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Krislai
Nors Tiek Gerai.
Naujas Korespondentas.
Nenišk Kitiems Kojos.
Laimėjimas.
Už Vienybę.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Mptams 
Brooklyne $6.00 

Metams

THE LITHUANIAN DAILY

Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas prašomas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

Roosevelto valdžia nebe
sistengia trukdyti sugrįži
mui iš Ispanijos amerikonų 
kovotojų. Dar šiek tiek pa
deda tiems, kurie pametė 
savo pasportus.

O jeigu ta valdžia pama
tytų šviesą ir nuimtų nuo 
Ispanijos liaudies valdžios 
blokadą ir laisvai parduotų 
jai karo ginklų ir maisto 
produktų!

Deja, to dar nesimato. 
Nepakankamai didelis ma
sių spaudimas. Jau ne kar
tą buvo įrodyta, kad Roose
velto valdžia pusėtinai grei
tai pasitraukia prieš masi
nį judėjimą.

“Laisvėje” dažniau pra
sideda pasirodyti žinių iš 
Chicagos. Mūsų naujas ir 
jaunas korespondentas, An
tanas, pasižadėjo sistema- 
tiškai rašinėti. Pasitikim, 
jog jis savo prižadą ištesės.* * *

Chicagoje mes turime 
gražų būrelį skaitytojų, bet 
galėtų būti gerokai dau
giau, nors ten jie ir turi sa
vo dienraštį. Esti tokių at
sitikimų : Stuboje vienas 
prenumeruoja “Vilnį,” o 
kokie trys-keturi ją skaito. 
Sako: “Kam prenumeruoti, 
kad dienraštis vis tiek pas 
mus ateina.”

Bet kodėl iš tų kitų koks 
vienas negalėtų užsiprenu
meruoti dienraštį “Lais
vę”? * * *

Panašiai turėtų padaryti 
brooklyniečiai, kurie skaito 
“Laisvę.” Čia irgi yra po 
kelius vienoje stuboje, kurie 
pasitenkina vienu dienraš
čiu. Jiems nebūtų pro šalį 
gauti Chicagos dienraštį 
“Vilnį” ir taipgi skaityti.* * *

“Laisvės” koncertas išėjo 
gerai visu šimtu procentų. 
O jam norėjo pakenkti, pa
kišti koją: broliai socialis
tai su savo bankietu išvaka
rėse, fašistai su savo ban
kietu tą pačią dieną iš kitos' 
pusės, kunigai su savo pa
rapijiniais apvaikščiojimais 
iš trečios. Bet visi pakenkė 
tik sau.

Brooklyniečiai šitaip sa
ko: “Neisime pas tuos, ku
rie bando kitiems koją pa
kišti.” * * *

Pittsburghe' prasidėjo C. 
L O. konstitucinė konvenci
ja. Puikų raportą konvenci
jai išdavė John L. Lewis. 
Jis parodė, kad visos C.I.O. 
unijos krūvoje jau turi ke- 
turius milionus narių su 
viršum. * * ♦

O kaip su darbo unijų 
vienybe? Jos C. L O. nesibai
do. Priešingai, C.I.O. vadai 
nuoširdžiai trokšta apsivie- 
nijimo su Amreikos Darbo 
Federacija.

Bet teisingai John L. 
Lewis pasakė, kad vienybė 
gali būti tiktai kaipo lygus 
su lygum. Tos milžiniškos 
naujos industrinės unijos 
nebus paaukotos amatinėms 
unijoms.

C.I.O. nebus antroji Če- 
choslovakija, pasakė Lewis. 
Jeigu’ Federacija nori ir 
priima visas iki vienai 
C.I.O. unijas, gerai, mes 
visos einame į Federaciją.

Bet jeigu to nenori, tai 
tegul visos Federacijos uni
jos ateina į C.I.O., mes jas 
pasitiksime ir priimsime.♦ * ♦ •

Tiktai tokia vienybė ir 
galima. Kol William Green
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Nubaustas Caristas, Atidavęs 
Lenkams Pulką 

Raudonarmiečiu
Maskva. — Kada Sovietai 

kariavo su Lenkija, vienas 
buvęs caro gvardijos oficie- 
rius tiksliai leido lenkam 
apsupt ir suimt visą raudon
armiečių pulką ir pats pasi
davė.

Apsimainius karo imti
niais, paskui tas oficierius 
sugrįžo į Sovietus, dirbo 
amunicijos fabrike ir suda
rė šnipų grupę išdavinėt So
vietų kariškas slaptybes.

Jis gabiai veidmainiavo, 
kad Sovietai kare su Len
kija leido jam komanduot 
Raudonosios Armijos dalį.

Išsiaiškinus to caristo 
niekšystėm, dabar jis, So
vietų teismo nuosprendžiu, 
tapo sušaudytas.

EXTRA!
Washington, lapkr. 15. — 

Jungtinių Valstijų senato
rius King reikalauja, kad 
šios šalies valdžia sutrauky
tų diplomatinius ryšius su 
Vokietija, jeigu naziai ne
siliaus terorizavę žydų, ka
talikų ir kitų nenazių.

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministeris 
H. L. Ickes pasmerkė bar
bariškus nazių užpuolimus 
prieš žydus, katalikus ir 
protestonus Vokietijoj.

Berlin, lapkr. 15.—Vokie
tijoj suimta jau 50 tūkstan
čių žydų. Jeigu žydas Vo
kietijoj ar užsieniuose už
muštų ar sužeistų vokišką 
nazį, tai hitlerininkai žada 
nužudyt ar sužalot tūkstan
tį žydų belaisvių.

Pittsburgh, Pa., lapkr. 15. 
—Vadai CIO suvažiavimo 
tikisi, kad gal prezidentas 
Rooseveltas sutiks tarpinin- 
kaut darymui taikos tarp 
Darbo Federacijos ir CIO.

Berlin. — Naziai uždrau
dė žydam lankyt bet kokias 
aukštesnes mokyklas.

Panamos Kanalo Šnipai Na
ziai po Aukštom Parankom

Cristobal, Panama Canal. 
—Advokatas keturių suim
tų vokiečių-nazių kaipo šni
pų reikalauja sumažint 
jiem parankas. Jie areštuo
ti, kad traukė fotografijas 
Amerikos Panamos kanalo 
tvirtumų. Jie laikomi teis
mui po $10,000 iki $25,000 
kiekvienas. Prieš juos liudi
ja 29 kariškiai ir civiliai 
žmonės.

norės priimti i Federaciją 
tiktai kelias C.I.O. unijas, 
o kitas palikti už Federaci
jos sienų ir jas pakrikdyti, 
tol unijų vienybė neįmano
ma.

AMERIKA ATŠAUKIA SAVO AMBASA 
DORIŲ IŠ VOKIETIJOS

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas įsakė Jung
tinių Valstijų ambasadoriui 
H. R. Wilsonui tuoj aus grįžt 
namo iš Berlyno. Preziden
tas tarsis su juom apie žiau
rius žydų persekiojimus Vo
kietijoj.

Ambasadorius Wilson il
gokai pasiliksiąs Amerikoj.
Nors tai dar nebus nutrau

Anglija Žadanti Įrengi 
Žydam “Naują Tėvynę” 
Pietinėje Afrikoje (?)

London. — Pranešama, 
kad Anglija planuoja įsteigt 
žydų “valstybę” Pietinėje 
Afrikoje, į šiaurius nuo Pie
tų Afrikos Sąjungos, kuri 
yra Anglijos kolonija. Ten 
galėsią apsigyvent žydai ve
jami iš Vokietijos, Italijos 
ir kitų kraštų.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain tiki
si, kad geriau galėsiąs su
sitaikyt su Vokietija, kai 
būsiąs,taip “išspręstus” žy
dų klausimas. • • '

Anglijos valdžia pagei
dauja, kad Franci j a ir Por
tugalija prisidėtų prie įstei
gimo tos naujos “žydų tė
vynės;” bet dar nežinia, ko
kio prisidėjimo Anglija no
ri—žemėmis ar kuo kitu.

Anglija, sakoma, siūlys, 
kad Amerika ir kitos di
džiosios valstybės užtikrintų 
tą planuojamą “žydų kraš
tą.”

Reikalauja Pertraukti Ame
rikos Prekybą su Nariais

—New York. — Kaf eteri jų 
Darbininkų Unijos lokalas 
(Darbo Federacijos) ir 
daug kitų organizacijų pa
siuntė prezidentui Roosevel- 
tui telegramas, kur ragina 
pertraukt prekybą su Vo
kietija dėl to, kad naziai 
taip terorizuoja ir persekio
ja žydus ir katalikus. To 
reikalauja ir garsusis teatrų 
vedėjas Daniel Frohman ir 
daugelis kitų žymių ameri
kiečių.

Vyriausias Teismas vėl At
metė Mooney’o Prašymą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teis
mas dauguma balsų atmetė 
prašymą, kad jis pernagri- 
nėtų bylą Tomo Mooney’o, 
darbininkų vado, kuris kla
stingai įkalintas Californi- 
joj visam amžiui. Mooney’o 
advokatas Finerty vadina šį 
Vyriausio Teismo sprendi
mą “neteisingu ir sauvališ- 
ku.”

Naujai išrinktas Califor- 
nijos gubernatorium demo
kratas Olson ketina išlais
vint Mooney.

kimas diplomatinių ryšių su 
Vokietija, bet jau “brūkšte
lėjimas per burną” Hitle
riui.

Berlin, lapkr. 15. — Na
ziai plūsta Amerikos val
džią, kad jinai atšaukia sa
vo ambasadorių Wilsoną pa
sikalbėt apie nazių terorą 
prieš žydus.

Diktatoriški Francijos 
Valdžios Įsakymai, Pa
taikaujanti Fašistams
Paryžius.—Francijos val

džia išleido jau 42 diktato
riškus įsakymus-įsta tymus: 
Nusprendė pailgint darbo 
savaitę iki 44 valandų; mest 
iš darbo ir neduot bedarbių 
pensijų tiem, kurie nesutiks 
dirbt virš 40 valandų; baust 
streikų “kurstytojus” 100 
iki 1,000 frankų ir kalėjimu 
iki trijų mėnesių; baust 
žmones “įžeidinėjančius” ki
tų šalių galvas (kaip kad 
Mussolinį ir Hitlerį); pakelt 
kainas kavos, cukraus, paš
to ženklų, gazolino, tabako, 
auto-busų ir kt.; padidint 
taksus ant įvairių reikme
nų, ir tt.

Dabar premjero Daladie- 
ro valdžia planuoja panai
kint arba numušt karo ve
teranų pensijas, bet žada 
(gal) įvest senatvės apdrau- 
dą.

Dėl tokių įsakymų jau 
žymiai pakilo kompanijų ŠČ- 
rai.

S u v a ž i avime Francijos 
Darbininkų Konfederacijos, 
L. Jouhaux, vyriausias jos 
vadas, ragina darbininkus 
prie šintis diktatoriškiem 
valdžios įsakymam.

Liaudiečiai Atmuša Fašistus 
Dviejuose Frontuose

Barcelona, Ispanija. — 
Liaudiečiai tebevaldo atim
tus nuo fašistų miestelius 
Aytoną ir du kitus, Segre 
upės fronte, ir sustiprino 
savo pozicijas tenai.

Liaudiečiai atmušė fašis
tų ataką ir nukovė 300 prie
šų už 4 mylių nuo Toledo, 
centraliniam Ispanijos fron
te.

Meksikos Fašistą Generolo 
Agentas Amerikoje

Washington. — Tarp sve
timų šalių agentų Amerikoj, 
jau įsiregistravo ir ameri
konas D. L. Cullison, kaipo 
agentas Meksikos fašistinio 
generolo S. Cedillo, kuris 
darė ginkluotą sukilimą 
prieš demokratiniai pažan
gią Meksikos valdžią. Gen. 
Cedillo slapstosi Meksikoj.

Tėvas “Kidnapinęs” Savo 
Dukterį; Reikalavęs $500 

Išpirkimo Pinigo
Bergen County kalėj iman, 

N. J., tapo įmestas Fred H. 
Roff, už pagrobimą savo 
dukters ir už reikalavimą 
$500 išpirkimo. Taip tėvą 
skundė policijai jo duktė 
Gloria Roff, vidurinės mo
kyklos mokinė, 17 metų am
žiaus, kurią jis apleido 13 
metų atgal. Nuo to laiko iki 
šiol ją augina jos dėdė ir 
teta. Jiedu yra teisėtai ją 
įdukrinę kaip savo mergai
tę.

Tėvas ją pagrobęs, kai ji
nai išėjo iš mokyklos Tea- 
necke, N. J. Jis įsitempęs ją 
į automobilį ir telefonavęs 
mergaitės tetai ir dėdei, kad 
duotų jam $500 vaduotpini- 
gių už dukters paleidimą. 
Bet po poros valandų palei
dęs be išpirkimo.

Tardomas tėvas sako, 
kad jis “niekad net nebuvęs 
Teanecke.”

Arkivyskupas Susijaudinęs 
prieš Nazius, žydų Kan

kintojus

Washington. — Baltimo- 
rės katalikų arkivyskupas 
labai įširdęs pasmerkė na- 
.zius uz “persekiojimą begin
klių, nekaltų žydų, kurių 
vienintelis nusidėjimas yra, 
kad jie yra žmonės tos tau
tos, iš kurios kilo Jėzus.”

- —« —- - — .
Francijos Ex--Premjeras Ga

vo Užpelnytą Antausį
Paryžius. — Kai buvęs. 

Francijos ministeris pirmi
ninkas P-E. Flandin nešė 
vainiką padėt prie Nežino
mo Kareivio paminklo, tai 
advokatas J. Renouvin su
šuko: “Neišniekink nežino
mo kareivio kapo!” ir kirto 
ranka Flandinui veidan. •

Flandin buvo Hitlerio rė
mėjas prieš Čechoslovaki- 
ją; ir kada Francijos ir 
Anglijos valdovai Muniche 
nusprendė atiduot didelę 
dalį Čechoslovakijos Hitle
riui, Vengrijai ir Lenkijai, 
Flandin pasiuntė Hitleriui 
sveikinimo telegramą.

Sovietuose Suimti Rubensai 
Tikrai Buvo Šnipai

Maskva. — Sovietuose 
praeitą žiemą suimti ameri
kiečiai “Robinsonai”—A. A. 
Rubens su žmona tikrai bu
vo šnipai, kaip rašo “Raudo
noji žvaigždė.” šis Raudo
nosios Armijos laikraštis 
peržvelgia Amerikos bylą 
prieš Vokietijos šnipus ir 
kreipia domę ypač į tai, kad 
naziai klastavo amerikinius 
pasportus siųst Hitlerio šni
pus į Sovietų Sąjungą.

Po to, kai Jungtinių Vals
tijų ambasados valdininkai 
Maskvoj pasimatė su Ru
bensais kalėjime, Amerikos 
valdžia daugiau neprisime
na apie Rubensus. Tikrai ži
no, kas tai do paukščiai.

CIO KARŠTAI PRIĖMĖ ROOSEVELTO 
PARAGINIMU UNIJOM APSIVIENYT

Pittsburgh, Pa. — Delega-; 
tai CIO steigiamojo suva
žiavimo su didžiausiu entu
ziazmu priėmė ir sustoję 
sveikino prezidento Roose- 
velto telegramą. Preziden
tas atsiuntė suvažiavimui 
geriausius linkėjimus ir 
sveikinimus, ir gailėjosi, kad 
pats asmeniškai negali čia 
dalyvauti.

Savo telegramoj prez. 
Rooseveltas, be kitko, sako:

“Aš drįstu išreikšt viltį, 
kaip kad aš dariau ir suva
žiavimui Amerikos Darbo 
Federacijos, jog bus palik
tos atdaros visos galimos 
durys į taiką ir progresą 
reikale vienybės tarp orga
nizuotų darbininkų Jungti
nėse Valstijose... Tęst ki
virčus (tarp Darbo Federa
cijos ir CIO) tai reikštų tik

Kaip A. Smetona “Iš 
Naujo Perrinktas Lie

tuvos Prezidentu”
Kaunas. — Vadinamas 

“seimas” vienbalsiai “vėl iš
rinko” Antaną Smetoną 
Lietuvos “prezidentu” sep
tyniom metam. Bet jis buvo 
vienintelis kandidatas.

(Smetonos vado vaujami 
fašistai 1926 m. smurtu nu
vertė liaudininko preziden
to dr. K. Griniaus demokra
tinę valdžią ir įvedė savo 
diktatūrą. New York Times 
prie pranešimo apie Sme
tonos “perrinkimą” garbina 
jį kaip “lietuvių tautos 
didvyrį.”)

Fašistų Bombos Rimtai Su
žeidė Anglijos Laivą

Madrid. — Penki fašistų 
orlaiviai, bomba rduodami 
Valencijos prieplauką, sun
kiai sužeidė Anglijos pre
kybos laivą “Stratfordą”. 
Tai jau antrą kartą fašis
tų bombininkai jį sužeidė. 
Pirmiau jis buvo jų sužeis
tas rugsėjo mėnesį, bet ta
da nepavojingai.

Paryžiaus Valdžios Pasimoji- 
mai prieš Svetimšalius

Paryžius. — Francijos 
valdžia rengiasi iškraustyt 
iš .savo šalies nepiliečius at
eivius. O naturalizuotiem 
Francijos piliečiam nebus 
leidžiama balsuot per pen
kerius metus nuo pilietybės 
gavimo.

New Yųrk. — General 
Motors korporacija ketina 
skolint dalį būsimos algos 
savo darbininkam, kurie 
tarpais neturės joj darbo.

ORAS

Giedra ir šaltoka. 

prarast įtaką ir jėgą visiem 
darbininkam; iš antros gi 
pusės, jei bus suvienytas 
darbininkų judėjimas, tai 
pasitarnaus bendrom, ko- ■ 
lektyvėm (unijinėm) dery
bom su samdytojais; o taika 
tarp darbininkų bus naudin
ga visiem amerikiečiam.” • -

. CIO pirmininkas John 
L. Lewis dramatiškai atsL 
šaukė į Jungtinių Valstijų 

Į valdžią “tinkamai pasikaL 
bėt” su Vokietija prieš Hit
lerio žvėriškumus, padary
tus ir dar daromus prieš 
žydus.” čia visi delegatai 
sustojo ir karštai sveikino 
Lewisą.

Priimtoj rezoliucijoj' CIO 
suvažiavimas išreiškė tvir
čiausią pasiryžimą gint 
Ameriką nuo nazių ar kitų 
fašistinių užpuolikų.

Amerikiečių $300,000 | 
Dovanos Ispanijai Pra* I 

ėjo pro Gibraltarą
Gibraltar. — Ispanijos fa

šistų šarvuotas laivas bandė 
sustabdyt Amerikos laivą 
“Erica Reed,” gabenantį Is
panijos liaudiečiam maistą 
ir medikalius ir kt. reikme
nis, $300,000 vertės. Bet 
“Erica Reed” nepaisė grū
mojančio fašistinio laivo, ir 
laimingai pravežė tas ame
rikiečių aukas Ispanijos res-, 
publika i.

Pietų Afrikos Ministeris
Siūlo Naziam Kolonijas ; j 

1
London. — Pietų Afrikos, 

Anglijos kolonijos, karo mi
nisteris Oswald Pirow, at
vykęs j Londoną, kaip pra
nešama, siūlo Anglijai su
grąžint bent tūlas afrikines 
kolonijas Vokietijai. Oswald 
Pirow yra vokiečių kilmės,

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Chamberlain “užtik
rina,” kad be seimo žinios 
nebūsią sugrąžinta jokios 
kolonijos Vokietijai.

Šimtai Tūkstančių Giliną Nau
joj Apsigynimo Linijoj

Shanghai, lapkr. 15.—Ja- 
ponai b r i a u j a s i linkon 
Changsha miesto, kuris, pa
degtas japonų oro bombo
mis, jau beveik visas supleš
kėjo. *

Chinai telkia šimtus tūks
tančių armijos tarp Heng- 
yango ir Paokingo, Hunano 
provincijoj, ir įsitvirtin'a ten 
didelei kovai prieš japonus.

P a r y ž ius, lapkr. 15. — 
Francijos valdžios atstovas 
sako, jog pamatiniai jau su
sitarta su Hitlerio valdžia, 
kad “niekad daugiau netu
rėsią būt karo tarp Franci
jos ir Vokietijos.”
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O tuo pačiu sykiu, kol dalykai išsiaiš
kins, viso pasaulio žmones turėtų pa
reikšti griežčiausius protestus prieš tai, 
kas dabar darosi Vokietijoj ir Austrijoj.

Reikia atsiminti, kad mūsų krašto 
kongresas kadaise labai griežtai buvo pa
sisakęs prieš caristinės Rusijos valdžią, 
kuri tais laikais ruošė prieš žydus pogro
mus. Kodėl gi šiandien prezidentas Roo- 
seveltas negalėtų to padaryti, ligi kon
gresas susirinks?

Prezidento griežtas žodis šiuo atveju 
labai daug reikštų.

Uruguajiečių “Darbas” 
Apie Save

Raseiniai—Jaiinujii
Antifašistų Kalėjimas

prašo, dažnai kalėjimo sargas, 
kartais valdininkas su virši
ninku, atkerta:

>7
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Kraujo Trokštąs Vilkas
Gavome u r uguajiečių savaitraščio 

“Darbo” num. 21. Tai jubilėjinis numeris,
’ Gerą kalbą pasakė CIO pirmininkas, 

John L. Lewis, paminėtosios organizaci
jos pirmam konstituciniam suvažiavime, 
Pittsburghe. Jis pasmerkė reakcininkus, 
ir smarkiai užvažiavo Vokietijos bestijų 
vadui Hitleriui, kurio komandoje šian
dien atliekami toki baisūs darbai, kokius 
pasaulis matė tik pačiais juodžiausiais 
laikais.

'Hitleris, sakė Lewis, yra kraujo trokš
tąs vilkas.

_ CIO pirmininkas pabrėžė, jog ši orga
nizacija, susidedanti iš virš 4,000,000 na
rių, yra pasiruošusi bile kada kovoti 
prieš reakciją, prieš fašizmą. O jei mūsų 
kraštas turėtų eiti kariauti su fašistine 
Vokietija, tai CIO pilniausiai savo val
džią paremtų.

Lewis nurodė reakcininkams milionie- 
riams, kad jie nedrįstų pulti organizuo
to darbininkų judėjimo, nes turės atkus
ti dantį, kadangi toki^ judėjimas, kaip 
CIO, jiems nebus galima sudaužyti?: CIO 
stovi už pilniausią laisvę visokioms nuo
monėms, visokioms pažiūroms ir jis, CIO, 
pasirįžęs kovoti už laisvę tautinėms gru
pėms, tikyboms ir rasėms.
”*Gerai CIO vadas užakcentavo ir vie
nybės klausimą Amerikos darbininkų ju
dėjimo. Jeigu ADF vadai, nurodė jis, 
nori vienybės su CIO, tai tosios vienybės 
reikia siektis lygaus su „lygiu pagrindu. 
CIO nebūsianti čechoslovakija.

Viskas rodo, kad šis pirmutinis CIO 
suvažiavimas, padarys milžiniškos nau
dos Amerikos darbininkų judėjimui. Ga
lionas daiktas, kad jis paskubins vieny
bės reikalą tarpe CIO ir ADF.

pašvęstas trijų metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti. Pati laikraščio redakcija šitaip 
rašo:

Trys kultūrinio darbo metai! Gal kas 
pasakys, kad tai naivus džiaugsmas. Bet 
taip sakydamas pats liktų naiviu.

Trys metai, nėra jau taip daug laiko, 
bet nepamirštant tą, kad ir Urug. lie
tuvių kolonija jaunutė—jai. vos tik 10 
metų, šis trimetis įgauna didelės reikš
mės. Apart to, mūsų koloniją sudaro 
beveik visi valstiečiai-darbininkai ir nėra 
laisvų profesijų inteligentijos. Mūsų 
tautiečiai, didžiumoje, yra be amatų, o 
šiaip juodo ir sunkaus darbo skruzdės, 
bet kultūros ir apšvietos srityje rodo did
vyriškus darbus. Jie yra laisvi, be prie
tarų ir siekianti šviesesnio rytojaus žmo
nės. Kas iš to, kad nekurie aukštus moks
lus išėję, kalba labai gražiais žodžiais, 
teoretikai, bet kultūros srityje yra auk
sinio veršio pavergti... Ne mūsų klasei 

wjie tarnaują, ir, tuo pačiu,
skiepija savo supuvusią fašistinę ' “kul-

Prieš tris metus, būrelis susipratusių 
draugų iškelia legalaus, darbininkų rei
kalus ginančio laikraščio klausimą. At
sišaukimas randa nepaprastą pritarimą 
mūsų kolonijoj. Įvyksta pirmas darbie- 
čių susirinkimas, kur apsvarstę spaudos 
darbą, nutaria leisti laikraštį >j vardu 
DARBAS. Per susirinkimą sukeliamas 
fondas ir išrenkama iš 8 asmenų “D.” re
dakcinė kolegija su Juozu Čiurkinu prie-

(Tąsa)

Provokatorių ir Išdavikų 
Darbai

Mūsų terorizavimui panau
dojo provokatorius, išdavikus ir 
kitus niekšus. Kai kuriuos cha- 
rakteringesnius įvykius paduo
siu. 1933 metų pabaigoje į mū
sų kamerą atkėlė Bedarfą ir 
Lagiuravičių (pastarasis nebu
vo dar priimtas į kolektyvą). 
Jiedu labai susidraugavo ir 
pradėjo užkabinėt draugus. 
Mes- pareikalavom pasiaiškinti; 
vietoje pasiaiškinimo, jie vi
saip pradėjo šmeižti kolektyvą. 
Už tai mes paprašėme, kad jie 
išsinešdintų iš kameros. Po to 
jie pradėjo išdavinėt slaptavie
tes, kurias spėjo ten esant. Iš
davinėjo aktingesnius draugus. 
Už tai mes čiupome už kalnie- 
riaus ir per duris, pirma gerai 
jiems kailį išvanodami. Atsi- 
keršydami, jie pradėjo užpuldi
nėti pavienius draugus. Admi
nistracija jų visai nevaržyda
vo ir juos visur laisvai leisda
vo, dėl to, suprantama, draugai 
pavieniai nęgalėdavo pasirody
ti. Jie, kaip banditai, visokiais 
įrankiais apsiginklavę, grasin
davo: tai papjauti, tai užmušti, 
puldavo kiekvieną pasitaikiusį 
draugą. Kartą K. (jis dar tebe
buvo kolektyve) užpuolė su pei
liu sužalodami jam veidą. Neuž
ilgo po to V. perskėlė su tabure- 
tu galvą. Tuo tarpu adminis- 

■ traeija, vietoj nubausti niekšą 
Bedarfą už sužalojimą mūsų 
draugo, nubaudė mus visus: 
uždraudė mums dežuroti virtu
vėje.

Kai administracija nesigrie- 
bė užkirsti kelią mūsų teroriza
vimui, tai mes patys stengėmės 
niekšus suvaldyti.

1934 metais durpyne buvo 
mūsų apkultas provokatorius 
Timofejevas. Administracija ir 
Čia pasirodė jų užtarėja. Jau 
nebesitenkino administracinė-

| Gydytojas pareiškė, kad čia 
ne nuo sumušimo, o esanti ko
kia tai “liga,” nes jei tai bū
tų sužalojimas mušant, tai ne
būtų galėjusi išlaikyti jo gy
vybė.

Medicinos pagelba, galima 
sakyti, veik visą laiką bloga. 
Bet atkėlus į Raseinius Dr. 
Savicką (dabartinį), sveikatos 
priežiūra dar pablogėjo. To
dėl buvome priversti paskelbti 
jam boikotą. Nueidavo kas 
nors iš mūsų pas jį, pirmiau
siai paklausdavo, iš kokios 
kameros, ir jei iš' devintos— 
“marš lauk, bolševike! Ne 
pas gydytoją, bet prie sienos 
jums vieta!” ir panašiai. Tris 
mėnesius mes jį boikotavome, 
po to jis pats atėjo į kamerą 
ir mus visus apžiūrėjo. Po*boi
koto jis tapo šiek tiek sukalba
mesnis.

Šitokiam politinių kalinių 
terorizavimo fone plėtėsi Ra
seinių kalėjimas, kad dar dau
giau fašizmo nelaisvių sutal- 
pint. 1936 m. šie tariamieji 
arešto namai imta skubiai di
dinti, statyti 60 vienučių sky
rių.

Pastačius vienučių skyrių, 
Raseinių kalėjimas daugiau 
kaip dvigubai padidėjo. Jeigu 
1932 m. čia vežamam drau
gui jis buvo panašus į kiauli
ninką, tai dabar Raseinių ka
lėjimas virto didžiuliu mūro 
masyvu. Cementas, geležis ir 
aukštos storos sienos. • Lan
guose bliksi stiklai pro kry
žiavai suramstytas geležis. Už 
stiklo—tuštuma. Joks veidas 
nepasirodys, tarsi niekas ka
meroje negyvena.

Tačiau gyvena. Ilgus metus 
priversti gyventi.
Politinių Kalinių Suskirstymas 

Ir Izoliacija
Visi šitie žmonės sutalpinti 

vienutėse po vieną, po du, o 
trūkstant vietos, ir po tris. Su-

“Nieko negausi. Deriesi, 
deriesi, nebūtum žydas...” 
Nors žydas ir mažiau reika
lautų už kitus.

Visokiu atveju žydas bus 
labiau aprėktas už lietuvį. 
Jeigu aukštesnioji administra
cija antisemitizmo ir visiškai 
nereikštų, tai pas eilinius sar
gus jis išplaukia: “Reikia pa
spausti žydą” — maloniai ku
tena beveik kiekvieno sargo 
surambėjusią širdį. Juk į ka
lėjimo sargus stoja patys ne- 
valyviausi žmonės.

Izoliavimas labiau prasila
vinusių draugų — antras ad
ministracijos tikslas. Aukš
čiau sakėme, kad lietuvių ir 
žydų vienutės — du atskiri 
pasauliai. Dabar reikia pa
sakyti, jog kiekviena vienutė 
—atskiras pasaulis; bent taip 
administracija nori. Nieko 
.perduoti, nei gauti iš. kitos 
vienutės negalima. Nei žo
džio ištarti negalima. Pasi
vaikščioti išleidžia po 18-20 
žmonių, bet eiti vienas pas
kui kitą ir nei žodžio!

Tiek pat žmonių išeinamon 
leisdavo. Pusvalandžiui ir 
daugiau 18-20 žmonių išeina
moje! Administracijai pasiro
dė, kad šitaip mums perdaug 
laisvės suteikiama; juk mes iš
einamoje galime žodį kitą vie
nas kitam pratarti! Todėl 
praėjusią žiemą sugalvojo iš
einamon leisti tik po 2-3 žmo
nes ir vertė apsiruošt per 5 
minutes. Bet mums griežtai 
pareikalavus; prailgino laiką 
iki 10 minučių. Čia vėl pro
ga priekabėms. Išeinamoje 
reikia ne tik gamtiškus reika
lus atlikti, bet patiems nusi
plaut ir išmazgot skudurus, 
pančiakas, nosines ir kitką.

Tokiu būdu negalima suspėti 
ir per 10 minučių. Užtrukai 
kiek išeinamoj, sargas rašo 
viršininkui raportą, viršinin
kas baudžia.

Gyvenimas vienutėje irgi 
priekabių pilnas.

Politinio Kalinio Vienutė
Politinio kalinio vienutė — 

per dienas sunkiom durim už
trenkta mūro dėžė, šeštą va
landą ryto suskardi švilpukas 
keltis. Neužilgo vėl švilpukas. 
Vienučių gyventojai sustoję 
netoli vienučių laukia, kol 
sargas duris atidaręs galvą 
kyštels ir užsirašys. Tai reiš
kia patikrinimą. Vėliau dar 
kelius kartus atrakins duris: 
pusryčiai, ruoša, pasivaikščio
jimas, pietūs ir vakarinis pa
tikrinimas. Tačiau būna ir ne
lauktų, netikėtų atidarymų.

Du draugai sėdi ant prie 
sienos prikaltų suoliukų ir 
skaito arba rašo užgulę staliu
ką, taip pat prie sienos prira
kintą. Jų mintis kažin kur, 
gal valandėlei užmiršo kalė
jimą, bet esąs koridoriuje 
sargas jų neužmiršta . . . Pa
sistiepęs ant pirštų, kaip ka
tinas, sargas slankioja balko
nais. Priselina vienutės duris 
ir atsargiai (kad neskrebtel- 
ti) pradaro dangtelį, kuris 
dengia apvalą stikliuką, įtai
sytą duryse. Sargas godžiai 
žvelgia pro stikliuką. “Kažin 
kuo jie ten taip užsiima?”— 
jam kyla klausimas. “Reikia 
patikrint,” čia pat nuspren
džia sargas. Mikliai pasuko 
raktą ir negirdimas atsiran
da vienutės tarpduryje.

“Ką dirbat?” klausia akių 
neatitraukdamas nuo atverstos 
knygos ar sąsiuvinio. Pasklai
do lapus, paskaito ir išeina.

(Bus daugiau)

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų. 
Skaitytojų Gyvuoja

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų eina prie pabaigos. 
Jei nebus pageidavimų prailginti, tai jis baigsis su pirma diena

Galimas Daiktas
‘•'IŠ Europos gaunama įdomių davinių 
apie Hitlerio dūkimą prieš žydus. Tūli 
žymūs žmonės Europoje kalba, kad pašo- 
vimas nazių ambasados tarnautojo Pa
lūžiu je yra niekas daugiau, kaip “antra
sis Reichstago Gaisras.”
„.Kai Hitleris pasimojo pulti komunis
tus ir “laimėti rinkimus,” tai jis sudegi
no reichstago pastatą ir paskelbė, kad 
tai padarė komunistai. Dėka tai provo
kacijai, jis “laimėjo rinkimus.” Dėka jai, 
beje, jis paleido darban reakciją, kuri 
sunaikino daugybę geriausių darbininkų 
Klasės sūnų, kovotojų.

Dabar, sako žmonės, Hitleriui parūpo 
visiškai sunaikinti Vokietijos žydus. Bet 
tąm reikalinga pretenzija. Na, tai jis ir 
padaręs: nazių provokatoriai bus kaip 
nors prikalbinę žydų tautybės vaikiną 
nužudyti ambasados tarnautoją! Kai tas 
padaryta, jis pradėjo savo pogromus, ko
kių nėra mačiusi nei caristinė Rusija! 
''"Kad taip dalykas yra, o ne kitaip, gali
ma spręsti ir tuo: jaunas žydelis nebūtų 
taip lengvai galėjęs prieiti, na, kad ir 
žėmesnio ambasados tarnautojo, jei jam 
nebūtų pagelbėjęs koks nors žymesnis 
nazis.

» ' Be abejo, šis dalykas turės pilniausiai
. išaiškėti. Nėra bjauriausių priemonių, 
f kurių fašistai gėdytųsi vartoti prieš tuos, 

Į kuriuos jie pasiruošę sunaikinti.
■K liwfer1 “
E* Dar Daug Nekultūringumo® ■ ■' * .,,, •

fc '—UŽUGUOSTIS, Aukštadva- 
rio valsčiaus, šiemet Užuguos
čio bažnytkaimy j ? buvo šven- 

t čiami vadinami ražantių atlai-
I spalių 9 d. žmonių buvo 
i gana daug, eilės karabelnin- l ku ir baronkinių sustoję eilė- 
y.į mis prie bažnyčios švento- 

• riaus. Jau nuo pat ryto praši
lk dėjo visokį lošimai. Jaunimas

čiami vadinami ražanęių atlai-

Pirmojo DARBO numerio pasirodymas 
sukėlė didelį entuziazmą kolonijoj. Visos 
pažangiosios lietuvių organizacijos, bei 
pavieniai susipratę asmenys, remia vi
somis išgalėmis; aukos, raštai rinkos iš 
visų Urugvajaus kampelių. DARBAS 
gauna pasveikinimų iš kitų kraštų lietu
vių.

Taip “D.” ėjo, platino laisvą žodį, ko
vojo su nelygiu sau priešu—fašizmu. Iš
ėjo 29 numeriai ir dėlei sunkios pagrin
dinės laikraščio ekonomijos, sustojo. Tai 
pirmoji “D.” etapa.

Po kiek laiko, tapo sukurta akcinė 
Spaudos Bendrovė ir įsigyta sava spaus
tuvėlė vardu “Nemunas”. Tai prasideda 
antra-“D.” etapa.

Ir taip besirutuliodamas, pereidamas 
įvairias stadijas DARBAS įžengia į ket
virtuosius metus su savim nešinąs di
džiosios Urugvajaus lietuvių kolonijos 
dalies pasitikėjimą, pritarimą ir para
mą. DARBAS liko šios lietuvių kolonijos 
norų išraiška, jos jausmas, jos kalba.

Tiesa, dabartinis “D.” formatas ir jo 
dvisavaitinis pasirodymas, nepatenkina 
mūsų nors ir mažos, bet dinamiškai dar
bininkiškos kolonijos, aukščio. Bet tas 
yra laikinai. DARBAS savo amžiaus ei
goje turėjo kliūčių ir iš reakcijos pusės, 
tankiai nuo pačių lietuviu “patrijotų” 
pasidarbavimo. Tačiau “D.” šias kliūtis 
nustūmė į šalį. Taip pat, artimoj ateityj 
savo formato rėmus ir kitas, bet kokias, 
senas ir naujas kliūtis nugalės, už tad, 
kad DARBAS liko visos pažangiosios 
minties lietuvių noru.

mis bausmėmis prieš mus, bet 
trims draugams sudarė bylą. 
Vienam iš jų D. visai nekaltai 
išprovokavo bylą, nes jis mušty
nėse nedalyvavo. Kad tie niek-' 
šai užpuldinėjo, ir sumušinėjo 
mūsų draugus, administracija 
ne tik jiems nekėlė bylų, bet 
dargi drausmės būdu nenubau
dė. O jei ir baudė, tai tik dėl

talpinti ne kaip pakliuvo, bet 
mums, kaliniams, nepatogiau
sia tvarka.

Kelinti metai kaip žydus 
griežtąi izoliuoja nuo lietuvių 
ir kitų, tautybių kalinių—len
kų, rusų. Jeigu kituose kalė
jimuose, kur dauguma kalinių 
bendrose kamerose, šis savo
tiškas arijų paragrafas sun-

gruodžio.
Smarkiai subruzdo vajininkai iš New Jersey valstijos. Stripei- 

ka lipa ant kulnų Waterburiui ir Žukauskienė jau pralenkė Hart
fordą. Keletas kitų kontestantų iš žemiau sparčiai kasasi į viršų.

Iš pirmaeilių rytoj matysime žymių pakaitų. Girdėjome, kad 
ALDLD 6-tas Apskritys storai prakalbės.

Visi dienraščio “Laisvės” skaitytojai yra prašomi gauti nors 
po vieną skaitytoją savo dienraščiui šiame vajuje.

Kontestantų surašė žymių pasikeitimų šiandien nėra. Ištisas 
surašąs yra šiaip:

keliomis eilėmis apstojęs lau
kė savo laimės pamėgint, kad 
baronkiniai net nespėjo 
pinigų—žmonės kište
gražius litukus. •

Paklausus ar skaitai 
laikraštį, beveik 
atsako, kad “ne.”
guostyje ir nėra restorano, bei 
tą dieną vistiek buvo atidary
tas, žmonės Jaukė7 per die-

imti 
kišo

kokį 
kiekvienas 
Nors Užu-

ną pamainomis. O jau vaka
rop prasidėjo visokios dainos, 
peštynės, rėkavimai, stuipdy- 
mai. Rimtam žmogui nesino
rėjo ir bebūti tuose atlaiduo- 

Liūdna darosi pasižiūrė
jus, kad jaunimas dar visai 
nekultūringas, tamsus, kaip, 
senos gadynės laikais. Tad ša
lintam ši bloga paprotį

se.

formos. Ką* reiškia bausmė be 
pasivaikščiojimo vasaros laike, 
kada varo į laukų darbus, že- 

^miau pakalbėsiu apie bylą, 
kurią suprovokavo D.

Panevėžio žvalgyba viso
kiais būdais jieškojo sudaryti 
bylą, bet tai provokacijai ne
turėjo medžiagos. Tada ji dar 
nepilnų 16-kos metų jaunuolį 
jau du sykiu nubaudė admi- 
nistratyviai po tris mėnesius 
kalėjimo, o bausmę atlikti pa
siuntė į Raseinių arešto na
mus. Kaip jau minėjau, jam 
primetė, būk ir jis dalyvavęs 
to niekšo sumušime, nes jis tą 
dieną irgi buvo: durpyne. Ad
ministracija ir žvalgyba, iš 20 
kriminalinių, kurie dirbo dur
pyne, atrado tiktai vieną tipą, 
kuris sutiko sakyti, kad jis 
matęs, kaip D. mušė; be to, 
dar liudijo vienas prižiūrėto
jas; to pasekmėje, buvo nu
bausti trys draugai: po 6 mė
nesius, o D. 3 mėnesius pa- 
siunčiant jį į Kalnaberžę iki 
“pasitaisymo.” Drg. D. išsė
dėjo Kalnaberžėje ir Jurdai- 
čiuose (mažamečių auklėjimo 
įstaigos, kuriose gali laikyti 
jaunuolius, neatsižvelgiant į 
teismo sprendimą, tai yra, su
lig administracijos nuožiūra) 
arti dviejų metų. Jurdaičiuose 
už pabėgimą buvo žiauriai iš
plaktas rykštėmis (10.0 rykš
čių). Nuo išplakime užpaka
linė kūno dalis išbuvo ketu- 
rius mėnesius žaizdose. Nu
vežtas į Šiaulių kalėjimą nu
ėjo pas gydytoją, kad tas iš

duotų sumušimo liudijimą.

kiau pritaikomas, tai Raseinių 
kalėjimo vienutėse jis įvykdy
tas visu stropumu.

Triaukščio vienučių pastato 
viduryje — didžiulis korido
rius, vienas visiems trims 
aukštams . Aukštą nuo aukšto 
skiria balkonai. Kiekvienam 
aukšte yra po 20 vienučių: 
vienuolika dešinėje’ korido
riaus pusėj ir devynios kairė
je. Dešinėje laiko lietuvius, o 
kairėje žydus. Taip ir vadi
na : lietuvių pusė, žydų pusė, 
žiemos metu, kai dirbti nebei
name, lietuvių ir žydų pusės 
virsta atskirais pasauliais: re
tai kada nuo balkono išvysta 
lietuvis draugą žydą, o žydas 
draugą lietuvį.

žydus nuo lietuvių izoliuo
dama, administracija siekia: 
1) sukelti anti-semitinę nuo
taiką mažiaus politiniai išsila
vinusių lietuvių politinių ka
linių tarpe; 2) pačius politi
nius kalinius žydus daugiau 
niekinti negu lietuvius ir iš
šaukti juose pyktį ne tik ad
ministracijai, bet ir savo drau
gams lietuviams.

Nei vieno, nei kito tikslo 
pasiekti administracijai nie
kur nepavyko, todėl, pavyz
džiui, Kaune į žydų atskyrimą 
nedaug ir dėmesio bekreipia
ma. Raseiniuose žydų atsky
rimas nuo lietuvių virto prie
mone pačiai administracijai 
savo antisemitizmui išreikšti. 
Taip ir girdisi pastabos: “Ei
ni kaip žydas,” “dirbi kaip 
žydas.” Jeigu žydas politinis 
kalinis ko nors reikalauja, ar
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Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:

Kodėl “Laisvė” nepaduo
da pilnų ir galutinų skaitli
nių, kiek iš viso balsų ga
vo New Yorko valstijoje 
Komunistų Partijos kandi
datas į kongresui onus drg. 
Israel Amter?

Brooldyniškis.
ATSAKYMAS:

Nepaduodame todėl, kad 
mes patys dar nežinome. 
Valdžia paskelbė 'pilnas 
skaitlines tiktai tų balsų, 
kurie buvo už Amterį pa
duoti New" Yorko mieste. O

mieste už jį buvo paduota 
virš 97,000.

Tuo tarpu nėra žinios, 
kiek už jį balsavo taip va
dinamoj “up-state” valsti
jos dalyje. O ten įeina tokie 
miestai, kaip Albany, Ro
chester, Binghamton, Syra
cuse, Amsterdam ir tt.

Spėjama, kad su tais “up
state” balsais viso susida
rys virš 100,000. Tai pirmu 
sykiu tiek daug balsų ko
munistai gavo šioje valsti
joje.

Už dienos kitos tikimasi 
gauti, skaitlines ir iš “up
state.”

■'K A . .. ....  <
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Vienas Lietuvos laikraštis 
rašo, jog Kanadoj, Alberta 
provincijoje, netoli Mažojo 
Vergų ežero, įsteigta Brighto- 
no kolonija, kurioj gyvena tik 
raudonodės moterys ir kurion 
vyrai įsileidžiami tik svečiuos- 
na, bet ne gyvenimui. Pirmo
sios moterys ten atvyko prieš 
20 metų ir ten apsigyveno pa
lapinėse, nes ten nebuvo na
mų neigi išdirbtos žemės. Jos 
atsikrausčiusios į nederlingą 
dykumą.

šiai moterų kolonijai susi
kurti padėjo ta aplinkybė, 
kad meksikinių indėnų Pueblo 
giminėje atsirado keliariopai 
daugiau moterų, nei vyrų: vie
nam vyrui teko 22 moterys. 
Be to, kai kurios jaunos mer
gaitės išėjo Meksikos ir Te- 
xaso universitetus, tad jų pro
tinis pranašumas vyrams, pri
silaikiusiems senų papročių, 
labai nepatiko. Kartkartėmis 
tarp vyrų ir moterų kildavo 
aštrūs nesusipratimai, kurie 
nežinia kuo būtų baigęsis, jei 
viena jauna indėnė, nesenai 
baigusi Texaso universitetą, 
nebūtų pradėjusi skelbti min
tį atliekamoms moterims išsi
kelti kitur gyventi. Tas suma
nymas karštai paremtas ne tik 
moterų, bet ir vyrų, tokiu būdu 
1919 metais 87 moterys iške
liavo iš Meksikos ir patraukė 
šiaurėn. Jos perkeliavo Jung
tines Valstybes ir sustojo Ka-

tis galvas, taip pat augina re
tų egzotinių veislių paukščius. 
Moterys dirba visokius odų 
dirbinius, mezginius, siuvinėji
mus. Juos labai noriai perka 
tiek indėnai, tiek baltieji.

Laimėjo Konteste
O. Kučiauskaitė, baltimo- 

rietė, skyriaus vardo kontesto \ 
komisijos sprendimu, laimėjo 
pirmą dovaną, “šviesos” me
tinę prenumeratą. Skyrius va
dinsis MOTERŲ ŽINIOS. 
(Gal draugė nebars, kad ko
misija biskelį nukrypo nuo jos 
pasiūlyto originalo.) Vardas 
paimta svarbiausia dėlto, kad 
atatinka įvairiausiems raš
tams.

M. K. Sukackienei, worces- 
terietei, pripažinta antra do
vana, “Virėja”: vienam iš tri
jų jos pasiūlymų, Moterų At
eitis, pripažinta antra vieta.

Viso pateikta 23 skirtingi 
vardai. Visi jie gražūs, visi 
reikšmingi. Vieni iš jų apimą 
tik vieną kurią gyvenimo sritį, 
bet kiti apimą plačiai. Vei
kiausia, visi jie bus panaudo
ti atatinkamų atskirų raštų 
antgalviams mūsų skyriuje. 
Ačiū už suteiktą puikų pasi
rinkimą . Sk. Vedėja.

Boikotuotum Japonijos 
Ir Nazių Prekes

Pastaruoju laiku lyg ir ma
žiau begirdėti apie boikotą 
Vokietijos ir Japonijos pre
kių. Gi Japonija už Amerikos 
moterų sumokėtus šilkams 
pirkti pinigus dar visz pasida
ro gana ginklų ir amunicijos, 
kuriais tebežudo nieku nekal
tus chiniečius, naikina jų tur
tą, vergia šalį.

Vokietijos prekių taip pat 
pilnos Amerikos' krautuvės, 
ypatingai daug esama visokių 
Vokietijoj gamintų mažmo
žių dešimtukinėse Woolworth 
krautuvėse. New /Yorke tas 
krautuves dabar pikietuoja. 
Visur reikia apsižiūrėti ir ne
pirkti nei už centą Japonijoj 
ar Vokietijoj gamintų prekių. 
Joks tautų ir žmogaus teises 
gerbiąs asmuo negali atleisti 
Vokietijos naziams už tokį 
baisų kankinimą žydų, perse
kiojimą krikščionių, pavergi
mą moterų ir abelnai biednuo- 
menės.

LIEPSNOSE1 TIRPSTA 
HANKOW

Hankow, Chinija. — Dar 
tebedega šis Chinijos did
miestis, užimtas japonų. 
Gaisrai sunaikino bent 75 
procentus ir pačių japonų 
nuosavybes Hankowe.

K. ŽUKAUSKIENĖ,
“Laisvės” vajininkė iš Netv

arko. Ji smarjciai kopia aukštyn 
vajininkų sąraše ir yra dau
giausia punktą turinti moteris 
vajininkė.

Mirė Vidurių Šiltinę 
Nešiojus Moteris

Moteris ir Darbininkiška Spauda

Saldainių Darbininkams 
Minimum Algos

Frieda S. Miller, industrijos 
komisionierė New Yorko vals
tijai, paskelbė, kad nustatyta 
saldainių industrijos darbinin
kėms minimum alga $14 už 40 
valandų savaitę ir minimum 
(mažiausia) po 35c. į valandą 
mokamiems nuo valandų. Pa
tvarkymas įeina galion lapkri
čio 14-tą. Paliečia 6,400 mo
terų ir nepilnamečių, dirban
čių 257-se įstaigose.

nados stepėse, radusios visas 
sąlygas savarankiškai ir ra
miai gyventi.

Jų pasisekimai per 20 me
tų neturi pavyzdžio. Vietoje 
pirmykščių menkų palapinių 
išdygo vieno aukšto jaukūs na. 
mukai, ryškiomis spalvomis 
puikiai nusidažyti, teikiantys 
kaimui linksmą, spalvingą iš
vaizdą. Visuose kambariuose 
savo darbo paprasti baldai, vi
sur geležinės krosnys, prie ku
rių per šalčius gyventojos lei
džia laiką.

Dabar toje kolonijoje gyve
na per 250 moterų. Dauguma 
jų kilusios iš indėnų Pueblo 
giminės, bet yra kelios ir gry- 
nakraujės amerikietės, panū- 
dusios primityviai gyventi.

Kiekviena atvykusi nauja 
gyventoja priimama į koloniją 
be jokių formalumų ir gauna 
darbą, atatinkamą jos būdui 
ir palinkimams. Viena iš rau
donodžių moterų išrinkta ko
lonijos “burmistru,” ir nors 
kolonijoje gyvena ir baigusios 
teisės mokslus, ji visas bylas 
sprendžia. Berods, Brightone 
nebūna rimtų ir painių bylų, 
vis dėlto nesusipratimų ir gin
čų netrūksta. Brightone yra ir 
vaikų, nes į koloniją priima
mos ir moterys su vaikais. Ko
lonijoje taip pat yra ir kelios 
moterys mokytojos, ilgus me
tus gyvenusios Jungtinėse Val
stybėse. Jos tat ir moko vai
kus. Vaikai, suėję penkerius 
metus, siunčiami atgal į tėviš
kę, mergaitės paliekamos ir 
ruošiamos moterų kolonijos 
gyvenimui.

žinoma, ne visos kolonijos 
gyventojos yra vyrų nekentė
jos. Kai kurios pasikviečia ir 
yra lankomos pažįstamų vyrų 
ir giminaičių, nors nė vienam 
vyrui neleidžiama kolonijoje 
nakvoti. Kelios kolonistės iš
tekėjo,’ bet dauguma didžiuo
jasi išlaikiusios savo nepri
klausomybę, netapusios vyrų 
tarnaitėmis.

• Moterų pastangomis, jų ne- 
ilstamu darbu, stepė aplink 
Brightoną paversta derlingo
mis dirvomis. Aplink siūbuoja 
kviečių ir kukurūzos laukai, 
daržuose auga visokios daržo
vės, vaismedžiai išaugina dau
gybę vaisių. Didžiausios avių 
bandos ganosi ganyklose ir 50 
mylių plotas priklauso mote
rims. Brightone yra savotiška 
paukščių farma, kuri paruo
šia plunksnas indėnams puoš-

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka
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Nykus, nuobodus buvo kraštas, per kurį 
bėgo Murmansko gelžkelis. Traukinys su
stojo prie vienutės stoties, pastatytos iš me
džio ir apšviestos kerosinine lempuke. Būrys 
kalinių išlipo.

Tai buvo nelinksmas rinkinys labai skir
tingų tipų, visiškai nepažįstančių viens kito. 
Kaip veiduose, taip drabužiuose matėsi di
delis mišinys, bet jie tyliai žingsniavo ant 
lentų, kurios dengė purvą, lipo per didelius 
akmenius ir nyko gilumoje seno miško.

Prie mažytės raštinės jie sustojo ir regis
travosi. Jie sudarė ilgą liniją prie raštinės 
langelio.

Jury Nikolajevič Sadovsky, inžinierius, 
buvo pirmutinis. Jis atrodė surūgęs ir kalbė
jo tik pusžodžiais. Jį pakvietė įeiti vidun ir 
matyti viršininką. Jis nervuotai užsirūkė pa
pirosą ir skubiai įsikišo papirosų dėžutę ki
šenėn. Tačiau, jis net nejautė, kaip minėta 
dėžutė, vieton pasiekti jo'kišenių, atsidūrė 
rankosna kišenvagio iš Kijevo, kuris savo 
amate buvo žinomas kaipo “Lemonas.” Tuo 
pačiu tarpu, gražus, su malonia išvaizda ant 
veido, jaunas vyras atsiskyrė nuo būrio ir 
prakalbėjo į “Lemoną”.

“Atsiprašau, bet man atrodo, kad jūs pa
darėte klaidą, šita dėžutė man priklauso. 
Palikimas, mat... Galimas daiktas, jūs ne
pažinote manęs?”

Kišenvagis tuoj jį pažino. Tai buvo “pa
saulinis” vagių kunigaikštis, didysai “Kapi
tonas.”

“žinoma, kad pažinau. Malonu man ju
mis matyti!”

“Kapitonas” pasiūlė kišenvagiui papirosą.
“Jūs ir aš, manau, galėsime čia puikiai su

sitaikyti ...”
Popas Bartlomiejus, kuris visą šią pro

cedūrą su dideliu žingeidumu tėmijo, pa
kėlė savo akis aukštyn, dangun.

“O, Viešpatie aukščiausis, kur aš esu ? Pa
puoliau tarpe vagių!”

Inžinierius Sadovskis įėjo į vidurį rašti
nės. Vadas buvo čekos nariu. Jis buvo mi- 
litariškai apsirengęs. Jis klausėsi su atyda.

“Malonėkite atsisėsti. Jūs žinote, kad 
jums prisieis čionais dirbti?”

“Aš nežinojau,” atsakė Sadovskis.
“Beje, o už ką jumis čia prisiuntė?” klau

sinėjo čekistas.
Sadovskis nuleido akis žemėn, vėliau pa

kėlė jas į paveikslą ant sienos.
“Aš nebuvau kaltas jokiame nusidėjime,” 

jis piktai suriko. •
Čekistas nieko netarė. Patikėti jam ar ne? 

Geriau ne.
Sadovskis staiga nusijuokė.
“Aš turėjau draugus institute. Ant jų bu

vo nuožiūra, jie prisipažino, ir mane sykiu 
su jais areštavo.”

“Kiek jūs gavote—dešimtį metų?” už
klausė čekistas.

“Taip.”
“Ir jūs neprisipažinote kaltu?”
“Ne.”
Čekistas atsistojo ir sušuko “Komandie- 

riau!” ir kada šis įėjo, tarė: “Nuveskite in
žinierių Sadovskį į jo kambarį, — pavienį 
kambarį.”

Sadovskis išėjo, mąstydamas: “Pavienį 
kambarį? Reiškia, atskirtas vienų vienas?”

“Tai jūs gavote dešimtį metų?” teiravosi 
komandierius, kuris buvo apsirengęs su mun
durą, tačiau nebuvo jokių ženklų jo rango. 
“Aš taipgi gavau dešimtį.”

Sadovskis sustojo.
“Jūs ? Kaip tai ?”
“Aš buvau Partijos nariu ir sykiu milici

jos viršininku. Aš tapau čia pasiųstas už 
korupcijas:”

Sadovskiui užsinorėjo rūkyti ir jis ranka 
movė kišeninun dėžutės.

“Na, mano papirosų dėžutę kas tai pavo
gė!” Jis sušuko.

“Kada?”
“Nežinau.”
“Matote, čionai nėra mokykla mažiems 

vaikams,” pastebėjo komandierius. “Reikia 
akis turėti plačiai atidarytas.”

Oi, kaip liūdnai rėkė žieminiai paukščiai, 
lekiodami paviršiais apleistos, nykios žeme
lės, padengtos juodais kelmais. Garsai ar
monikos plaukė iš barakų. Du sargai at- 
žingsniavo vesdami du vyrus tokio tipo, kokį 
ramūs piliečiai vengia susitikti; su jais ėjo 
jaunas vaikinas plačiom kelinėm, moteriška 
aksomo bliuze, ir j aksomo kepuraite. Jau
nuolis padarė keletą fantaziškų žingsnių 
eidamas artyn ir tarė Sadovskiui:

“Na, į numerį 58, a-a. . . ? Sveikinu!”
Du nuožmūs banditai nachališkai nusijuo

kė Sadovskio veidan.
Oh, kaip liūdnai riksmas žieminių paukš

čių plaukė paviršiais apdraskytos žemės ir 
nelygių kelmų, paviršiais baltų beržų ir ba
rakų.

“Taip, ištikro čia nėra jokis pasilinksmini
mo resortas,” tarė sau Sadovskis.

Jie įėjo į valgyklą. “Štabo Valgomasis 
Kambarys” buvo užrašas ant durų.

“Tas tiesa,” tarė komandierius, “jūs da
bar esate štabe.”

Viskas buvo taip, kaip privalėjo būti. Vi
sur buvo paprastos iškabos ir paveikslai va
dų, ilgas atsigaivinimo bufetas, su lėkštėmis 
silkių ir kitokiais valgiais, ir su storu patar
nautoju už bufeto. Sadovskis buvo pakvies
tas atsisėsti. Aplinkui žmonės sau ramiai 
valgė, skaitė laikraščius. Jie atrodė visai 
taip, kaip kasdieniniai piliečiai, kurie pri
pildo miesto valgyklas.

Maloniai atrodanti mergina, su baltu už
valkalu, padavė Sadovskiui surašą valgių.

“Ar ilgai jūs čia esate?” užklausė Sadovs
kis, apsidairydamas po kambarį.

“Aš buvau kalinė jau ilgoką laiką,” at
sakė mergina su šypsą.

“Na, o tie kiti čia žmonės?”
Mergina balsiai nusijuokė ir tarė:
“Mes visi f esame viename laive, taigi, bū

kite kaip namie. Sėskite ir valgykite savo 
pietus.”

(Bus daugiau)

Riverside Ligonbutyje, ant 
North Ęrother Island, New 
Yorke, mirė Mary Mallon, ku
ri medicinos-medikų pasaulyje 
geriau žinoma, kaipo Typhoid 
Mary. Ji, vargšė, baigė savo 
gyvenimo paskutinius 23 me
tus atskirta nuo žmonių, ne
laisvėje, kadangi, nors ji pati 
nesirgdavo, tačiau visuomet 
gręsė pavojus kitiems nuo jos 
užsikrėsti bjauria liga—dėmė
tąja arba kruvinąja šiltine.

Pastaraisiais šešiais metais 
iš lovos nesikėlė, buvo ištikta 
paralyžiaus. Mirė sulaukus 
apie 70 metų.

Mary Mallon iš amato buvo 
tarnaitė, tad gal dėlto susek
ta ir jos keistoji ypatybė, nes 
ji gręsė turčių gyvybėms.

Keliose vietose, kur ji dirbo 
! tarnaite, ištisas šeimas ištiko 
ta liga. Po kelių pasikartoji
mų, 1900 metais, ji buvo su
laikyta tyrimui ir, suradus jos 
panagėse tos ligos perų, įsa
kyta nebetarnauti. Tačiau 
1907 m. ji atrasta ir vėl dir
bant virėja pas vieną Park 
Avenue turčių šeimą. Daviniai 
nesako, dėlko ji dirbo. Vei
kiausia, dirbo ne iš noro ką 
nors žudyti, bet iš reikalo gy
venti. žinia tiek, kad tuomet 
ji buvo pasiųsta ton salon, bet 
1910 metais buvo paleista, o 
1915 vėl pagauta skleidžiant 
tą ligą—dirbant—ir tada jau 
uždaryta saloj visam amžiui.

Su pradžia spalių mėnesio 
prasidėjo dienraščių “Lais
vės”, “Vilnies” ir žurnalo 
“Šviesos” vajai. Ar mes, mo
terys, atliksim savo pareigas, 
tai yra, atsiteisim savo skolą 
minėtiems laikraščiams? Mes 
visos, kurios mylim demokra
tiją, privalom remt darbinin
kišką spaudą, nes jinai yra 
tvirta spėka mūsų rankose ko
voje prieš reakciją, už demo
kratiją, už geresnį gyvenimą.

Fašistai rengia naują impe
rialistinį karą už persidalini- 
mą rinkų. Bile motina, pami
simus apie karą, sudreba ir 
kankinasi, kad jos sūnus bile 
dieną gali tapti kanuolių pa
šaru. Ir kuri moteris nesikan- 
kintų bijodama netekti savo 
vyro ir kartu savo vaikų tėvo ? 
Stiprus liaudies susivienijimas 
į vieną bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą, už demokratiją 
ir taiką, gali fašistus-agreso- 
rius sulaikyti.

Tačiau mes, moterys, turim 
aktyviai' prisidėti prie to di
delio darbo—prie suvienijimo 
liaudies spėkų prieš agreso
rius. Tai yra mūsų didelė už
duotis—užduotis motinų, žmo
nų, seserų ir visos žmonijos.

Pažvelgkim į gyvulių bei 
laukinių žvėrių ir paukščių 
motinas—jos gina savo vai
kus, kartais žūsta juos begin- 
damos. O mes, moterys, tu
rėdamos aukščiausiai išvysty
tus smagenis ir žmoniškumo 
jausmus, nejaugi šaltai žiūrė-

sim, kaip milionus jaunų žmo
nių žudo. Fašistai 
žudo kūdikius, moteris, sene 
liūs ir visą kultūrą naikina.

Ne, mes netylėsim, mes da
rysim viską, kad agresoriams 
pastojus kelią, bet jei fašistai, * 
padegs pasaulį—mes, mote-/’); . 
rys, dirbsim panaikinimui ka
rų ir kad nušluoti kapitalistinę 
sistemą nuo žemės veido ir- 
įsteigti socialistinę tvarką, ku
rioje bus ir karai panaikinta J 
ant visados.

Kovai prieš fašistus ir jų 
karus mes privalom dirbti 
rinkdamos naujus skaitytojus'' . 
“Laisvei’, “Vilniai” ir žurna
lui “šviesai.” Kiekviena iŠ. 
mūsų turi, daugybes pažįsta- : 
mų. Kad ir nepažįstami, jei „

masiniai*
f

i

PADĖKA
Dėkavoju Brooklyn© Mote

rų Apšvietos Kliubo narėms 
už tokį gausų atlankymą ma
nęs ligoj. Dėkoju draugei 
Yumplot ir jos dukrelei Ednai 
už gėlių bukietą, taipgi jai ir 
draugėms Adomaitienei, Ches- 
nai, Jasilionienei už dažiūrėji- 
mą manęs ligoj, draugėms 
Petrikienei ir Paltanavičiūtei 
už gėlių bukietus, taipgi drau
gėms Sasnai, Vilkaitei, Stan- 
kaitienei, Poškauskienei, Ka- 
nopienei, Stasiūnienei, As- 
mantavitienei, Bondžinskaitei, 
Vaiciulionienei, Menkeliunie- 
nei, Banaitienei, Daukšienei, 
Kurienei ir visoms kitoms, ku
rių vardus gal neatsimenu, aš 
ir mano draugas sykiu dėka- 
vojam už atlankymą ir dova
nas.

Elena Andruskevičiene.

Pogromai prieš Žydus tai 
Esą “Dievo Veiksmas”

Berlin. — Nazių propa
gandos ministeris J. 
Goebbels, pasikalbėjime su 
užsienių laikraščių kores
pondentais, sakė, kad val
džia “neplanavus” pogromų 
prieš žydus; tai, girdi, bu
vęs savaimingas “žmonių” 
kerštas žydam už tai, kad 
lenkiškas žydas jaunuolis H. 
Grynszpan nušovė Vokieti
jos ' ambasados raštininką 
Paryžiuj. Goebbels pasako
jo, kad valdžia turėjus “per- 
mažai policijos” sulaikyt na
zių minias nuo daužymo žy
dų krautuvių ir deginimo 
jų bažnyčių.

Bet, sako Goebbels, “jeigu 
aš būčiau organizavęs veiks
mus prieš žydus, tai darbas 
prieš juos būtų buvęs pa- 
sekmingesnis, griežtesnis, ir 
vaisiai būtų visai skirtingi.”

Gobbels ^šnekėjo, kad jis, 
girdi, “būtų nedaręs to, ką 
žmonės darė,” bet jis pridū
rė: “Savo širdyje aš pilnai 
stovėjau su žmonėmis.”

Kada faktinai visi žydų 
bizniai buvo išdaužyti ir jų 
šventnamiai sudeginti, ga
lop, Hitlerio valdžia įsakė 
naziam apsistot.

tik lietuviai, privalome eiti į 
jų gyvenimo vietas ir kalbėti, 
kad užsirašytų mūsų laikraš-” / 
čius. O jei žmonės mūsų spaU-Z 
dos dar nepažįsta, reikalinga- 
jiem palikti karts nuo karto’ > 
po kopiją “Laisvės” ar “Vii-.’ 
nies” ir paaiškinti, apie ką ra-< 
šoma mūsų laikraščiuose.

“Laisvė” ir “Vilnis” yra or< 
ganizatoriai ir švietėjai pla
čių masių moterų. Abu laik-t 
raščiai kas savaitė leidžia sa
vo špaltose aptarti moterų rei
kalus. To<|.ėl moterų užduotis* 
yra atsiteisti, o geri ausis atsi
teisimas, tai gauti nors po vie-» 
ną naują skaitytoją. Galvokim’ 
ir dirbkim, kad pasiekus pl£r* 
čias lietuvių mases su darbi*, 
ninkiška spauda.

J. Bondžinskaitė.,^/

Pasidarbavo “Virėjai”
Joe Chuplis iš Springdale, 

Pa., užsisakė 5 kopijas mūsų 
knygos “Virėja” ir sykiu su 
užsakymu, atsiuntė ir mokestį 
3 dolerius.

A. Mureikienė iš Milford, 
Conn., dalyvaudama “Lais
vės” koncerte, pridavė už “Vi
rėją” $2.25.

G. Dagis iš Sudbury, Ont., 
Canada, atsiųsdamas $1 už 
paskutinę iš seniau užsakytų 
knygų, rašo sekamą kompli
mentą :

“Praslinko jau veik metai 
laiko, kaip esate savo pasek
mingą darbą atlikusios, būtent 
atspausdinusios “Virėją”... 
Gavusios minėtą knygą dr-gės 
pilnai užgiria jūsų atliktą dar
bą. Reikėtų dar daugiau pasi
darbuoti pardavime...”

Brooklynietėms ®|
Lietuvių Moterų Apšvietei !

Kliubo susirinkimas įvyks šf / ’ 
ketvirtadienį, lapkričio 17 cL,' j
lygiai 8 vai. vakaro, Liet. Am# ,j
Piliečių Kliubo salėje, 280 j
Union Avė., Brooklyne. Narėfc I
ir ne narės kviečiamos atsilan* 1
kyti. Valdyba, 1 ,1

_______________

Lawrence, Mass. M'

Ar Vaikai Gauna?
Daktarė S. Rose, Columbia 

Universiteto maisto srities pro
fesorė sako, kad esą penki 
svarbiausi dalykai, kurie turi 
būt randami vaikų dijetoj 
(maisto sąstate). Motinoms ir 
auklėtojoms tai svarbu įsitė- 
myti.

1. Ar rezervas vitamino A 
yra ganėtinas ? Ar vaikas gau
na užtenkamai vitamino A iš 
“cod liver oil” (žuvies alie
jaus), pieno, sviesto ir iš ža
lių geltonų daržovių ?

2. Ar jis auga su apsčiai ar 
menkai kalkių? Vaikam rei
kia vieno gramo kalkių į die
ną. Sunaudojant vieną kvor
tą pieno į dieną gaunasi už
tenkamai kalkių.

3. Ar jo dijeta turi gele
žies, kad perspėti-apsaugoti 
nuo anemijos (trūkumo krau
jo, jo raudonųjų kruopelių). 
Kiaušinių tryniai yra viena iš 
geriausių geležies versmių.

4. Ar turi užtenkamai vita
mino C ? šis vitaminas turi 
įtekmę į visus kūno audinius 
ir yra labai svarbus išvysty
me atsparos prieš užkrečia
mas ligas. Vitaminas C randa
si šviežiuose vaisiuose ir dar
žovėse.

5. Ar vaikas gauna užten
kamai vitamino B? šis Vitami
nas pagelbsti sutverti apetitą 
ir pagelbsti žlebčiojimui. čie- 
li grūdai yra vienas iš geriau-

Lietuvių Moterų Piliečiu 
Kliubo mitinge, įvykusiame 
lapkričio 3, buvo apsvarstyti)^ ’ 
daug reikalų, baigti plahki a, / 
dėl ateinančių vakaruškų, ku-' J 
rios rengiamos subatoj, lapkri* £ 
čio 19-tą. Visos narės pasiry- į 
žusios padaryti šį vakarėlį j 
pasekmingu, tad jau iš kalne * i 
pardavinėjami tikietai,. su ku,* 1 
riais bus gaunama “surprise**,;■'./« 
—durų dovana. Susirinkiman 
buvo atėję trys politikieriai
pakalbėti ir prisižadėjo ypa- / 
tiškai duoti dovanėlę rengia- / 
moms vakaruškoms. Visi laW- " 
renciečiai ir aplinkinių mieste* | 
lių gyventojai prašomi atšilau*/) į 
kyti į šį parengimėlį, nes įdo- J 
mumų ir smagių pasilinksmK 
nimų bus daug.

Vietoj mėnesinio, mitingoj 
laikomo ketverge, kaip daro
ma reguliariškai, nutarta me-’
tinį susirinkimą vykdyti nė- 
dėlioj, gruodžio 4, 2-rą vaį 
po pietų, kuriame bus renka
ma nauja valdyba. Narės mel
džiamos būtinai atsilankyti 
bus metiniai rinkimai ir kliu
bo stovio pagerinimą liečian
ti klausimai. Po mitingo yra 
ruošiamas didelis neapmoka? 
mas bankietas visoms pilnai 
užsimokėjusioms narėms per 
rūpintoją maisto. Rožė Čer: 
niauskaitė ir Violet Kazlaus
kienė apsiėmė pasiteirauti 
apie maisto kainas.

Pasibaigus mitingui, kelios 
narės pavaišino susirinkusias 
skaniais užkandžiais.

A. Markevičiūtė.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Per eksploziją Brazilijos 
submarine “Tupy” vienas 
jūrininkas užmuštas ir vie* 
nas sužeistas.
šių maistų, kuriame randasi vi? 
taminas B.

S. Kazokytė. ■
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(Tąsa)
Kai po pietų jie grįžta darban, jau nebedreba ir dau
giau drąsos turi kibti prie savo užsiėmimo ir linksmiau 
dirba, nepaisant, kas aplink jį dedasi. Einant vakare 
namon, jį vėl šiurpulys užpuola ir jis užeina į dvi ar 
tris vietas apsišildyti nuo žiauraus šalčio, o kad tose 
karkiamose taip pat randasi šiltų užkandžių tai labai 
dažnai ir visai vėlai pareina vakarienės, arba pasitaiko,B®. ,

L kad ir visiškai nepareina. Tokiais atsitikimais pati daž
niausiai leidžiasi jo jieškoti, o pasitaiko, kad ir jai šaltis 
būna per daug įkirus; jeigu gi dar vedasi vaiką padėti 
jieškoti, tai taip visa šeimyna ir įpranta girtuokliauti. 
Kad tą girtuokliavimo įprotį dar tolyn pastūmėti, sker
dyklų savininkai algas išmoka čekiais, anaiptol neap- 
siimdami mokėti pinigais, o Packingtowne, kur darbi
ninkas daugiau galės išmainyti tuos čekius, jei ne kar- 
čiamoj, kur už tokį patarnavimą jis visados savo algos 
dalelę palieka.

Onos dėlei Jurgis visų tų dalykų saugodavosi. Jeigu 
pietų laiku ir užeidavo į kurią karčiamą, tai negerdavo 
daugiau, kaip vieną stiklą, taigi kiti vadindavo jį pa
niurusiu ir karčiamose jis buvo nelabai pageidaujamas 
.ir jis kilnodavosi iš vienos į kitą. Vakare jis tiesiog 
eidavo namon, padėdamas Onai ir Stanislovėliui, arba, 
jeigu būdavo blogas oras, Oną leisdavo parvažiuoti. 
Parėjęs namon, labai dažnai jis turėdavo eiti keletą 
tarpgatvių ir pargrįždavo, klampodamas per sniegą, 
benešąs ant peties anglies krepšį ar ką kitą. Namai labai 
prastai išrodė—bent tą žiemą. Jie ištesėjo nusipirkti 
tik vieną pečių ir tas pats buvo labai mažas ir šalčiams 
užstojus net ir virtuvės neprišildydavo. Tai buvo didelis 
nesmagumas tetai Elzbietai trūsiantis per dieną, taipgi 
ir vaikams, kai jie nespėdavo į laiką mokyklon nueiti. 
Vakare visi sėdėdavo aplink pečių susigrūdę ir valgyda
mi, ką turi, pasidėję sau ant kelių; po vakarienės Jurgis

I

d

Lapkričio 10 d. jaunas vy
ras, Richard Novick, 25 me
tų, šiaurės miesto dalyj, Lin
coln Parke, nusižudė, kadangi 
buvo nusiminęs iš meilės, nes 
jo jauna žmona, Lillian Lay- 
ton, 21 metų, jo nemylėjus. 
Policija sulhikė jo žmoną, ka
dangi ji išpradžių nesisakė, 
kad jie ^ra ženoti. Tik po di
delio klausinėjimo prisipažino. 
Jinai sykiu su savo vyru tą 
naktį visur važinėjo, uliavojo, 
iki pat ryto, ir jie sustojo par
ke atsisveikinti, nes jos vyras 
žadėjęs važiuoti į Californiją 
ir prašęs jos, kad sykiu va
žiuotų, bet jinai nesutiko. Tai 
jis.pasakęs jai: “Tu manęs ne
myli” ir išsitraukęs revolverį 
išlipo iš automobiliaus ir pa
ėjęs nusišovė.

Policija netiki, kad jis bū
tų nusišovęs.

Kai kurie žmonės žudosi iš 
vargų, bėdų, o kai kurie iš 
meilės, netekimo garbės ir tt. 
Gana įvairus pasaulis ir žmo
nės visokių minčių. Ir kaip

tokių pasisvečiavimų Marė parnešdavo vaikams pilnus 
kišenius pyragaičių ir kitokių užkandžių ir daug pasakų 
apie tai, ką ji valgė ir gėrė ir kaip ten viskas ėjosi. 
Svečiuose jai daugiausiai prisieidavo laiką praleisti 
prie stalo, kadangi ne su visais pataikydavo šokti, ne 
bent tik su kitomis moterimis ir su seniais. Tamošius 
buvo karšto būdo ir, susipažinęs su Mare, labai pavydus 
pasidarė. Jeigu tik kuris iš nevedusiųjų vyrų bandy
davo Marę glaudžiau apsikabinti, tai jau, girdėdamas 
griežimą, galėjai pasakyti, kad muzikantas labai blogai 
jaučiasi.

Žmogui^kuris per visą savaitę sunkiai dirba, esti 
labai smagu, kai šeštadienį turi kokią nors pramogą. 
Mūsiškiai buvo neturtingi ir labai sunkiai dirbo, taigi 
mažai su kuo ir į pažintį sueidavo. Packingtowne, imant 
bendrai, žmonės pasipažįsta tik su artimais savo kai
mynais, ar su kuriais tose pačiose krautuvėse sueiną 
pirkti. Bet dabar vienam jų šeimynos nariui tenka toliau 
išeiti ir su daugiau žmonių susipažinti, praplėsti savo 
horizontą. Taigi kas savaitė jie vis rasdavo naujų žmo
nių, apie kuriuos buvo galima ką nors pakalbėti: kaip tas 
ir kitas buvo apsirengęs, kur jis dirba, kiek gauna mo
kėti, su kuo draugauja; kaip tas ir tas vyras apleido 
savo merginą, kaip ji susiniovė su kita mergina ir kas 
tarp jų dviejų atsitiko; kaip tas ir tas muša savo žmo
ną, o visą savo uždarbį prageria taip, kad net žmonos reikia prie jų prieiti, išaiškin

ti gyvenime svarbius dalykus, 
kame visiems yra vietos, ne
verta žudytis, nes nieko ne
atsieks per saužudystę.

—o—
Chicagoj tai vis kas naujo 

atsitinka, kadangi čia virš 3,- 
500,000 gyventojų. Vagysčių, 
užmušimų būna kasdien.

Lapkričio 10 d. iš Mecha
nic -Oval Co. kasierkos bandi
tai pavogė 500 dolerių.

Iš ' vieno suknių pardavėjo 
automobilio,: kuris buvo palik
tas, vienas vagis išvogė 160 
suknių. Pardavėjas Lester E. 
Jacobson buvo atvykę iš New 
Yorko čionai parduoti tas suk
nias.

Keli banditai, įėję į suknių 
krautuvę, pietų miesto dalyj, 
925 East 63rd St., ir gavę $50 
išbėgo.

Apdraudos agentą Fred 
Aney du banditai privertė į jų 
automobilių įeiti ir nuo 
ėmė $106.

La Blanche Hotel, 
Yale Ave., du banditai 
$25 nuo viešbučio 
operatoriaus.

Nemanykit, gerbiamieji skai
tytojai, kad čia vis tik vagys
tės, nėra saugu mieste. -Aš 
tik dėl to tai pažymiu, kad 
visos tos vagystės atliktos 
jaunų žmonių, kurie neturė
dami darbo ir pinigų eina vog
ti ir kartais žūsta kovoje. 
Jeigu jiems būtų užtikrintas 
pragyvenimas, ar jūs manot, 
kad jie rizikuotų savo gyvy
be dėl kelių dolerių ?

Truputį juokinga, kad po
licija visuomet nesiranda, kuo
met vagystės atsitinka. Tik 
labai retai atsitinka, kad pa
gauna vagilius, ir tuomet ant 
jų gerai “padirbėja,” tie jau
nuoliai (didžiumoj) prisipa
žįsta prie įvairių vagysčių, 
nors ir ne jie esti jas atlikę. 
Mat, policijai lengviau, nerei
kia daugiau rūpintis apie tas 
vagystes.

Nesakau, kad visi tokie po-' 
licijantai, bet Chicagoj mūsų 
policija turi menką pagarbą 
žmonėse. Labai retai, kad bū
tų turtuoliai arba didieji ban
kai, krautuvės apvogta, nes 
jos yra saugomos policijos. 
Bet tie mažieji biznieriai, tai 
negali atsiginti nuo apiplėši
mų. Daug žmonių gavo poli- 
cijantų vietas už pinigus, nors 
jie ir negalėtų išlaikyti kvoti
mų, Beveik kas mėnesį Civil 
Service Commission išmeta po 
keliolika policijantų už girtu
mą arba vagystes, muštines,

energijos darbuotis, ir, matyt, 
ji dirbti nori darbininkų ju
dėjime, taip, kaip ir jos tė
vas dirba.

Reik pasakyti, kad dėl pra
džios “gyvenimo” mūsų LDS. 
jaunuoliai gavo iš savo senių 
$30, kuriuos naudos daktarui 
apmokėti už jaunuolių aplika
cijų išpildymą ir kitiems savo 
reikalams. Taigi, prie 'mūsų 
kuopos jaunuoliams prisirašy
ti labai prieinama, nes įstoji
mo nereik mokėti ir daktarui 
už egzaminavimą mūsų jau
nuoliai apmoka iš savo iždo.

Apart prirašinėjimo ir rek- 
rūtavimo, mūsų jaunuoliai Ža
da ir kitą “stebuklą” padary
ti. O ar žinote, koks tas ste
buklas bus? Tai lapkričio 19 
dieną bus surengta gražiau
sia ir gardžiausia tėvams ir 
L.D.S. Jaunuolių simpatikams 
vakarienė.

Vakarienė prasidės 8 vai. 
vakare, savam name, 3351 W. 
Carson Str., Pittsburgh-Es- 
plant, Pa., prie pat 
Rocks rubežiaus.

Minėtą vakarienę 
patys jaunuoliai; jie
karienės dirbs, jie svečius pri
imdinės ir jie bandys parody
ti, kad, mums seniems išvažia
vus pas “Abraomą”, jie mo
kės mūsų vietas užimti ir dar
buotis lietuviškose draugijose. 
Labai svarbu, kad šis pirmas 
jaunuolių parengimas būtų 
pasekmingas, kad pittsburgie- 
čiai su savo jaunuoliais pas 
mus atvažiuotų ir su mūsų 
jaunuoliais susipažintų. Pada
rykime, kad mūsų jaunuoliai 
Pittsburgh© apielinkėj organi- 
zųptųsi' ir džiaugtųsi. Mes, da
lyvaudami jų parengime, su 
jais pasikalbėdami, priduosim 
jiems gero ūpo ir energijos.

Visi pittsburgiečiai neužmirš
kime lapkričio 19 dienos, bū
kime visi su jaunuoliais.

•J. Miliauskas.

Avė., ir nušovė Casimir Kash, 
49 metų bankierių, nes jis 
prie jo žmonos lindęs ir su ja 
meilavęsis, nors jo moteris už
sigynė. Sako, mes tik iš biz- 
niškų reikalų tepasižinojom. 
Jo žmona sako, kad jis nu
žudęs visai nekaltą žmogų. 
Bankierius Kash buvo vedęs. 
Tai dabar Frank Baczkows- 
ki laukia teismo už užmuši
mą. Gal ir jį išteisins, kaip 
Sikorą, pamatysim. Jis jau 
daug sykių sakė žmonai, kad 
bankierių nušaus, jeigu jis ne
nustos prie jos lindęs.

—o—
Paskutiniuoju laiku polici

ja pradėjo vis daugiau ir dau
giau viduramžiaus metų vyrus 
suimti už lindimą prie jaunų 
mergaičių arba vaikų ir mė
ginimą su jais “pasimeilaut.” 
Tie žmonės turėtų būti ligo
ninėj iki visai išgys, bet pa
buvus kelis mėnesius arba me
tus laiko jie yra paleidžiami. 
Jie yra pavojingi asmenys. 
Ligoninės, kalėjimai perpildy
ti, nebėra vietų ir todėl turi 
paleisti kiek galint, kad dėl 
naujų nusikaltėlių, ligonių bū
tų vietų.

McKees

rengia 
prie va-

drapanas užstato. Kiti gal nupeiktų tokias pašnekas, 
kaipo paprasta liežuvavimą, bet juk žmonės kalba tik 
apie tą, ką jie žino.

Vieną šeštadienio vakarą, grįžtant iš vestuvių, Ta
mošius pasidrąsino ir pasidėjęs smuiką gatvėj, nusita
rė atvirai pasikalbėti su Mare apie tai, ką jis širdy 
jaučia, ir Marė net papurtė jį apkabinusi savo rankomis. 
Ant rytojaus ji viską papasakojo namiškiams, jausda
mos! geram ūpe, pridurdama, kad Tamošius esąs meilus

su Jonu parūkydavo pypkes, o po to visi susirangydavo1 Vyras. Po to jis nesimeilindavo prie Marės vien su smui- 
<1 toyas* kad apšilti, užgesinę pirmiau ugnį’pečiuje, kad Ru, fret jiedu sėdėdavo virtuvėje ilgas valandas, jausda-' 

perdaug anglies nesu deginti, lada prasidėdavo imtynės miesi laimingais, susikabinę; namiškiams gi buvo pri- 
su šalčiu. Jie miegodavo susikrovę ant savęs visas dra- įmta visai atydos neatkreipti į tąjį kampelį.
panas, kiek tik turėdavo. Vaikai gulėdavo susiskverbęl ♦.

.vienoje lovoje, vienok ir taip jie negalėdavo sušilti;! Jiedu ketino pavasarį apsivesti ir, apsitaisius namų
gulintieji ant kraštų drebėdavo ir verkdavo, ir dažnai Pasto^> ten apsigyventi. Tamošius gerai uždirbdavo, o 
lipdavo per kitus, kad įsispraust į vidurį ir taip tarp1 mūsiškiai biskelis po biskelio jau baigė Marei skolą at- 
jų pakildavo peštynės. Šitie senieji namai, su suskilti- moketl- TaiSb P mane> velklai turėsianti užtektinai gy
slomis lentomis iš lauko ir sutrūkusiu tinku iš vidaus, vemmo pradžiai. Tik, būdama lengvo būdo, ji kas sa- 
toli buvo ne toki, kokiuose jie gyveno Lietuvoje. Dabar vaitė dal* savo Plm^ lšleisdav° visokeriopiems daly- 
iie vidurnaktv pabunda. kain vėias ima švilnf.i n šnlf.i kams> kune> matydavo, mūsiškiams reikalingi. Marė

jų pakildavo peštynės. Šitie senieji namai, su suskilti- mokėti. Taigi, ji manė, veikiai turėsianti užtektinai gy-

jie vidurnakty pabunda, kaip vėjas ima švilpti, o šaltį 
tai ir labai skaudžiai atjausdavo, nes kiauri namai men- 

• | kai nuo to apsaugodavo taip, kad dažnai gulint susi- 
| rietus ir apsiklosčius visais skarmalais, kiek tik turėdavo, 
į juos drebulys paimdavo.
į Šaltis būdavo skverbte skverbėsi į vidų ir jie ilgai 
į tūnodavo susitraukę, nežinodami, kaip nuo jo apsiginti.
( Nebuvo kam dėl savo vargų pasiskusti, nebuvo pagalbos,

pasigailėjimo! Ir taip būdavo iki ryto, kada vėl praside
da kita, darbo diena ir jie traukia prie savo užsiėmimo 
biskelį silpnesni, biskelį arčiau to laiko, kai ateis jų eilė 

; būti nuo medžio nublokštais.■
t • SKYRIUS VIII
X REPAIS ANT aštrios žiemos, vilties diegai jų širdyse 

P neužšalo. Tame tai laike ir Marei vienas įdomus da
lykas pasitaikė.

Auka buvo Tamošius Kušleika, smuikorius. Visi 
juokdavosi iš jųdviejų, kadangi Tamošius buvo menku
tis ir silpnas, Marė gi pasiėmus jį lengvai galėjo neštis 
po pažaste. Bet gali būti, kad Marė tuomi ir patraukė 
jį link savęs, nes bendrai ji padarydavo didelį įspūdį savo 

I energingumu. Tą pirmą jų pažinties naktį, per vestuves, 
/ Tamošius negalėjo nuo jos akių atitraukti, o vėliau, kai 
l jis patyrė ją turint kūdikio širdį, jis liovėsi bijoti josios 

Stipraus balso ir smarkumo ir pradėjo lankyti ją kas 
sekmadienio vakarą. Mūsiškiai neturėdavo kur kitur sve
čius priimti, kaip tik virtuvėje, drauge su visais na- 

! miškinis, ir Tamošius būdavo sėdi, laikydamasis skry
li belę tarp kelių, mažai kalbėdamas, ne bent tarpais iš

tardamas keletą žodžių ir tai pirmiau užkaisdavo, negu 
pataikydavo' keletą žodžių ištarti, kol pagaliau Jurgis, 
sudavęs į pečius, nuoširdžiai pratardavo: “Na, brolau, 
Užtrauki mums ką nors.” Tada Tamošius tarytum at
gyja, išsiima smuiką, pasikiša po smakru ir pradeda 
griežti. Įsismaginęs, jis ir iškalbesnis pasidarydavo, bet 
visą laiką akimis vedžiojo paskui Marę taip, kad tuomet 
toji pradėdavo užkaisti ir žiūrėdavo žemyn akis nulei
dusi. Vargiai radosi nors vienas, kuriam Tamošiaus 
Žaidimas nebūtų patikęs, net vaikai, prisėdę arčiau, klau
sydavo atsidėję, o tetos Elzbietos akyse dažnai ašaros 
pasirodydavo. Tuo būdu nepaprastą privilegiją genijalis 
žmogus pajausdavo savo sieloj, galėdamas pasidalinti su 
kitais savo vidujinio gyvenimo džiaugsmais ir skausmais.

IŠ tosios pažinties Marei buvo ir kitokios naudos. 
Žmonės gerai užmokėdavo Tamošiui per visokius poki- 
lius už griežimą, o taipgi užsiprašydavo jį į pramogėles, 

; gerai žinodami jo lengvą būdą, kad jis be smuiko ne- 
/' gteis. Kartą, pasidrąsinęs, jis užsiprašė Marę eiti drauge 

Juonį, kur jis buvo užkviestas, ir toji neatsisakė, kas 
bai nudži’igino taip, kad po to jis be jos jau niekur 
avo, o jeigu ko r užkviesdavo jo draugai ar geri 
stami, jis vesdavosi drauge visą šeimyną. Iš visu

smuikorius. Visi

juose buvo, tikruoju kapitalistu, nes iki to laiko gerai 
prasilavino blėkines nudažyti; o ji gaudavo keturioliką 
centų už kiekvieną šimtą ir dešimtį blėkinių, ir jau 
galėjo nudažyti daugiau kaip dvi blėkines į minutą. Da
bar Marė jautėsi,—taip sakant, turinti visą padėtį savo 
rankose, ir kaimynai pritarė josios džiugesiams.

Bet jos prieteliai tik galvomis papurtydavo ir pa
tardavo jai nesiskubinti, nes ne visados galima pasi
tikėti tokiu geru giliukiu, o netikėtų dalykų yisados 
atsitinka. Be j; Marę sunku buvo įtikinti, ir ji darė pla
nus ir svajojo apie turtus, kokius turės savo namuos; 
taigi, kada užpuolė nedarbas, jos dejonėms nebuvo galo.

Blėkinių dirbtuvę, kurioj Marė dirbo, uždarė. Marei 
išrodė, greičiau saulė neužtekės, negu tas fabrikas už
sidarys, nęs jis tokis didelis ir išrodė jai kuo tai ne
paprastu. Bet dabar jis buvo uždarytas! Ir jokio pa
aiškinimo jai nesuteikė, net nei viena diena anksčiau 
apie tai nepranešė; tik vieną šeštadienį prilipdė iškabą, 
pranešant, jog tą vakarą visiems bus atmokėta ir visi 
nedirbsią bent kokį mėnesį! Tai viskas, ką darbininkai 
žinojo,! Marė neteko darbo!

Kada Marė bandė pasiteirauti, j ai, kitos merginos 
paaiškino, kad užsakymai prieš šventes išpildyti, o po to 
visados silpniau dirbama. Kai kada dirbtuvė pradeda 
dirbti tik pusę laiko, po atsidarymo, bet iš anksto ne
galima žinoti, kaip ilgai bus uždaryta. Kitais metais 
pradėdavo dirbti tik apie vidurvasarį, šiuo laiku nieko 
gero pasitikėti nebuvo galima, nes vežėjai, kurie dirbo 
sukrovimo rūmuose, pasakojo, būtent, kad visur užversta 
blokinėmis iki lubų, ir kad, jeigu būtų dirbę savaitę 
ilgiau, tai tų jau būtų neturėję kur padėti. Taip pat 
atleido du trečdaliu vežėjų, taigi dar blogiau išrodė, 
nes buvo matyt, jog kompanija neturi pareikalavimų 
padirbtosioms. Tas blėkinių nudažymas tai tik didelė 
apgavystė, sakė merginos. Tu nežinai, kaip džiaugtis 
uždirbant po dvyliką arba keturioliką dolerių per savai
tę, ir pus£ to pasidėdama, bet viską prisieina išleisti 
per tą laiką, kurį nedirbi. Taigi uždirbi tik pusę to, 
kiek tau rodosi.

Marė parėjo namon. Kadangi ji buvo viena iŠ tų, ką 
visados turi ką nors veikti, tai atsidėjusi gerai išvalė 
namus, o paskui leidosi į Packingtowną jieškoti kokio 
nors darbo. Kad visi blėkinių fabrikai buvo uždaryti 
ir visos kitos merginos taip pat darbo jieškojo, tai leng
va suprasti, jog Marei nepasisekė ką nors susimedžioti. 
Tada ji bandė po įvairias krautuves ir karčiamas darbo 
jieškoti, o kai ir ten nieko nepelnė, ji nuvyko į tolimes
nes mįesto dalis, į paežerę, kur turtingesnieji gyvena 
puikiuose palociuose ir ten prašė duoti jai) ką nors veikti, 
kas yra galima ypatai, nemokančiai anglų kalbos.

(Rus daugiau)

jo at-

6447 
atėmė 

telefono

Du WPA darbininkai Calu
met parke, Benjamin Simons 
ir Walter Wielgorecki, suimti, 
kad jie sumušė superintenden
tą Cummings, kuomet jis juos 
paleido iš darbo, kai jie, sako
ma, bandę eiti namo prieš pa- 
Jeidiffi^ tViŠųlp&atbininkų, bū
tent, 4 vai. po piet, o bosai lie
pė jiems dirbti iki 4 :30, Tie 
dąrbininkai nuėjo= į; ofisą ir 
tarpe jų visų iškilo kivirčai ir 
muštynės.

Bosas gal ir mirs, nes jo 
galva perskelta, kuomet kris
damas užgavo stalo kertę.

Policija atvažiavo į ofisą ir 
suėmė tuodu darbininku. Pa
sirodo, kad policijos viršinin
kas Matthew Wielgorecki 
rėjo savo brolį suimti už 
mušimą boso.

Tai jau kelintas sykis
kyla muštynės, kivirčai tarpe 
WPA darbininkų

Paterson, N. J
tu-
su-

iš-

Nesenai Rudolph Sikora ta
po teismo išteisintas už savo 
žmonos meilužio nušovimą. 
Tai lapkričio 9, Frank BacZ- 
kowski, 45 metų, 3932 Osce
ola Avė., dirbęs ant WPA, 
nuėjo į Avondale Safe Deposit 
Co„ ofisą, 2956 Milwaukee

APŠVIETOS DARBAS EINA 
PIRMYN

Literatūros Draugijos 84 
kuopa lapkričio 6 d. turėjo 

. Kalbė-ir bosų. surengusi prakalbas. ____
Kaikada ir sunkiai susimuša, jo drg. j Gasiūnas, L. D. Su-
arba užmuša viens 
gas dalykas.

kitą. Blo-
Antanas.

McKees Rocks, Pa

sivienijimo organo “Tiesos” 
redaktorius.

Kalbėtojas labai nuosekliai 
apibudino mažųjų tautų bei 
valstybių likimą ir fašizmo pa
vojų.

Ypatingai kalbėtojas labai

WPA. 
dabar,

> -------- -
Pas mus darbai mažai ju

da. Daugelis be darbo. Iš dir- lanksčiai ir draugiškai atsaki- 
bančių, didžiuma yra 
darbininkai. Tiesa,
jau, rodos, darbai kiek prade
da klibėti.

Mūsų Mikysroke lietuviškas 
veikimas kiek aplėtęs. Tiesa, 
tas pats yra visoj Pittsburgho 
apylinkėj. Priežastis: Mes iš 
užmario lietuviai vieni jau sę- 
stame, kitiems taip kokios 
priežastys veikimą paraližuo- 
ja. Reik pasakyti, kad yra 
keli draugai, kurie senti ne
moka, jie kaip dirbo, taip ir
dirba darbininkų judėjime, 20 d., 
bet jičms reiktų daugiaus pa-įnausko

nėjo į visokius jam statomus 
klausimus, kurių buvo gana 
naiviškų. Pavyzdin? Kodėl 
Sovietų Sąjungoj žmonės ne
turi laisvės; už ką sušaudė 
“geriausį” bolševiką Buchari- 
ną, ir tt.

Drg. Gasiūnas pas mus pir
mu kartu kalbėjo, tačiaus pu
blikai jis patiko!

—o—
Lietuvių ūkėsų Neprigulmin- 

gas Pašelpos Kliubas skubiai 
rengia šį nedėldienį, lapkričio 

3 vai. po piety, Baka- 
» svetainėj, daktarui 

Kaškiaučiui paskaitą apie 
sveikatą, bei kaip apsisaugo^ 
ti nuo visokių ligų ir iš ko 
paeina visokeriopos ligos. Į 
šias prakalbas turėtų susirink
ti visi vietos lietuviai ir pasi
klausyti to, kas visiems yra 
svarbiausia — sveikatai « 

Virš minėto L. Ū. N. Kliubo • 
pradėtas rengti balius neįvyks

gelbėūi, o pagelbėti jiems ga
lės ir jų vietas užims tai tik 
mūsų jaunimas, žinoma, savo 
jaunimą mes prie to turim pri
rengti ir jį išmokyti.

Iš lietuviškų draugijų, reik 
pasakyti, labai gerai veikia 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 142 kp. (buvusi APLA. 
2 kp.). Apart kitų gerų dar
bų, LDS. 142 kp. nutarė pa-. lapkričio 19 d. dėl tūlų su sa- 
daryti pradžią visai Pittsbur-1 lės savininku nesusipratimų, 
gho apylinkei LDS. jaunuo-' 
lių organizavime. Jaunuolių 
naujų narių jau gauta apie 
10. Draugas A. šerbinas man 
sakė, kad jis vienas lig Nau
jų Metų gaus nemažiau 20 
naujų narių. Reik atiduoti 
kredtas S. Paulauskiukui, jis 
pradeda veikti LDS. labai ge
rai. Jei jis mokysis ir veiks, 
tai mes turėsime veiklų vaiki
ną. Iš mergaičių, LDS. veiki
me, niekas dar nesusilygino su 
EI. Mažeikiute. Ji turi daug

* Nesenai buvo rašyta, kad 
džekarų, CIO, lokalas turi 
daug kivirčų tarp lokalo na
rių ir valdybos reikale pakė
limo duoklių nuo 75c iki $1, 
ką mažne vienbalsiai susirin
kimas atmetė. Tačiaus loka
lo viršylos narių nepaiso ir pa
skelbė
$12 į metus duoklių! Ir ge
rai. Disciplina turi būti, ki
taip unija nepasilaikys!

P. S.

dirbi ar nedirbi



Trečiad., lapkr. 16, 1938

Pittsburgh, Pa.
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po pietų, Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Malonėkite būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra visa eilė 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi galė
site, atsiimti knygą “Ūkanos.? Da
bartiniu laiku yra gera proga gauti 
naujų narių kuomet Draugija duoda 
kiekvienam įstojusiam naujam na
riui vieną kurią knygų iš senesnių 
laidų dovanų. Taipgi prašome narių 
užsimokėti duokles už šiuos metus.
— Kp. Sekr. P. Ž. (269-271)

' ■ w

I moteriškė žilagalvė. Paklausėburgho lietuvius dalyvauti minėtoj 
manės ka aš noriu iai nasakvt vakarienėj ir sykiu paremti ir pamanęs, Ką as noriu jai pasakyt. mūs jaunuoUus veikime. —
Aš parodžiau jai ‘Laisvės vie- Kom. (269-271)
ną numerį .ir paaiškinau, kad -------------
negaunu kožną dieną, “kuomet1 ' BAYONNE, N. J. 
pirmiaus per 20 metų gauda-\ Bu\svafbi°\Pfaka^bos- Bcngia 1 v r .v. . Amerikos Liet. Literatūros Draugy-
vau koznas rytas reguhanskai. st$, 212 kp. Įvyks penktadienį, lap- 
Tas Post Master pakreipė gal- kričio 18 d., pradžia 7 vai. vak. Li- 
vą, ir mandagiai viską užsirašė, berįy Hal1, .32?. Broadway Kalbės ... . . S. Sasna apie Lietuvą ir kitais be-
ką aš tiktai jai pasakiau. Ge- gamais klausimais. Dr. J. J. Kaš- 
rai, sako, aš pasistengsiu tai kiaučius kalbės apie sveikatą. Todėl 

nepraleiskite progos, ateikite visi 
, ,v. . . . išklausyt šias svarbias prakalbas. —
pora savaičių, ‘Laisvė,” kaip ir Rengėjai. (269-271)
visados, užkliūva už kokios tai 
kerčios. O rašant šiuos žodžius J 
jau trečia diena “Laisvės” ne-l 
gaunu.

primta vienbalsiai, rezol. Am
erikos Lietuvių Kongreso klau
simu—už rezoliuciją balsavo 
7, prieš rezol. 8 balsai, rezo
liucija atmesta.

12. Į ALKSP. komitetą tapo 
išrinkti šie draugai: A. šerbi
nas, J. Baltrušaitis, J. Mažei
ka, S. Ivanauskas, K. Kairys, 
G. Parčevskas, J. Vainorius, 
F. Rodgers, ir A. Pipiras.

13. Nutarta konferencijos 
protokolas talpinti šiuose laik
raščiuose: “Naujienose”, “Lai
svėje” ir “Tėvynėje”.

14. Konferencija tapo užda
ryta 6 vai. vakare.

Konferencijos Pirm.,
F. Rodgers,

Konferencijos Rašt.,
J. Gataveckas.

Easton, Pa

val.

pa

Pittsburgho Ir Apylinkės 
Lietuvių Draugijų ’ Sąryšio 
konferencija įvyko spalių 30, 
1938, Lietuvių Mokslo Draugi
jos name, 142 Orr St., Pgh., 
Pa.

1. Konferenciją atidarė Są
ryšio pirm. F. Rodgers 2 
po pietų.

2. Į mandatų komisiją
skyrė šiuos draugus: J. Slie
kas, A. šerbinas ir S. Ivanaus
kas.

3. Trumpas prakalbėles pa
sakė : F. Rodgers apie Sąryšį 
ir Amerikos Lietuvių Kongre
są. Kalbėjo A. Kubilskis, ku
rio visa kalba susidėjo iš pei
kimo Sąryšio komiteto, kad 
būk nieko neveikęs. Jam Są
ryšio pirm. F. Rodgers paste
bėjo, kad jis išpeikė Sąryšio 
komitetą už neveikimą, dar 
negirdėjęs Sąryšio komiteto 
raportų. Kuomet komitetas iš
duos raportus, tuomet bus ma
tyti, ar komitetas ką veikė, 
ar nieko neveikė.

Newark N. J
Kampanija už Nuėmimą 

Embargo
Visoje Newarko apylinkėje 

pačiam mieste 
darbuotis

Medžioklių Nelaimės
Nuo lapkričio pirmos dienos 

atsidarė medžioklės sezonas ant 
.kiškių ir fezanų. žmonės bėgio
ja su šautuvais po krūmus ir 
raistus, kaip patrakę, šaudyda
mi kiškelius ir tuos nekalčiau
sius paukštelius. Labai dažnai' sutvarkyt. Bet praslinko jau 
per klaidą pasišauna vieni ki
tus. Tai galima matyt per vie
tinę spaudą, 
kelias tokias 
esti.

Iš lietuvių 
miesto medžiotojas yra Vytau-1 ateina naujas paštorius ir vis draugai, 
tas Ratinis. Paklausiau jo, kaip tai jaunuolis- Seni paštoriai ka- mas bendromis choro narių ir prita- 
o’ilinlrino-n mndvinlrlč čiaia vin Irnv* nrnniinlP n O'sil kur nn. leJU spėkomis. Kaip maisto Skanu-

Kožną dieną po 
mirtinas nelaimes

geliausias mūsų

giliukinga. medžioklė šiais me
tais, tai pasakė, kad tiktai pen- 
kius fezanus nukvarkinęs.

Biznierių Nusiskundimas
Senas Delaware tiltas 

uždarytas ant savaitės 
Šis tiltas ,vartojamas

Ii

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras ruošia didelį bankie- 

----- j tą, įvyks šeštadienį, lapkr. 19 d., 
Kas' akyva, kad kožną diena

, šis bankietas yra rengia-

PHILADELPHIA, PA.
Visuotinas Darbininkiškų Organi

zacijų svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 17 d. lapkr. (Nov.). 
Prašome “Laisvės” skaitytojų ir mū
sų organizacijų draugus dalyvauti. 
Bus 735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. 
Turime svarbių reikalų svarstyti, 
kaip tai “Laisvės” Bankietas ir kiti 
svarbūs dalykai. (268-270)

>1

4. Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatus prisiuntė 
šios draugijos bei kuopos: Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 105 kuopa, New Eagle, 
Pa., S. Dočius, ir A. Suopis; 
142 kp. Pittsburgh, A. šerbi
nas,- 143 kp. Carnegie, J. Čir- 
vinskas; 145 kp., Pittsburgh,
E. K. Sliekienė ir J. Mikeška; 
153 kp., Coal Center, A. Ku- 
bilckis ir F. Kubilckienė; 160 
kp. N. S. Pittsburgh, K. Kai
rys; Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 40 kuopa, Pitts
burgh, K. Šimkūnas, ir F. Ma- 
siejus;x>p,5 Kp., Coal Center, 
B. Durša; 353 kp. Pittsburgh, 
D. Sanda; Lietuvių Pašelpinė 
Draugija Amerikoj, McKees 
Rocks, G. Parčevskas, J. Ma- 
razauskas, F. Rodgers, B. Za- 
bela, A. Laucaitienė ir M. Im- 
brazienė;. Lietuvių Mokslo 
Draugija Pittsburgh, 
Sliekas ir J. Vainorius; Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratures Draugija 40 kuopa, 
McKees Rocks, J. Purtikas ir 
J. Kazlauskas; 87 kp. N. S. 
Pittsburgh, II. Kairienė; 180 
kp., Wilmerding, S. Ivanaus
kas. Viso 25 delegatai, atsto
vaudami 14 draugijų bei kuo
pų, ir 7 Sąryšio komiteto na
riai, kurie nebuvo delegatais. 
Viso 32 su sprendžiamu balsu. 
Ir vienas svečias su pataria
mu balsu, tai yra SLA vice 
prez. J. K. Mažukna.

5. Konferencijos vedėjais 
buvo išrinkti šie draugai-ės:
F. Rodgers, pirm.; J. Mažeika, 
pirm, pagelbininkas; J. Gata
veckas, rašt.; E. K. Sliekienė 
rašt. pagelbininkė.

6. Į rezoliucijų komisiją 
įeina šie draugai: J. Baltru
šaitis, S. Ivanauskas ir A. šer
binas.

7. Sąryšio komiteto rapor
tai : pirm. F. Rodgers išdavė 
raštu platų raportą iš Sąryšio 
veikimo. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

Vice pirm. J. Mažeika išda
vė raportą žodžiu; raportas 
priimtas. Rašt. J. Gataveckas 
išdavė raportą raštu, rapor
tas priimtas. Fin. rašt. A. 
Žvirblis išdavė raštišką rapor
tą, raportas priimtas. Pinigų 
įplaukė viso $9.80, išmokėta 
$3. Dabar yra pinigų viso 
$6.80. Ižd. S. Bakanas išdavė 
raštišką raportą, kurio rapor
tas sutinka su finansų rašti
ninko raportu, raportas pri
imtas. Iždo globėjai, J. Balt
rušaitis ir G. Parčevskas ra
portavo, kad jie 
fin. rašt. ir ižd.

• imtas.
8. Delegatas 

davė raportą iš 
tuvių Kongreso 
įvykusios Scranton, Pa. 
pertas priimtas vienbalsiai.

9. Nauji reikalai: Buvo per
skaityta šie konstitucijos pa7 
taisymai: a) Amerikos Lietu
vių Kongreso Skyrius, Pitts
burgh, Pa. (vardas iš Pitts- 
burgho ir Apylinkės T lietuvių

pradėjo
North 

To Aid 
Ameri- 

and De-

ir 
smarkiai 
American Committee 
Spanish Democracy, 
can League for Peace
mocracy ir kitos pažangios or
ganizacijos. Garsiai iškeltas 
šūkis: “Lai tuojau būna nu
imtas embargo nuo Ispanijos! 
Lai Ispanijos liaudies valdžia 
perkasi Amerikoje ginklų ir 
maisto!”

žin kur prapuolė, o gal kur pa- - - . - . .. - , . .. . .._ , .7 n niu, taip ir muzikos-dainų srityje ti-
sislėpę mūsų Laisvę skaito? kimės pilnai būsite patenkinti. — 
Galima visaip spėliot, kodėl tie Kaina $1.00 asmeniui. (269-271) 
nauji boisai neatneša mums 
“Laisvės” kožnas rytas.

V. J. Stankus.

* ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

trečiadienį, lapkr. 16 d., LDP 
be, 408 Court St. Pradžia 8
Visi nariai gaus po naują knygą 
“Ūkanos.” Prašome visų būti susi
rinkime. — P. Poškus, sekr.

(268-269)

įvyks
Kliu-
v. v.

>♦?

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. 

.rengia vakarienę šeštadienį, lapkr.
XTTT/V T- 4 . 119 d. Draugijų Svet., 4097 Porter

NUU KELI. — Jus patys ir gį Būkit kiekvienas šiame pokilyj, 
kiti skaitytojai turite vėl eiti nes bus skanių valgių ir gera orkos- 
pas Post Master ir reikalauti, 'tra, kuri grieš lietuviškus ir ameri- 
kad 
reguliariškai kasdien.
kitas tame nekaltas, kaip vieti
nis paštas.

Sh

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
’ Už Nebrangų Atlyginimą

T . . .koniškus šokius. Įžanga vakarienei
Laisve butų pristatoma 50c, jaunuoliams vieh tik šo-

NiekasĮkiams 15c. Apart to visko bus lai
mėjimas kalakuto. — Kom.

(269-271)

buvo 
laiko, 

yra už 
dyką. O uždarė todėl, kad gele
žinkelio kompanija remontavo 
bėgius-trekes. O per naują tiltą 
pervažiavimas yra mokamas. 
Tai Phillipsburgo ir apielinkės 
gyventojai susilaikė-važiuot bi
znio reikalais į Eastoną, kuria
me randasi biznio centras. Už 
tai kai kurie vertelgos labai nu
siskundė, kad per tą savaitę 
mažai biznio padarė. Už tai 
naujas tiltas pasidarė gražaus 
pelno. Senas tiltas jau atidary
tas pereitą pirmadienį.

Sidabrinės Vestuvės

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 20, Darbininkų Salėje. Visi 
nariai prašomi laiku susirinkti, 
pradžia 7 v. v. Taipgi nepamirškite 
užsimokėti metines duokles, gausite 
dovanoms knygą “Ūkanos.” Kviečia
me ir tuos simpatikus, kurie dar 
nėra nariais šios organizacijos įsira
šyti. — Kom. (269-271)

BEER, WINES & LIQUORS 
WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3347 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2202—Ave. X, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on ’ the premises.

ABRAHAM BERKOWITZ 
(Berk’s Delicatessen)

2202—Ave. X, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR

(269-271)

New ark o

Rep.

Didelis Turgus

X

Laisvė Jums Padės

agentas, suteiks pata-

Brooklyn, N.LAISVE

Maskaradų 
18 d. lapk.

Amerikos 
ir Arturo 
poetas ir

sutinka su
Raportas pri-

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

Sekmadienį, lapkr. 20 d., 1:30 vai.

Ant jūsų pareikalavimo telefonu’ar laišku greit pribus “Laisvės” atstovas iš
klausyti jūsų reikalavimų. O jūsų užsakymai bus tinkamai išpildyti.

A. Pipiras iš- 
Amerikos Lie- 
konfereneijos, 

Ra-

Reikale pasiskelbimų “Laisvėje”, reikale spaudos darbų ar kalendorių prašom 
kreiptis šiuom antrašu:

427 Lorimer St.
2-SR7R

Telefonai: Stagg 2-8879

prieš fašizmą. Kalbės 
Redaktorius R. Mizara ir 
Bus atatinkama dainų 
Masiniai dalyvaukime ir 

kuris
už mūs visų reikalus. Pradžia 
v. v. Lietuvių Svet., 29 Endi- 
Street. — Kom.

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

I

Draugijų Sąryšio pakeistas į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Skyrių, Pittsburgh, Pa. Dabar 
vadinsis Amerikos Lietuvių 
Kongreso Skyrius Pittsburgh, 
Pa. Už vardo pakeitimą bal
savo 23 delegatai, prieš pa
keitimą 3.

b) ALKSP. metinis suvažia
vimas (konferencija) renka 
skyriaus komitetą iš 9 narių. 
Delegatų pataisymas, kad 
rinkti tiktai iš 7 narių. Už pa
taisymą 4 balsai, už originalį 
įnešimą 26 balsai. ALKSP. 
komitetas bus renkamas iš 9 
narių.

c) ALKSP. susirinkęs į pir
mą savo posėdį po konferenci
jos išsirenka iš savo narių tar
po šiuos viršininkus: Pirmi
ninką, vice-pirm., užrašų raš
tininką, finansų raštininką, iž
dininką ir du iždo globėjus.

d) Skyriaus komitetas lai
ko savo posėdžius ne mažiau, 
kaip vieną kartą į mėnesį.

e) Skyriaus komiteto posė
džiuose yra reikalaujamas 
skaičius (kvorumas) vienas 
trečiadalis viso komiteto na
rių.

f) Bile vienas iš skyriaus 
komiteto narių, kuris nedaly
vaus dviejuose posėdžiuose iš 
eilės, turi būti kviečiamas laiš
ku į trečią posėdj, ir jei ne- 
prirodo svarbių priežasčių ne
dalyvavimo dviejuose posėd
žiuose, arba nepribūna dar ir 
j trečią posėdį—tai tokis na
rys netenka vietos skyriaus 
komitete trečiame posėdyje. 
Prašalinto ar pasitraukusio 
nario iš skyriaus komiteto vie
tą skyriaus komitetas užpildo 
kitu nariu ar nariais.

g) Paragrafas 8-tas buvu
sios Sąryšio konstitucijos tapo 
pakeistas sekančiai: “Para
grafas 8. ALKSP. rengia viso
kius parengimus, kaip tai: 
prakalbas, prelekcijas, disku
sijas, koncertus, teatrus, pik
nikus, balius, ir kitokius pa-

J. D. I marginimus, kad sukelti fi
nansų kovai už taiką ir de
mokratiją, kaip Lietuvoje, taip 
ir čionai Amerikoje. Parengi
mams darbininkus suteikia 
prie ALKSP. prigulinčios 
draugijos.”

h) ALKSP iždas susidaro iš 
draugijų kuopų bei- kliubų 
duoklių ir iš parengimų pelno. 
Jei ižde susidaro daugiau, 
kaip $100 pinigų, tai 25 nuo
šimtis yra skiriamas A.L.K. 
Centro Komitetui vesti kovą 
už taiką ir demokratiją.

i) Duokles į ALKSP. nusta
to metinė delegatų konferen
cija, ir jos privalo būti užmo
kėtos: sausio, vasario, arba 
kovo mėnesiuose kiekvienais 
metais.

j) ALKSP. komiteto nariai 
negauna jokios algos, ir visi 
dirba be atlyginimų, apart lė
šų.

k) Skyriaus finansų rašti
ninkas ir iždininkas privalo 
būti po kaucija, o jos didumą 
nustąto skyriaus komitetas, 
kokią numato yra tuomi lai
ku reikalinga. Kaucijos užsta
tymo išlaidos yra užmokama 
iš skyriaus iždo.

Šitie visi pataisymai, apart 
perkeitimo vardo, ir skaičiaus 
narių įėjimo į komitetą, buvo 
priimti vienbalsiai.

10. Delegatas K. Kairys 
įneša, kad Amerikos Liet. 
Kongreso Skyriuš Pittsburgh 
imtų iniciatyvą surengti Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimą (apvaikščiojimą). Deleg. 
S. Bakanas duoda pataisy
mą, kad Lietuvos Neprikl. mi
nėjimą pavesti ALKSP. komi
tetui, kuris sykiu su SLA. 3-čio 
apskričio komitetu surengtų 
Liet. Neprikl. minėjimą, nes 
jau SLA. 3 apskričio paskuti
nis suvažiavimas yra nutaręs 
kviesti visas draugijas Pitts
burgh© ir Apylinkės dėl minė
jimo Lietuvos nepriklausomy
bės apvaikščiojimo. Už patai
symą 22 balsai, už įnešimą 2 
balsai.

11. Rezoliucijų narys J. Bal
trušaitis skaito šias rezoliuci
jas: rezol. Lietuvos klausimu

Pravedimui plačios kampa
nijos už nuėmimą embargo šį 
ketvirtadienį, lapkričio 17 d., 
ruošiamas masinis mitingas 
Kruger’s Auditorium svetainė
je, 25 Belmont Ave.

Kalbės visa eilė žymių žmo
nių. Tarp jų bus kun. - Spof
ford, direktorius Bažnytinės 
Lygos dėl Industrinės Demo
kratijos, Dr. Edward Barsky, 
vyriausias vedėjas 
ligoninių Ispanijoje 
Giovannitti, garsus 
oratorius.

Kviečiame visus
lietuvius šiame mitinge skait
lingai dalyvauti.

KAMAJAI. Nors šis mies
telis yra atskirtas nuo geležin
kelio, bet turgai esfi nemaži, 
o ypatingai didelis turgus bu
vo spalių m. 9 d. Ražancavos 
atlaiduose. Į turgų buvo pri
vesta visokio tipo arklių. Tik
rai galima pasidžiaugti, kad 
Lietuvos ūkininkas moka išau
ginti gražių žirgelių. Be to, į 
turgų buvo privežta daug li- 
neikų, ratų. Vienu žodžiu, Ka
majų miestelis gali pasi
džiaugti šių metų turgum.

Lapkričio 6 d. ant J. Rati
nio ūkės buvo surengta “Sur
prise Party,” atžymėjimui 25 
metų ženybinio gyvenimo, ger
biamų Alekso ir Matildos Bi- 
gų. Rinktinės publikos daly
vavo apie 60 ypatų. Baigiant 
valgyt, pirmininkas pakvietė 
kaip ką pakalbėt, po žodį kitą 
tart, p. Krikščiuką, B. Mikle- 
rienę, Dr. J. Urbaną, B. Lu- 
shį, P. Klovą, p. Streukienę, 
Ratinius, Kukučius, žansičius, 
J. Johnsoną, V. Uniką, J. Dri- 
lingą. Ir ant galo po prakalbėlę 
pasakė patys Bigai. Po to, sve
čiai linksminosi, šoko iki vėly
vos nakties. Skirstydamiesi lin
kėjo Bigam sulaukt auksinių 
vestuvių.

Negauname “Laisves” 
Reguliariškai

Jau apie du-trys mėnesiai 
kaip negauname “Laisvės” re
guliariškai kožną dieną, tai 
yra, dieną praleidus, gauname 
po du numerius ant sykio. Pa
gal drg. E. Senkevičienės pa
tarimą, kaip ji rašė per “Lais
vę,” nueinu į paštą, susirandu 
paštus viršininką (Post Mas
ter). Tas viršininkas pasirodė

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 20 įvyks masi

nis susirinkimas paminėjimui mir
ties Antano Mazurkos, kuris žuvo 
Ispanijos didvyriškoj kovoj už de
mokratiją 
“Laisvės” 
vietiniai, 
programa, 
pagerbkime jauną kovotoją, 
žuvo 
7:30 
cott

BINGHAMTON,
ALDLD 20 kp. rengia 

Balių, įvyks penktadienį, 
Liet. Svet., 315 Clinton St., pradžia
7:30 vai. vak. Senus ir jaunus Bing- 
hamtono ir apylinkės lietuvius šir
dingai kviečiame dalyvauti šiame 
smagiame baliuje, apsirengti koįvai- 
riausiais kostumais ir siekti laimė
jimo dovanų! 1-ma dovana bus duo
ta už įvairiausi kostiumą, o 2-ra už 
juokingiausi, 
gros šokiams, 
sinti skaniais 
mais. Smagus 
tik 25 centai.

Len Girnio orkestrą 
Publika galės pasivai- 

; užkandžiais ir gėri- 
laikas visiems. Įžanga 

, — Rengimo Kom. 
(269-270)

McKEES ROCKS, PA.
LDS 142 kp. naujai susiorganiza

vę jaunuoliai rengia Tėvams ir LDS 
Jaunuolių simpatikams vakarienę. 
Įvyks lakr. 19 d., 7:30 v. v., savam 
name, 3351 W. Carson St., Esplent- 
Pittsburghe, prie pat McKees Rocks 
rubežiaus. Kviečiame visus Pitts-

Profesionalams ir biznieriams patogu susieiti su plačiosiomis 
lietuvių masėmis pasiskelbiant dienraštyje “Laisvėje”

VINCAS KRIAUČIŪNAS
“Laisvės” agentas Didžio

jo New Yorko apylinkėje. 
Reikale pasiskelbimų ar 
spaudos darbų, parašykite 
■Urba patelefonuokite ir tuo- 

. jaus pas jus pribus “Lais
vės
rimus ir patarnaus jums pa
tenkinančiai. Jis taipgi pri
ima mokestį už “Laisvę.” Vincas -Kriaučiūnas 

“Laisves” agentas

DOVANOM KALENDORIAI
“Laisvės” 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.

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.

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

/T-

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės.
niausiu 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksimo informacijas apie svorį ir kainas.

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

Puikiausias pasirinkimas ska-

SA



LAISVE Trečiad., lapkr. 16, 1938 yąg
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NewYorko^A^ZmiiH
ARBITRACIJA ATMETĖ 

NUMUŠIMA ALGŲ
Moterišku batų išdirbėjai 

reikalavo, kad batsiuviai nu
simuštų algas 25%. Bet unijai 
užprotestavus, šis užsimojimas 
per bešališką pirmininką-arbi- 
tratorių Walter Bowers atmes
ta. Paliečia tiesioginiai 5,000 
darbininkų ir visus kitus bat
siuvius, kadangi daleidimas 
numušt algas vieniems, būtų 
akstinęs numušti ir kitiems.

Aplankytum Drg. K. Balčiūną
Drg. K. Balčiūnas serga vi

durių liga, randasi Greenpoint 
ligoninėj, guli ketvirtam War- 
de, ant ketvirto aukšto.

Aplankyti galima sekančiom 
valandom: trečiadieniais ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 4 po 
pietų. Pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 iki 8 vai. va
kare.

Drg. Balčiūnas yra nariu 
darbininkiškų organizacijų ir 
sveikesnis būdamas, kiek ga
lėdamas jose veikė.

Nepamirškim draugą. Apl- 
lankykim, tuomi suteiksim 
jam daug smagumo ir ligą pa
darysim lengvesne.

Draugas pasveikęs ir vėl 
darbuosis kartu su mumis.

J. K.

Apdovanokim Kalinius
Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, lapkričio 17-tą, 8 
vai. vakaro, “Laisvės” svetai- 

jiėje. Draugės ir draugai na
riai ir simpatikai malonėkite
skaitlingai dalyvauti šiame su
sirinkime.

TDA nacionalis pirminin
kas Marcantonio atsišaukė į 
visas kuopas, pavienius na-

Browderis Šaukė Vienytis, Kad Išvyt 
Anti-Semitiznio Amarą iš Pasaulio

Kalbėdamas 22,000 miniai 
newyorkieciu lapkričio 14-tą 
susirinkusių minėt Sovietų Są
jungos 21 metų sukaktį ir 
Amerikos Komunistų Partijos 
laimėjimus šiuose rinkimuose, 
Madison Sq. Gardene, N. Y., 
Earl Browderis pasakė nepa
prastą prakalbą, kuri liksis 
dokumentu Amerikos istorijoj.

Browderis nurodė, kad žu- 
dystės ir kankinimai žydų na
zių Vokietijoj yra pasėka Mu
nich mieste padaryto akto; 
kad “kiekvienas asmuo, kuris 
nekelia balso pasmerkimui tų 
kriminalybių tuo patimi fak
tu tampa kriminalybių dali- 
nink ukartu su Hitleriu;” kad 
taip pat “kiekvienas asmuo, 
kuris priėmė ar slepia Munich 
Paktą ima ant savęs tą pačią 
atsakomybę.”

Jisai išreiškė pasitenkinimą 
prezidento Roosevelto atšau
kimu Amerikos ambasado
riaus iš Vokietijos, šaukė bu
dėt ir veikti, kad nedaleist fa
šizmo pavietrei įsigalėt čionai, 
šaukė katalikus saugotis ne
tikrų pranašų, kurie Coughli- 
no ir kitų panašiai fašizmui 
bernaujančių kunigų asmeny
se išduoda katalikus kruvinos 
reakcijos rankosna. Ragino 
katalikus paduot "komunistams 
ranką ir bendromis pajėgo
mis nedaleisti pasikartot Vo
kietijos targedijai, kur kata
likų bildingai daužyta tuo pat 
laiku, kada deginta žydų al
toriai, kur katalikų kunigai 
žudyta kartu su pogromais 
prieš žydus. Ragino įsitėmyti,

kad sykiu su propaganda 
prieš žydus ir katalikus Ame
rikoje eina kurstymas prieš 
negrus.

James W. Ford, kuris bu
vo pagarsintas kalbėsiant, 
randasi Kuboje ir iš ten, kartu 
su Kubos Kom, Partijos va
dais, mitingui atsiuntė sveiki
nimą. Už jį kalbėjo Herndon.

Kitu žymiuoju vakaro kal
bėtoju buvo Israel Amter, ku
ris ką tik praėjusiuose rinki
muose, kaipo komunistų kan
didatas į kongresmanus, gavo 
virš 100,()()() balsų.

Amteris nurodė, kad Ame
rikos Darbo Partija iš šių rin
kimų išėjo stipresnė, daugiau 
apvienyta, kad “up-state” ji 
gavo balsų daugiau ne kita 
tiek, kaip pirmiau. Ragino ne
paisyt išlaukinių ir vidujinių 
priešų, kurie nori įkalbėti 
ADP sumušimą ir norėtų ją 
padžiaut ant tvoros; ragino 
neklausyt senagvardiečių so
cialistų, lovestoniečių, trockis- 
tų, kurie yra demokratinio 
fronto priešai ir kurie norėtų 
ADP sunaikinti.

Komunistų Partijos draugus, 
kurie davė galimybę komunis
tams tiek daug balsų gaut, 
Amteris kvietė stot partijon, 
stiprint partiją ir rengtis 1939 
metų miesto tarybininkų rin
kimams. Pažymėjo, kad ko
munistai yra pasiryžę iki Le
nino mirties minėjimo gaut 
5,000 naujų narių ir kad bal
savusieji už jį padės tą kvo
tą išpildyti. Rep.

TRAUKIA WOOLWORTH I 
TEISMĄ UŽ ALGAS

D e p a r t m c n t i n i ų Krautuvių 
Darb. Unija traukia teisman 
Wool worth Ko., reikalaujant 
atmokėti $100,000 užsilikusio- 
mis algomis 2,500 darbinin
kų. Kompanija buvo paža
dėjus pakelti algas darbinin
kams pereitą kovo mėnesį, bet 
pažado nepildo. Iš tų nedamo- 
kėtų algų ir susidaro minėta 
suma.

Lietuvių Radio
Lietuvių radio programų 

dabar mažiau, bot jos turinin
gesnės ir patogiu laiku, taip 
pat iš didesnių stočių.

WCNW stotyj, kuri yra 250 
wattų jėgos, 1500 kcs. ban
goj, Jonas Valaitis, tos stoties 
lietuvių programų vedėjas, lie
tuviškas programas perdavi
nėja: antradienių, ketvirtadie
nių ir šeštadienių vakarais nuo 
5:30 vai.

Programose girdime J. Va
laičio iš Lietuvos parvežtos 
naujos muzikos, naujienų ir 
įdomių kalbų.

Stotis yra 848 Flatbush 
Ave., Brooklyne. Valaičio ad
resas 676 Driggs Ave., Brook
lyne. Tel. Ev. 8-7871.

Sulaikė Deportaciją

Rinkliava Atsteigimui 
Ispanijos Veteranų

rius ir pritarėjus dėl sukėlimo
pašalpos Amerikos politiniams
kaliniams, kaipo kalėdinės do- Į mas pOra dienų rinkliavos atsi- 
vanos, dėl kurios kaz meta: , ;
yra vedamas aukų rinkimo va- jbuotojų

Lincolno Brigados Draugų 
j Centras praneša, kad per pir-

gera, tik pasistengkite tikie- 
tus nusipirkti iš anksto. Va- 
Jkariienės tikietų kaina tik 
$1.25; kurie nenorės vaka
rienės, tik pasišokti, tiem 
įžanga tik 25c.

Vakarienė ir šokiai bus Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kl. 
Svetainėse, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai.

Kongreso Komitetas.

Neigia Algų ir Valandų 
įstatymą

Amerikos Susisiekimų Są
jungos vice-prezidentas Selly 
kaltina Western Union Tele
grafų Ko. tiksliam

me Naujosios Dalybos įstaty
mų. Mat, kompanija skelbia, 
kad ji, nepaisant įsakymo iš /V 
valdžios, nemokėsianti $11 ijM 
savaitę minimum algos pas- 
lams — telegramų išnešioto
jams vaikams. Grasina 3,000

*01/01/ MAN TAIP
'SKAUDA
PEČIŲ

MUSKULUS, 
KAD NET 
IŠSITIESTI -z,.™.,.,,-, .
NEGALIU. Jį PALENGVĖS

PAKENTĖK TRUPUTI 

VIKRIAI IR PAKANKAMAI 
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
Su PAIN-EXPEUERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS,

Toip, brangu! draugai. Jei jus kanflna »kou«mo$ ir susti-
rimai jūlų muikulų, kaipo pateka orotraukio perpūtimo, 
nuovargio ar pertidirbimo, nekontėkife šių skausmų berei* 
kalingai. Naudokite linimentq, kurj jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Poin Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Expellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin-Expollerio su Inkaru ont kiekvienos 
derates.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokie 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
nogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore. 8-6191

paniekini-1 išmest iš darbo.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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

jus. šiemet fondas norima 
dar -padidinti, TDA pasirengė 
sukelt $25,000 nuo šio mėne
sio 1-mos iki vasario 15-tos.

Nemažai kovotojų yra su
grūsta į Amerikos kalėjimus 
trumpesniam ar ilgesniam ter
minui. O jų žmonos su ma
žais vaikeliais vargą kenčia ir 
laukia iš TDA pašalpos. An
tra, TDA negali užsimerkti ir 
neištiesti savo pagelbos rankos 
pabėgėliams į čechoslovakiją 
iš Hitlerio užimtos teritorijos. 
Tie pabėgėliai ^ra fnūsų drau
gai, kovotojai prieš karą ir fa
šizmą, už apgynimą demo
kratijos. Todėl yra mūsų už
duotis teikti jiems kokią nors 
pašalpą. TDA yra pasibrėžęs 
iki pradžios ateinančių metų 
sukelti nors $10,000 Čechoslo- 
vakijos pabėgėliams.

- > A. Mureika.

MIRĖ

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Office Phone 
ĘVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetas išėmė raštišką įsa
kymą, draudžiantį tuojau iš- 
•deportuot Ispanijos karo vete
raną George Halepis. Jis atsi
liepė į Fed erai io Teismo pa
šaukimą pereitą penktadienį, 
kur jį sulaikė ir norėjo iš
siųsti laivu Paris sekamą die
na, c-Mieste Pasipiktinimas 

Naziy Teroru
Pirmadienį masiniai pikie- 

tuota iš Vokietijos atplaukęs 
laivas Bremen.

Tą pat dieną, specialiame 
Sąmatų Tarybos posėdyje, 
Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris pateikė anti- 
nazi rezoliuciją, kuri vien
balsiai priimta. Atsišaukia į 
prez. Rooseveltą “pasmerkt 
nazių barbariškus aktus.”

Galimas daiktas, kad. mies
te sulaikys pardavimą Vokie
tijos prekių.

Antradienį įvykusiam Mie
sto Tarybos posėdyje išnešta 
rezoliucija prieš nazių terorą 
prieš žydus ir katalikus Vo
kietijoj. Prašoma prezidentas 
Rooseveltas ir valstybės sekre
torius Hull “su kitomis pasau
lio tautomis” veikti tuo klau
simu. Mokytojų, kailiasiuvių ir 
kitos unijos ir masinės orga
nizacijos neša protestus prieš 
terorą ir reikalauja valdžios 
uždėt embargo Vokietijos pre
kėms.

Karo Paliaubų Dienos 
Minėjimai

Pasauk Parodos plote, prie 
nebaigto statyt Taikos Teis
mo, pereitą penktadienį susi
rinko apie 100,000 minia mi
nėt karo paliaubų dieną. Tarp 
eilės žymių kariškių kalbėto
jų buvo ir majoras LaGuardia, 
kuris atsišaukė į klausytojus 
palaikyti Ameriką tarptauti
niu simboliu tolerantiškumo.

Laike ceremonijų iškelta 
vėliavos 62 šalių, kurios da
lyvaus Pasaulinėje Parodoj. 
Čion nebuvo Vokietijos vėlia
vos. Mat, kovingi newyorkie- 
čiai taip stipriai protestavo 
prieš įsileidimą kruvino hitle
rinio fašizmo valdomos Vokie
tijos, kad Hitleris neišdrįso 
dalyvauti..,^

Daugelyje kitų miesto dalių 
buvo eilė mažesnių minėjimų.

Kongreso Vakarienė-Šokiai 
ir Programa

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus vaka- 

1 rienė jau nebetoli, ji atsibus 
šio šeštadienio vakarą, tai yra 
lapkričio 19 d.

Pirmiausia turiu pranešti, 
kad šią vakarienę sutaisys 
Ridgewood’o gaspadinės. Bus 
skanių valgių ir prie valgių 
alaus. Dainų programoje da
lyvaus šie dailininkai: Gra
bauskas, Velička, Kavaliaus
kaitė ir Depsiutė.

Vakarienė ir programa bus

^jsirinkimaT
BROOKLYN, N. Y.

Kongreso Vakarienės Rengimo Ko
misijai ir Tikietų Platintojams.
Ketvirtadienio vakare, lapkričio 

17 d., turėsime susirinkimą Ameri
kos' Liet. Kongreso Brooklyno Sky
riaus vakarienės rengimo komisijos. 
Kviečiame ir visus tuos draugus ir 
drauges, kurie turi pardavinėjimui 
vakarienės tikietų. Kurie negalėsite 
pribūt į šį komisijos susirinkimą, 
prisiųskite man atvirutę, kiek tikie
tų turite pardavę. Tas labai svar
bu, nes Komisija kitaip negalės ži
not kiek maisto reikia supirkt. M. 
Stakoff, 1316 Halsey St., Brooklyn, 
N. Y. (269-270)

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliūbas ruošia 
Maskaradų Balių, šeštadienį, lapkr. 
19 d. Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 7:30 vai. vakaro ir tę
sis iki ryto. Šokiams grieš Geo. Ka
zakevičiaus orkestrą. įžanga 40c as
meniui, iš anksto 35c. Vaikams 25c. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(269-271)
— im—— hm—— nu-—wii—— wu— ' 

Į Puiki Vieta į 
Į Smagiai Laiką Praleist 1 

į Grand Bar & Grill 
Į 459 Grand St., Brooklyn 
I Savininkas
1 AUGUST LESSING I 
| Visokių Bravorų Alus 
I Visada šviežias
J Gražiai Įtaisytas Kafnbarys
I Parėm ir šiaip Grupėm
I Užeikit Pasimatyt su Augustu. |

• M—UK—-««•—m—-M — M—-M—H< —M—.«■—— -į»Jj I

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

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

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Į Iliad avoi"

kas metai į ]įep§ virš 4,000 liuosnorių dar- 
i rinkt aukas iš Ispani

jos grįžusioms lincolniečiams 
atsteigti.

Amerikiečių atsakomybę 
daug palengvino tas faktas, 
kad Ispanijos valdžia, nežiūrint 
jos didelių pareigų tolimesnei 
.kovai prieš fašizmą, pasižadė
jo padengti visas lincolniečių 
Amerikon parvežimo lėšas. Ta
čiau parvežimas dar tik pra
džia darbo. Juos reikia gydyt, 
duot pasilsio, aprengt, pagel
bėt kol gaus darbus, o labai su
žeistus reiks šelpt per eilę me
tų. Visa tai reikalauja didelių 
sumų pinigų.

Daugelis daktarų puikiai ko- 
opęruoja su Draugais, teikia 
nemokamai patarnavimą ir rei
kmenų, tačiau ir taip aprūpini
mas sužeistų ima $3,000 į sa
vaitę lėšų. Jos daug padidės, 
kada bus parvežti visi vetera
nai.

Draugai prašo visus išgalin- 
čius paaukauti, o už vis svar
biau— pasidarbuoti aukų rin
kime šią savaitę. Galima rinkti 
visur, kadangi yra išduotas iš 
valdžios leidimas. Jei 10,000 
žmonių dalyvautų rinkliavoj, 
būtų galima padengti kiekvieną 
gatvę ir namą, — didžiuma 
gyventojų prisidėtų ir tada ve
teranų aprūpinimo klausimas 
lengvai išsirištų. Rinkliava bai
gsis šį šeštadienį.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

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

Open Day and Night

RHEA

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

metų
Bed-

Anna Motiejūnas, 65 
amžiaus, gyvenusi 251 
ford Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė lapkričio 14-tą. Bus pa
laidota lapkričio 16-tą, Šv. 
Jono kapinėse. Pašarvota pas 
graborių J. Garšvą, 231 Bed
ford Ave.

Franceska Barzda-Barzdie- 
nė, 24 m. amžiaus, 56-10 60th 
St., Maspeth, L. L, mirė lap
kričio 14 d. Bus palaidota lap
kričio 17 d., Kalvarijos kapinė
se. Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. Bal
las. (Bieliauskas).

306 Union Avenue 
Brooklyn/ N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

William Ulrick atrastas pasi
koręs savo namų skiepe, 2639 
E. 24th St.

Ofisų Darbininkų Unija 
Sveikino Lehmaną

Ofisų ir Profesionalių Dar
bininkų Unijos Jungtinė Tary
ba viešai paskelbė unijos pa
sitenkinimą išrinkimu Lehma- 
no, taipgi kitų progresyvių, 
turėjusių Am. Darbo Partijos 
užgyrimą. Taryba atstovauja 
16,000 narių.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7171

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

Sun. all day and night

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




