą. Birž. 24 
d., vakare, Bydermanas vėl 
pas jį lankėsi. Riley vėl pats 
pasiūlė $200 ir davė pasira
šyt kvitą. Bydermanas reika
lavo čekio, bet Riley atsa
kė, kad jis nėra toks kvailas, 
kad atiduotų čekį negavęs sa
vo atlyginimo, ir reikalavo 
pusės pinigų. Lietuvis nesuti
ko ir sutarta kreiptis į Darbo 
Dep-tą, kad paskirtų advoka
to atlyginimo sumą.

Darbo Dep-tas priteisė ad
vokatui $500, liepė papildo
mus $500 sudėti Dep-te, T 
apeliacija galutinai išris advo
katų atlyginimą, o likusius pi
nigus atiduoti Bydermanui. 
Riley pasislėpė, niekam nemo
kėjęs, netgi adv. Carr’ui, ku- 
rįš visas apeliacijas sėkmingai 
apgynė. Po kelių mėnesių, Ri
ley buvo suimtas už parašo 
padirbimą ir pinigų pasisavi
nimą.

1936 m., birž. 5 d., krimina
liniam teisme teisėjas Fitzge
rald išteisino Riley, nes tasai 
pakišo Bydermano pasirašy
tas kvitas ir “pranešimą apie 
naują adresu”: pranešiman 
aukščiau Bydermano parašo 
Riley’o surašytas įgaliojimas ir 
pasižadėjimas $2,000 pasko
linti jo broliui Tomui Riley, o 
vienoje kvitoje jis padėjo ne
tikrą birž. 14 d. datą (ban
kas čekį iškeitė, mat, birželio 
15 d.) ir įterpė įgaliojimą iš
keisti $4,427.77 čekį.

Džiūrė ir teisėjas Fitzge
rald rado Riley “nekaltu.” Ki
toje byloje Rilęy “nukniaukė” 

47,051 iš Mrs. Gladys Dyment $2,000

vokatų” pinkles, dabar džiau
giasi savo tautiečių “jaunų 
advokatėlių” gabiais patarna
vimais. Kor.

įsigijo Saldaininę
sal-G. Bedermanas įsigijo 

dainių ir minkštų gėrimų 
krautuvę,. 163 Leonard St., 
priešais naujus Williams- 
burgo apartmentus, prie pat 
Stagg St. Laimingos kloties.

Rep.

Kur Galite Gaut Kongreso 
Vakarienės Tikietu

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus vaka
rienės tikietus galite gauti se
kamose vietose: Central Broo
klyne pas J. Jušką čeverykų 
krautuvėj, 79 Hudson Ave., 
Wjlliamsburge L. A. P. Kliu- 
be, 280 Union Avė.; “Laisvė- 

kol je”; pas Marcinkus, saldainių 
krautuvėje, 472 Lorimer St., 
pas Depsus, valgomų daiktų 
krautuvėje, 256 Union Avė.; 
pas Kongreso Komiteto narius 
ir pas daugelį kitų organizaci
jų narių.

Komitetas kviečia jumis nu
sipirkti tikietus iš anksto. Va
karienės tikieto kaina $1.25. 
Atsibus šeštadienį, lapkričio 
19 d., L.A.P. Kliubo svetainė
je, 280 Union Avė.

Vakarienė bus gera, prie 
valgių bus ir alaus. <

Kviečia Rengėjai.

Atsinešė Pasogą, Negavo 
Pačios

Joseph Newrick, anglas, 
apsiskundė teisėjui Brancato, 
kad Mrs. Regina Suero išpir
šo už jo savo dukterį ir išga
vo iš jo $2,500 kaipo užtikri
nimą, kad jis ją mylįs, bet 
per mėnesį po vedybų, pačios 
pas save nesulaukęs. Mote
rys patrauktos teisman.

Šią visą savaitę, baigiant 
lapkričio 19-tą, yra valdžios 
legalizuota rinkliava (tag 
days), kurios tikslu yra grei
čiau parvežt ir atsteigt į nor
malų, civilį gyvenimą ameri
kiečius Ispanijos demokratijos 
gynėjus.

Lincolno Brigados Draugai 
atsišaukia į visus Ispanijos 
rėmėjus ir simpatikus pasidar
buoti rinkliavoj. "Reikia 10,000 
liuosnoriu darbuotojų, apeit 
visą miestą.

Peter Tejada, kitaip vadina
mas Quioness, nušautas prie 
Adams ir High Sts. pereitą 
sekmadienį. Jis buvo demo
kratų lyderis savo apylinkėj, 
žudystė tiriama.

PAJIEŠKOJIMAI
Pa.jieškau darbo kaipo mėsinin

kas (butcher) arba dirbti restaura
cijoj. Esu švarus žmogus, nerūkau, 
esu blaivininkas ir teisingas. Turiu 
gerą paliudijimą. Nereikalauju auk
što užmokėjimo. Prašau rašyti: 
Mayauskas, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn, N. Y. (265-267)

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

21-mas PAMINĖJIMAS

USSR
New Yorko Valstijos Komu

nistų Partija suteikia

“Truth to Your Eyes...”
(Iš Tom Paine)

Dramatiškas Spektaklis

Šiandien, Lapkričio 14-tą
Pradžia 8 vai. vakare

Madison Square Garden
50th Street and 8th Avenue

Šimtai artistų, šokikų, 
muzikantų, ir choras

Kalbėtojai:
EARL BROWDER
JAMES W. FORD 
MOTHER BLOOR

Chairman
CHARLES KRUMBEIN

Tikietai: $1.65, $1.10, 65c, 25c, 
visuose Workers’ Bookshops

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarr^vj. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA

Open Day and Night

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

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

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

Sun. all day and night

Mateusas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras . kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

RAMM

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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