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O visgi Vokietijos Komu
nistų Partija gyvuoja ir 
veikia. Hitlerio baisus te
roras jos nesunaikino.

Ir dabar Vokietijos drau
gai pakėlė balsą prieš Hit
lerio pogromus prieš žydus. 
Tas balsas pasigirdo per 
slaptą radio stotį.

“Sulaikykime pogromus, 
kurie daro gėdą visai Vo
kietijai!” šaukia komunis
tai.

Iš tiesų, hitlerininkai 
bjauriai išgėdino Vokietiją.* ♦ *

Kas čia pasidarė: pramo
nė geriau juda, bet bedar
biai nesimažina?

Į šį klausimą atsako New 
Yorko miesto majoro Advi
sory Committee. Komitetas 
sako: “Mūsų ekonominė si
stema taip ištobulinta, jog 
ji gali neapsakomai išplėsti 
savo veikimą be tolygaus 
padidinimo darbų.”

Tie patys darbininkai 
daugiau valandų dirba ir 
smarkiau dirba. Naujų ne
reikia ir nesamdo.1

Bet kaip ilgai šis užbur
tas ratas suksis? Šį klausi
mą valdžia nedrįsta atsa
kyti.

Prezidentas Rooseveltas
TiiMfrilMiii wvw?

Perkins pailgint šešiais mė-. atlaidžiai sveikino Lewisą

<r

Chungking, C h i n i j a. — 
Chinai pralaužė japonų lini
jas Kantono srity j ir jau už
ėmė kelis jo priemiesčius.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas patvarkė 
darbo ministerei Frances

Harbin, l^lanchukuo. — 
Chinai komunistai užkaria
vo nuo japonų didelius Man- 
chukuo plotus tarp Harbino- 
Tsitsiharo ir Sovietų Sibiro.

kaip pirmaujantį vadą-kū- 
rėją CIO.

(Lewis iki šiol buvo pir
mininkas Industrinio Orga-

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS, kuris pratęsė 
prieglaudos laiką Amerikoj keliolikai tūkstančių 
politinių, tautinių ir religinių pabėgėlių nuo kruvi
nųjų nazių ir atšaukė Amerikos ambasadorių ir pre
kybos atstovą iš Berlyno.

ORAS
Šiandien abelnai giedra ir 

šalčiau. %.

* * *
Lapkričio 27 d. So. Bos

tone ruošiamas “Laisvės” 
bankietas. Labai prašome 
“Laisvės” skaitytojus pasi
darbuoti bankieto reika
lams. Garsinkite, platinkite 
tikietus. * * *

Nežinau kas kaltas, bet 
pas draugus pasirodė ne
mažai apsileidimo. Tiktai 
lapkričio 18 d. prisiuntė pa
daryti bankieto garsinimus. 
Prašo greitai padaryti. Ži
noma, greitai padarys. Bet 
kas iš to, kad vistiek jau 
neleistinai suvėluoti. O pla
katai turėjo būti gatavi ir 
platinami jau pora savaičių 
tam atgal. * * *

Jungtinės Valstijos, An
glija, Francija, Belgija ir 
da kelios šalys laiko konfe
rencijas ir tariasi, ką dary
ti su žydais, tremiamais iš 
Vokietijos.

Bet kodėl tos šalys nepa
kvietė Sovietų Sąjungos 
prisidėti? Ko jos bijo?

Kaip tik šitas nuolatinis 
atskyrimas Sovietų Sąjun
gos yra vanduo ant Hitle
rio ir visų fašistinių bar
barų malūno.

Karia tą supras Ameri
kos valdžia? ♦ * *

Sovietų Sąjungos spauda 
teisingai sako: Jungtinės 
Valstijos ir Sovietų Sąjun
ga turėtų tampriau koope
ruoti palaikymui pasaulyj 
taikos if suvaldymui fašis
tinių razbaininkų.

Tai Smetonos valdžia jau 
apordinavo ponus Viniką ir 
Vitaitį.

Su Vitaičiu tiek to. Juk 
jam ir liežuvis nuplušijo 
beginant smetonininkų dik
tatūrą.

Bet su Viniku pyragai 
prasti. Jis yra SLA sekre
torius. Bet, matyt, jis dar
buojasi ne tos organizaci
jos, ne jos narių labui, bet 
Smetonos valdžiai.

Vinikas turėtų rezignuo
ti iš SLA. sekretoriaus vie
tos. Juk kaip diena aišku,

' kad jis negali tarnauti ka pabučiavęs. Vadinasi, 
dviem dievam. SLA seimas Vinikas sulaužė 'SLA. sei- 
pasmerkė Smetonos dikta- mo ir tarimą ir dvasią.

ir L' .

Pogromai prieš Žydus Juo Labiau Nustato 
Vokietijos Žmones prieš Hitlerizmą 

ir Atitveria Jį nuo Pasaulio
Maskva. — “Visas civili

zuotas pasaulis bjaurisi ir 
piktinasi žvėriškumais Vo
kietijos nazių prieš begink
lius žydus gyventojus,” rašo 
“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas:

“Pagal nazių valdžios pla
ną, būriai smogikų ir vadi
namų ‘Hitlerio jaunuolių’... 
medžioja žydus, lyg žvėris, 
įsilaužia į jų namus, muša 
ir žudo juos, nesigaili net 
moterų ir vaikų, ir visa tai 
daro sistematiškai ir šal
tai.”

Nazių valdžia pasakoja, 
būk tie pogromai esą “vo
kiečių kerštas”; bet tai “pli
kas melas ir šmeižtas prieš 
vokiečių tautą,” sako “Prav
da,” nes tie “pogromai su
organizuoti valdžios. Sykiu 
su teroru prieš žydus yra 
vedamas teroras ir prieš vo
kiečius darbo žmones, kurie 
pakelia protesto balsą prieš 
tuos pogromus, darančius 
gėdą jų šaliai.

“Auga žmonių pasiprieši
nimas niekšiškiem fašisti
niam žmogėdžiam pačioj 
Vokietijoj. Fašistai pasiro
dė visiškoj nuogybėj kaip 
aršiausi priešai bet kokios 
žmoniškos kultūros.”

Nazių valdžia įsiūbavo 
pogromų bangą prieš žydus, 
idant paslėpt savo silpnumą 
ir bankrutavimą, suverčiant 
bėdą ant žydų. Tuos žvėriš
kumus naziai vartoja kaip 

turą ir pasisakė už atstei- 
gimą Lietuvoje demokrati
jos, tuo tarpu SLA. sekreto
rių ta diktatūra medaliais 
apkarstė.

Ir p. Vinikas ordiną pri
ėmė Kauno diktatoriui ran- 

Vadinasi,
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perkūnsargį, kad nukreipt 
žmonių rūstybę nuo Hitle
rio valdžios. Tais pogromais 
nazių “fašizmas stengiasi 
toliau atidėt savo visišką 
politinį susmukimą,” sako 
“Pravda.”

Tai tokiais sumetimais ir 
Italijos valdžia kelia kampa
niją prieš žydus. “Bet po
gromai nepagelbėjo krauge
riui carui Nikolajui An
tram.” Nepagelbės jie nei 
Hitleriui nei Mussoliniui.

“Fašistinės Italijos valdo
vai turės atsakyt už žmo
nių kraują, išlietą Ethiopi- 
joj, Ispanijoj. Fašistinės Vo
kietijos valdovai turės atsa
kyt už šalies nualinimą ir 
išsėmimą per begalinį, ne
pakeliamą ginklavimąsi.

“K a r i š k as tarptautinis 
grobimas yra glaudžiai su
sirišęs su grobimais Berly
no gatvėse.

“Pogromais prieš žydus 
fašizmas parodė savo besti- 
jišką esybę visam pasauliui, 
sykiu jis parodė savo vidu
jinę silpnybę ir aiškius žen
klus, kad artinasi jo žlugi
mas.

“Sovietų žmonės tėmija 
su didžiausiu pasibjaurėji
mu šlykščius ir kruvinus 
įvykius Vokietijoj.”

Tokiais niekšiškais žy
giais hitlerizmas lieka juo 
labiau atskirtas nuo Vokie
tijos žmonių ir nuo civili
zuoto pasaulio.

Chinai Komunistai Užėmė 
Manchukuo Plotus

Naziai Sušaudė 200 Žy
dų Koncentracijos 

Stovykloje
Manchester, Anglija.—Di

plomatinis korespondentas 
“Manchester Guardi ano” 
patyrė iš patikimų šaltinių, 
jog hitlerininkai sušaudė 
200 žydų iš tūkstančių tų, 
kurie buvo suvaryti Buch- 
enwaldo koncentracijos sto
vykloje.

Rooseveltas Pailgina 
Prieglaudos Laiką Pa
bėgėliam iš Vokietijos

nėšiai leidimus gyvent šioj 
šalyj dvylikai iki penkioli
kos tūkstančių pabėgėlių iš 
Vokietijos ir Austrijos, ku
rie buvo tik laikinai priim
ti į Jungtines Valstijas kaip 
“svečiai”.

Prezidento patvarkymas 
paliečia ne tik žydus, bet ir 
daugelį katalikų, protestonų 
ir politiniai pažangesnių 
žmonių, kurio buvo privers
ti apleist Vokietiją-Austri
ją, gelbėdamiesi nuo nazių 
teroro.

Kada šis pusmečio pratę
simas išsibaigs, Amerikos 
darbo ministerija vėl galės 
pailgint jiem laiką pusme
čiui, taip ir toliau. Ateivy- 
bės įstatymai duoda tokią 
teisę darbo ministerijai.

Protestai Privertė Leist So
vietinį Judį “Prof. Mam- 

locką” Rodyt Chicagoj
Chicago, Ill. — Policijos 

valdyba atmetė penkių cen
zorių uždraudimą ir leidžia 
Chicagoj rodyt sovietinį ju
damąjį paveikslą “Profeso
rius Mamlock.” Policija at
sižvelgė į tūkstančių žmonių 
protestus prieš to judžio už
draudimą.

“P r o f e sorius Mamlock” 
vaizduoja nazių persekioji
mus žydų ir katalikų; tai 
Chicagos cenzoriai išrado, 
būk jis “galėsiąs iššaukt 
riaušes,” jei bus rodomas.

Policijos leitenantas H. 
Costello, prižiūrintis cenzo
rių komisiją, pagaliau, pats 
pamatė tą judį ir pripažino, 
kad tai “labai įdomus” vei
kalas.

Paryžius. — Atkeleiviai iŠ 
Ispanijos sako, kad per gai
srą amunicijos fabrike, Bar- 
celonos priemiestyj, žuvę 
apie 400 darbininkų ir likę 
sunaikinta daug kanuolių 
šovinių.

Lewis Vienbalsiai Išrinktas
Industrinių Organizacijų

Kongreso Prezidentu 
_______ 0-------------------------------------------

CIO Suvažiavimas šaukia Ameriką, Išvien su Kt. Demo
kratinėmis šalimis Kovot Prieš Fašistus-Agresorius

Pittsburgh, Pa. — Visi 
519 delegatų suvažiavime 
Indu strinių Organizacijų 
Kongreso (CIO) -vienbal
siai ir su didžiausiu demon
straciniu entuziazmu išrin
ko Johną L. Lewisą pir
muoju prezidentu Industri
nių Organizacijų Kongreso. 
Džiaugsminga jo išrinkimo 
demonstracija tęsėsi 28 mi
nutes. Sustoję visi delega
tai šauksmais ir delnų plo
jimais griausmingai ir ne-

Wm. Green Ragina Pla
ningai Boikotuot 
Nazių Tavorus

Washington. — Negana 
tik protestuot prieš Hitle
rio terorą, bet reikia veiks
mais paremt tuos protes
tus,—pareiškė Wm. Green, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, šaukdamas 
nepirkt jokių iš Vokietijos 
įvežtų daiktų.

Wm. Green išsiuntinėjo 
laiškus visom Darbo Fede
racijos unijom ir jų sky
riam, ragindamas planingai 
boikotuot Vokietijos pro
duktus. Sako: visur federa
cinės unijos turi tuojau su
daryt komitetus, kurie eitų 
pas biznierius ir užreikštų, 
jog darbininkai daugiau ne
pirks jokių Vokietijos dir
binių.

Industrinių Unijų Kon
gresas Pittsburghe jau pir
miau aštriai pasmerkė žvė
riškus nazių žygius. Taigi 
šiuo klausimu CIO ir Dar
bo Federacija veikia išvien.

Federacijos pirmininkas 
Wm. Green taipgi per radio 
atsišaukė į visus Amerikos 
gyventojus kartu su darbi
ninkais boikotuot nazių ta
vo rus. Jis prižadėjo, kad 
Darbo Federacija dės visas 
pastangas, idant neleist 
“nazizmo cholerai pasklist 
šioje šalyje.”

Wm. Green mano,, kad 
naziai elgiasi su žydais kaip 
“kidnaperiai.” Matyt, Hitle
ris turįs planą išveržt iš -pa
saulio kokį tai išpirkimą už 
juos.

Užsimušė 7 USA Lakūnai
Lagrange, Georgia. — Per 

audrą nukrito į mišką dide
lis Amerikos bombanešis; 
žuvo 2 oficieriai ir 5 lakū
nai. Tik vienas liko gyvas, 
bet ir jis pavojingai sužeis
tas.

nizavimosi Komiteto, kuris 
šiame suvažiavime perbuda- 
votas pastoviais pagrin
dais į Industrinių Organi
zacijų Kongresą.)

Vice-prezidentais tapo iš
rinkti Phillip Murray, pir
mininkas Plieno Darbininkų 
Organizavimo Komiteto, ir 
Sidney Hillman, pirminin
kas Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos. Sekretorium išrink
tas James B. Carey, pirmi
ninkas Jungtinės Elektros, 
Radio ir Mašinų Darbininkų 
Unijos.

Į CIO pildančiąja tarybą 
taipgi nominuota 41-nas at
stovas įvairių unijų.

Munich© Sutarties Prie
šas Laimėjo Rinkimus 

į Seimą Anglijoje
B ridge water, Anglija. — 

Rinkimus į Anglijos seimą 
čia laimėjo nepriklausomas 
demokratinis žmogus Ver
non Bartlett prieš atžaga
re i v i ų -1 o r i ų kandidatą 
Weathcoat-Amory, advoka
tą - fabrikantą.

Savo kalbose pirm rinki
mų Bartlett pliekė dabarti
nę Chamberlaino valdžią 
ypač už pasidavimą Hitle
riui ir Mussoliniui, Muniche, 
prieš Čechoslovakiją. Bart- 
letto išrinkimas, todėl, yra 
piliečių smūgis užsieninei 
Chamberlaino politikai.

Bartlett dabar gavo 2,332 
baisais daugiau negu Cham
berlaino kandidatas. O tre
ji metai atgal čia atžaga
reivių kandidatas buvo lai
mėjęs net 10,569 balsų dau
guma.

(Jau buvo “L.” minėta, 
jog šiomis dienomis Don- 
casteryj išrinktas į seimą 
darbietis John Morgan prieš 
Chamberlaino kandidatą.)

Vengru-Lenku Teroristai

Praga, Čechoslovakija. — 
Ginkluoti Vengrijos ir Len
kijos fašistai įsibriovė į Ru^ 
siniją (Rutheniją), savi val
dišką Čechoslovakijos pro
vinciją, nužudė bent 6 žmo
nes ir daro suįrutę; vėl ban
do atplėšt Rusini ją nuo Če
choslovakijos.

Naziai Deginsią Bažnyčias 
Su Žydiškais Vardais

Berlin. — Nazių bažnyti
nis ministeris liepė panai
kint žydišką varda “Jeho- 
vos”-Dievo ir visų žydų pra
našų visose protestonų baž
nyčiose. Naziai buriasi su
degint bažnyčias, kurios ne
panaikins tų vardų.

Kiekvienas "Laisvės” 
skaitytojas pras omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

I a
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Suvažiavimas vienbalsiai 

priėmė rezoliuciją, kuri šau- 

J i

kia Jungtines Valstijas ir 
Ikitas demokratines

veikt išvien, kad apsaugot 
taiką ir demokratiją nuo 
karų rengėjų-fašistų. Rezo
liucija pasmerkė Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos valdžias 
kaip fašistinius agresorius- 
užpuolikus ir atsišaukė, kad 
“ši šalis ir jos žmonės ne
duotų jokios medžiaginės ar 
dvasinės paspirties tiem už
puolikam.” 

u

ir Jungtinių Valstijų vy
riausybė turėtų bendradar- 
biaut su visomis kitomis de- 
mokratinėmis šalimis, kad 
apsaugot ir sustiprint de
mokratiją ir demokratines 
įstaigas,” sako rezoliucija.: * 
Lewiso Pagarba Bridgesui 

ir Pritchettui 

reiškė giliausią pagarbą 
Harriui Bridgesui, laiv 
vių vadui Californijoj, 
Haroldui Pritchett’ui, 
mininkui Medžio Darb 
kų Unijos, Washingtono 
Oregono valstijose. Bri 
so ir Pritchetto veikimą 
wis vadino “nepaprastai ga 
bia vadovybe ir drąsiu, kū
rybiniu darbu.”

(O New Yorko Times ir 
kiti kapitalistų laikr 
buvo paleidę girdus, 
“Lewis sukilęs prieš Brid- 
ges’ą!”)

Klaipėdos Naziai Sudarė 
Pusiau-Karinę Savo : 

Organizaciją
Kaunas. — “Vokietinin

kai” Klaipėdos krašte į 
uniformuotą savo jauni 
organizaciją visai panašią 
“Hitlerio jaunuolių” judėji- 
mą Vokietijoj, — kaip 
viešai paskelbė dr. E. Neu
mann, Klaipėdos nazių va
das.

Ta pusiau-karinė Klai 
dos nazių organizacija, 
pirma, būsianti atkreip 
prieš žydus (bet taip p 
prieš lietuvius).

D r. Neumann parei 
kad Lietuva esanti “ 
šas” Klaipėdos vokietini] 
kų, ir jie negalėsią vęst jo- 
kių derybų su Lietuva, 
iinai neatšauks lietu 
valstybės saugumo poli 
iš Klaipėdos krašto ir kol 
nebus ten panaikinti įvai
rūs Lietuvos patvar 
Naziai reikalauja, kad 
tuva paliktų vokietini 
visą vykdomąją galią 
pėdos krašte.

Naziai su hitleriško! 
ceremonijomis vėl p 
vokišką paminklą, kurį L 
tuvos vyriausybė andai bt 
vo pašalinus.

i
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Žinoma, atšaukimas ambasadorių dar 
nereiškia, kad tarp abiejų kraštų jau dip
lomatiniai ryšiai yra nutraukti. Tai paro
do, kad prie to einama. Jei tik Hitleris 
nesusivaidys, tai, galimas daiktas, kad 
prie to ir bus prieita.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............
Brooklyn, N. Y., per year.......
Foreign countries, per year.....
Canada and Brazil, per year.... 

United States, six months.....
Brooklyn, N. Y., six months.....
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March
the Post Office at Brooklyn, N. Y„ under the

Act of March 3, 1879.

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at

36 Žymiųjų Rašytojų Balsas
Šiomis dienomis 36-ši žymūs,—galima 

sakyti, patys žymiausieji,—Amerikos ra
šytojai pasiuntė mūsų krašto prezidentui 
Rooseveltui pareiškimą, ragindami jį už
daryti Amerikos duris naziškos Vokieti
jos prekėms. Jų laiškas seka:

“Šis kreipimasis į jus yra nuo 36-šių 
amerikinių rašytojų. Mes jaučiamės ne
turį teisės ilgiau tylėti—jaučiamės, kad 
Amerikos žmonės ir amerikinė vyriausy
be apvaikščioja purtančias pergales 
tarptautinėj dirvoj pagalba vis didėjan
čiai nežmoniškai priespaudai tiems, ku
rių \ienintėlis nusižengimas yra, kad jie 
ranuisi tam tikros valdžios malonėj.

: “35 metai atgal sujaudinta Amerika 
Sukilo protestuoti prieš Kišinevo mieste 
padarytus pogromus caristinėj Rusijoj. 
Dieve mus saugok, jei patapome tokiais 
nepaisančiais žmonių kentėjimų, jeigu 
mes negalime dabar protestuoti prieš po
gromus naziškoj Vokietijoj. Mes netiki
me kad esame patapę tokiais nepaisan
čiais, ir mes nemanome, kad pasaulis tu
rėtų manyti, kad mes tokiais esame.

’ “Mes jaučiame, jog yra labai nemora- 
liška Amerikos žmonėms tęsti palaikymą 
ekonominių ryšių su vyriausybe, kuri su
kniai naudoja masines žudynes išrišimui 
savo ekonominių problemų.

“Mes raginame jus nutraukti preky
bos ryšius su naziška Vokietija ir pa
skelbti embargo ant visų naziškų pre
kių.”

Pasirašo: Newton Arvin, Pearl Buck, 
S. N. Behrman, Norah Benjamin, Van 
Wyck Brooks, John Chamberlain, Alan 
Campbell, Marc Connelly, Robt. Cant
well, Paul De Kruif, Major George 
Fielding Eliot, Edna Ferber, Mar
jorie Fischer, John Gunther, 
Dashiell Hammett, Sidney Howard, 
Lillian Hellman, Robinson Jeffers, Pare 
Lorenz, George S. Kaufman, Louis Kro- 
nenberger, Oliver La Farge, Eugene 
O’Neill, Clifford Odets, Dorothy Parker, 
Murdock Pemberton, George Seldes, 
Isidor Schneider, John Steinbeck, Robt. 
Sherwood, Dorothy Thompson, Thornton 
Wilder, Frances Winwar, W. S. Wood
ward, Helen Woodward ii: Leane Zug- 
smith.

Lai Sau Važiuoja!
'Hitleris atšaukė savo ambasadorių, 

Hans Heinrich Dieckhoff, iš Washingto- 
no. Jis tai padarydamas, aišku, nori įro- 
dyti -Vokietijos žmonėms, būk jis nepai
sąs, jei prisieitų ir visiškai nutraukti di
plomatinius ryšius tarpe USA ir Vokie-
Be?*Kiek tai liečia Amerikos žmones, tai 
jie mažiausiai to paiso. Faktinai, jie net 
Fėikalavo, kad fašistų • ambasadorius iš 
čia būtų išvytas. Daugiau: Amerikos 
žinones, darbininkai ir intelektualai, 
Šia idien reikalauja, kad prezidentas Roo- 
sėx Ras uždėtų embargo ant VokietijosEzjtĮ-- •— ----------- -------------------------------------------------------j—

jyr/amų Amerikon prekių!
I; .-Mūsų krašto žmonėms yra aišku: jei 

; - tik Šiandien visas civilizuotas pasaulis' 
^įtrauktų visokius ryšius su Vokietijos 
barbarų valdžia, tai naziai ten greitoj 
ateity susmuktų. 

____________________

į 4- " num SS “STAMPA"
—J . y,

Washington. — Išleistas 
naujas penkdolerinis pašta- 
ženklis su velionio preziden
to Coolidge’iaus paveikslu. 
Tokius $5 pasta ženklius 
(štampas) paprastai perka

%- %-

Ak Tos Galvos, Tos Galveles!
Kadaise Clevelando kavalierius (Kar

pius) lankėsi Brooklyne ir po to parašė 
savo “skaudžius verksmus” apie Brook- 
lyno tautininkų niautynes. Jis, žinoma, 
išgarbino Vitaitį (jiedu dabar abu ka
valieriai!), o pasmerkė Valaičio-Klingos- 
Sagio grupę.

Tuomet p. Sagys, Am. Liet. Sąjungos 
New Yorko skyriaus pirmininkas, para
šė atsakymą ir norėjo, kad “Vienybė” jį 
talpintų. Atsakymas trumpas: jame p. 
Sagys pareiškia, jog Karpiaus straipsnis 
nerimtas ir kad jis nieko nežinodamas 
jį rašė.

Na, ir kas pasidarė? Kavalierius Vi- 
taitis pasiuntė paminėtąjį straipsnelį ka
valieriui Karpiui. Pastarasis primovė į 
straipsnį savo “filosofijų/ atakuodamas 
p. Sagį. To neužteko: Kavalierius Vitai
tis savo sieksnines pastabas padarė, iš- 
koneveikdamas sau nepatinkamus tauti
ninkus.

Ponas Klinga, sako, taipgi parašęs 
straipsnį, bet Vitaitis atsisako jį “Vieny- 
bėn” talpinti, nes dėl to kažin kas “Vie
nybę” teisman galėsią patraukti...

Kai Vitaitis pradėjo “Vienybę” reda
guoti, jis suriko: tautininkai, vienyki- 
mės! Bet toji vienybė, žinoma, turėtų 
būti vitaitiška: jis kitus atakuos, o jie 
turi suglaudę ausis tylėti.

Tokia tai tų ponų dora! Ir toki žmonės 
peršasi kitiems vadovauti! (

Kiek Jungt. Valstijos Stato 
Karo Laivų?

Jungtinių Valstijų karo laivyno vado
vybės pranešimu dabar yra statoma apie 
100 naujų karo laivų, kurie visi bendrai 
sudaro 400,000 tonų įtalpos.

Statoma šeši šarvuočiau kurie >.su daro 
210,000 tonų įtalpos. Kiekvieno šarvuo
čio pastatymas ir įrengimas atsieis iki 
50 milionų dolerių. ,

Stato naują orlaivių vežiką “Wasp,” 
kuris turės 19,000 tonų įtalpos ir galės 
vežti iki 100 karo lėktuvų. Statoma trys 
kruizeriai po 10,000 tonų kiekvienas. 
“Wichita” bus ginkluotas 8-nių colių ka- 
nuolėmis, o kiti du kruizeriai mažesnė
mis—veikiausiai 6-ių colių. Statoma 40 
naujų naikintojų, kurių tonažas sieks 
iki 70,000 tonų. Budavojama 6 subma- 
rinai, kurie sudarys 23,000 tonų. Prie to 
statoma lėktuvų aprūpinimui laivai, sub- 
marinų motinos, žvalginiai, minų staty
mo ir šlavimo laivai ir kitoki.

Pasiremiant tuo pranešimu, greitai bus 
dar pradėta statyti trys kruizeriai ir ki
tas orlaivių vežikas. Prie to jau vėl daro
mi planai prašyti kongrese pinigų dėl 
statymo 2 šarvuočių, kelių kruizerių, 12 
submarinų ir daugelio kitų laivų.

Karo laivyno vadai net planuoja, kad 
visai naujas būtų išbūdavo tas Atlanto 
Vandenyno laivynas—prieš Vokietijos ir 
Anglijos laivynus. Jeigu tokis sumany
mas bus kongrese priimtas, tai tokio lai
vyno išbūdavo j imas pareikalaus $2,000,- 
000,000 (dviejų bilionų dolerių). Prie to 
karo laivynui reikalaujama budavoti dar 
3,000 naujų lėktuvų.

Karo laivų ir lėktuvų užlaikymas rei
kalauja daug pinigų. Lėktuvai ir laivai 
susidėvėvi, pasensta, jų vieton reikia bu
davoti naujus. Jie nuolatos laiko prati
mus ir tas daug atsieina pinigų. Tik da
bar Laivyno Departmentas užsakė 5,056,- 
000 galionų gazolino lėktuvams, už ką 
reikės sumokėti $508,743.

Kada dūksta Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos fašistai, tai kitos šalys ir prieš 
savo norą priverstos ginkluotis, kad ap- 

< sigynus nuo tų agresorių, ir apsiginklavi
mo našta gula ant žnfonių pečių.

tik bankai ir judamųjų pa
veikslų kompanijos, kurie 
paštu siuntinėja didelius ir 
brangius siuntinius.

Kaunas. — Stasys Lozo
raitis patvirtintas kaip re- 
guliaris užsienių reikalų 
ministeris.

Shanghai. — Japonų bom- 
bininkai naikina Lanchow, 
Lungchow ir desėtkus ki
tų Chinijos užfrontės mies
tų.

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

LAISVE

> - Mg

Italijos kolonistai gabenami j Libiją, Afriką, apsigyventi; paveikslas parodo 
juos išlipusius Tripolyj.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Nyksta Kaimai

Panevėžys. — Iki 1938 m. 
Truskavos apylinkėj buvo dar 
beveik vieni kaimai, bet šie
met jau daug kaimų ir pats 
miestelis išdalytas į sklypus. 
Miestelis bus pertvarkytas: 
gatvės ištiestos, lūšnos nu
griautos ir kt. Pageidaujama 
būtų, kad sutvarkius miestelį 
būtų išgrįstos gatvės, nes da- , 
bar rudenį ir pavasarį tenka 
braidyti po purvą.

Mes Jam Bučiuojam Kojas ir Rankas
Atviras kumečių laiškas.

Gerb. Redaktoriau, pra
šome tamstos šį mūsų laiš
ką patalpinti “Lietuvos Ži
nių” dienraštyje.

Mes esame Baišogalos 
vals., Valatkonių dvaro sa
vininko V. Jagmino darbi
ninkai. Mes šeši kumečiai, 
su savo žmonomis, sūnumis 
ir dukterimis apdirbame 
apie tris šimtus ha žemės. 
Dirbame išsivilkę per die
ną, iki vakaro dešimtos ar
ba iki vienuoliktos nakties. 
O ūž mūsų pastangas jis 
mumis visaip išvadina. 
Kuomet pritrūksti duonos 
ir pinigų pragyvenimui ir 
paprašai, ponas atsako įžei
džiamais bariiiais, be to, 
girdi jums tik tinginiauti 
ir laukti vakaro, — nerei
kia man jūsų, išsikrausty- 
kite iš mano grįčios.

Nuo Sekminių dar nemo
kėjo algų nei mano, nei 
mūsų šeimų nariams, kurie 
dirba padieniai. Ir, štai, 
daugiau kai savaitė vaikš
tinėjom, malclavom, bučia
vom kojas, rankas, kad 
duotų javų. Gavome, nuve
žėme į malūn’ą, sumalėme, 
o pinigų už malimą sumo
kėti neturime: Jagminas 
neduoda, paskolinti negau
name. Malūnininkas reika
lauja miltus atsiimti, o pi
nigų neturime už malūną 
užmokėti. Ir valgyti neturi
me ko.

Nutarėme nueiti į polici
ją ir pasiskųsti. Baisogalos 
policija pasiūlė šauktis dar
bo inspektoriaus pagalbos. 
Kreipėmės. Darbo inspekto
rius žadėjo atvažiuoti už 
kelių dienų. Mes visi grįžę 
iš policijos, nuėjome į dar
bą. P. Jagminas nedavė 
mums darbo ir liepė išsi- 
krautyti iš grįčių.

Rytojaus dieną pašaukė 
mumis į diendaržį ir liepė 
eiti į raštinę. Ten pradėjo 
šaukti po vieną į atskirą 
kambarį ir pareiškė, kad1 
darbo inspektorius liepęs 
susitarti. Be to, patiekė pa
sirašyti sutartį, o jeigu ne
pasirašysime jos, tai sako, 
visi turite išsikraustyti iš 
mano grįčių. štai tos sutar
ties nuorašas, žodis į žodį: 
“Aš žemiau pasirašęs (X. 
Y.) pasižadu nuo šios die
nos 1938 m. 15 d. IX. m. 
pildyti pavestas man parei
gas sąžiningai ir stropiai, 
taip kaip reikalauja įstaty
mas, ir kaip esu susitaręs. 
Apart to pasižadu prie jo
kio smurto nęprigulėti ir 
sutinku, kad būdamas pa
stebėtas kokiam nors tingi
niavime, ar nesąžiningam 
dhrbe, ar atsisakyme prie 
darbo — būsiu tuč tuojau 
pašalintas iš tarnybos be 
jokios kompensacijos.”

Perskaitę sutartį ir ma
tydami, kad ji yra mūsų 

• nenaudai, žalinga, nesirašė- 
me. Mums atrodo, kad ši

sutartis sudaro galimumus 
mus išnaudoti taip, kad 
mes išdirbę visą metą ne
gautume nė vieno cento: jei 
p. Jagminas tik panorėtų, 
tai jis pridarytų tiek štro- 
pų, ’ kad mes jam būtume 
skolingi gale metų, nes jis 
gali rasti daug ir įvairių 
priekabių.

Kadangi nepasirašėme, 
tai jis mus išvaro iš buto ir 
neduoda darbo.

Daug Gerbiamas, Pone 
Redaktoriau, prašome pata
rimo, kas mums daryti. Ar 
yra teisė be rimtos priežas
ties atstatyti iš darbo be 
metų galo?

Iš darbo atstatytieji
A. Bartkus, P. Turskis. 

1938 m. 15 d. IX m.
(“Lietuvos Žinios”)

Rudens Perkūnijos Auka

Paliepiai, Butrimonių valsč. 
—Spalių mėn. 9 dieną, popiet 
apie trečią valandą, užėjus ne
dideliam lietaus debesiui, mir
tinai perkūno nutrenktas tuo 
laiku gyvulius ganęs Paliepių 
kaimo gyventojas pil. Vincas 
Dzedzevičius. Jis stovėjo ir 
ganė gyvulius ant aukšto kal
niuko. Lietui užėjus susisu
kęs papirosą rūkė. Bet pa
pirosui užgesus degė jį ben
zininiu žiebtuvėliu. Tuo mo
mentu trenkė žaibas ir vietoj 
užmušė. Lietui nuėjus jau 
rastas ant kalnelio nebegyvas.

Dėkavonės Diena
Lapkričio mėnesio pasku

tinis ketvirtadienis yra le- 
1 gale šventė kiekvienoje val
stijoje ir teritorijoje Jungt. 
Valst. Tą, dieną vadiname 
“Dėkavonės Diena”.

Filgrimų tėvai apvaikš- 
, ciojo pirmiausią žinomą pa- 

deKavojimą Amerikoje, lie. 
, pilgnmai atvyko į rlymo- 

utirą, iviassacnusėtts valsti- 
: joje, ant mažo laivelio 
, Mayflower” gruodžio men.
■ Ibzu m. Daugiau kaip puse
■ šitų izO angliškų pionierių 

numirė nuo ligų pirmus me
tus jų išbuvimo Amerikoje. 
Liekamus gyventojus indi- 
jonai pamokino, kaip sodin
ti ir auginti javus. Jų pas
tangos auginti kornus, kvie
čius ir miežius buvo pasek
mingos, ir sekantį rudenį po 
jų atvykimo, jie turėjo pui- 
ku derlių, bu užbaigimu 
darbo laukuose jie nutarė 
laikyti iškilmes, ir į tas iš
kilmes jie pasikvietė jų 
draugus-indij onus.

Edward \vinslow, vienas 
iš vedėjų Plymoutho koloni
jos, paliko parašytą rekor
dą šito draugiškumo tarpe 
pirmųjų angliškų kolonistų 
ir vietinių gyventojų. Indi- 
jonų vadas, Massasoit, at
vyko į Plymouth’ą su 90 sa
vo vyrų. Iškilmės tęsėsi per 

i tris dienas, svarbiausias 
valgis iškilmėse buvo lauki
niai kalakutai ir briedžiai. 
Ir nuo tos pirmos dėkavo
nės dienos kalakutas tapo 
mūsų tradicijonališku val
giu padėkavojimo iškilmėse 
šioje šalyje.

Padėkavojimo a p v a i k š- 
čiojimai plačiai buvo laiko
mi visose Amerikos koloni
jose, bet Naujojoj Anglijoj 
gal būvo iškilmingiausi ir 
iki šiai dienai ‘ten šita 
šventė yra svarbiausia me
tinė šeimyniška šventė.

Keli padėkavonės apvaik- 
šČiojimai yra ypatingai 
svarbūs,, nes surišti su isto
riškais įvykiais. Kontinenti
nis Kongresas ragino padė
kos dienas kasmet laike re
voliucijos. Prezidentas Jur
gis Washingtonas paskyrė 
tokią dieną 1789 m. po pri
ėmimui Konstitucijos. 1864

m. rudenį, kada karas be
veik apgalėjo pietinę fede
raciją, Prezidentas Lincol- 
nas išleido proklamaciją, pa
skirdamas lapkričio pasku
tinę dieną, kaip dieną pote
riams ir prašymams Aukš
čiausiu! sugrąžinti taiką, 
vienybę, ir sutarimą per vi
są šalį. Ir sekdami Lincolno 
pavyzdį, kiekvienas prezi
dentas nuo jo dienų, išleid
žia Dėkavonės proklamaci
ją kasmet, bet šie paskyrė 
lapkričio mėn. paskutinį 
ketvirtadienį.

Nazių Cenzoriai “Tikrina*’ 
Katalikų Pamokslus

Vienna. — Buvo patiki
mai pranešta, jog nazių cen
zoriai reikalauja, kad visi 
katalikų kunigai šiame mie
ste raštu priduotų jiem per
žiūrėt savo pamokslus pir
ma negu tie pamokslai bus 
sakomi.

Dabar naziai bando 
ginčyt tokią pamokslų 
zūrą.

uz-
cen-

Washington. — Protesto- 
nų bažnyčių delegacija atsi
lankė pas prez. Rooseveltą 
ir išreiškė pagarbą jo taikos 
politikai.

Pjausto Arkliams Uodegas
žalioji.—Jau kelinti metai 

kaip šuklių ir Gustaičių pie
vose nežinomi piktadariai nu
pjaustė arkliams uodegas. 
Šiais metais taip pat, matyt, 
jau atėjo uodegų pjaustymo 
laikas, nes Gustaičių km. gy
ventojo Lapinsko dviem besi- 
ganantiem arkliam spalių 13- 
tos dienos naktį uodegos bu
vo nupjaustytos. Spėjama, 
kad “uodeginis” yra vietinis 
ir gal tų dviejų arklių uode
gomis nepasitenkins.

Brangūs Arkliai
Kamajai.—Spalių mėn. 9 d. 

Kamajuos buvo angelų sargų 
jomarkas.; Buvo suvežta daug 
geriausių'.vaismedžių (po 3 li
tus medelis), daug važiavimo 
įrankių, kryžių, ir šiaip viso
kių smulkmenų. Taip pat 
įvyko didelis arklių jomarkas, 
į kurį suvedė arklius iš Ro
kiškio, Utenos, Panevėžio, Bir
žų, Zarasų apskričių, o pirk
lių šiemet iš Latvijos nebuvo, 
tik vietos žydai pirko Latvi
jai ir tai visai mažai. Arklių 
kainos taip pat buvo brangios. 
Arklių buvo labai daug, dau
giausia blogesnių.

Amerikomį Legionas su Roo- 
seveltu prieš Nazių Terorą

Indianapolis, Ind.— Ame
rikonų Legiono Pildantysis 
Komitetas užgyrė preziden
to Roosevelto pareiškimą 
prieš Vokietijos nazių žvė
riškumus ir pasižadėjo remt 
prezidento politiką kas lie
čia santikius su kitomis ša
limis.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar gerai ir ar reikalinga 
korespondencijoje arba raš
te angliškai rašyti mėnesių 
pavadinimus? O gal patar
tina dėti lietuviškai ir an
gliškai? Paaiškinkite, nes 
man tas dalykas neaiškus.

Korespondentas.
Atsakymas

Labai gerai, drauge, kad 
jūs pakėlėte šį klausimą. 
Būtų gerai, kad ir visi kiti 
korespondentai atkreiptų 
atydą į šį paaiškinimą, nes 
didelė dauguma mūsų ko
respondentų mėnesių var
dus rašo angliškai arba 
abiem kalbom. Kiekvieną 
sykį pataisome, tačiau vis 
tiek rašo, kaip rašė. Dažnai 
pamąstai, kad tie draugai 
neskaito savo korespohden-

cijų, tilpusių laikraštyje.
Korespondencijose ir 

straipsniuose mėnesius rei
kia rašyti lietuviškai ir tik
tai lietuviškai. “Laisvės” 
skaitytojai žino lietuviškai 
mėnesių pavadinimus ir jų 
nesumaišys. Nereikia rašy
ti abiem is kalbomis — už
tenka vienos lietuviškos.

Mėnesių pavadinimai yra 
tokie:

Sausis 
Vasaris 
Kovas 
Balandis 
Gegužė 
Birželis 
Liepa 
Rugpjūtis 
Rugsėjis 
Spalis 
Lapkritis 
Gruodis.
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Šventųjų Paveikslų 
Garbinimas

EDV. LEVINSKAS
Neturėk kitų dievų, 

tiktai Manė vieną. Nesi- 
daryk sau jokio paveiks
lo arba statulos, negar
bink jų (Mozės antr. 
kn. XX, 3, 4, 5) 

Dievas yra dvasia, ir Jo 
garbintojams Jis reikia 
garbinti dvasioje ir tieso
je. (Jono, IV, 24)

Rymo katalikų bažnyčia, ly
giai kaip ir pravoslavų, moko 
reikiant garbinti ne vien Die
vas, bet ir šventieji ir ne tik 
šventieji, bet dar ir jų pa
veikslai. Ir todėl katalikiškose 
šalyse, ypačiai Lietuvoj, tų vi
sokių visokiausių paveikslų bei 
statulų pilnos ne tik bažny
čios, kaimų seklyčios, bet ir 
šventoriai, pašventoriai, kie
mai, pakelės, pamiškės, kryž- 
klės, antkalnės, paupiai. . . 
žmonės, bažnyčios iš pat ma
žens išmokyti, įpratinti, tuos . . v
paveikslus garbina, prieš juos tydintosios šventovės būtų gra- 
lenkiasi, bučiuoja, meldžiasi, žesnės, kad neatrodytų pras- 
nešioja ant krūtinės. Kai ku-. tesnės už pagonių šventoves, 
riuos jųjų, kaip, pav., 
Vartų, Šiluvos, Liurdo 
ko net stebuklingais, 
čiais nuo neišgydomų 
tokius tad ypatingai garbina. 
Garbina, o toli gražu ne kiek
vienas jųjų žino, kiek dėl tų 
paveikslų, dėl to jų garbini
mo yra išlieta kraujo, ašarų, 
kiek dėl jų kerštauta, vaidy- 
tasi, kiek dėl jų daryta bai
siausių nedorybių!

Pirmieji krikščionys šventų 
paveikslų garbinimo nežinojo 
ir jų negarbino. Jiems rūpėjo 
ne šventieji ir jų paveikslai 
garbinti, bet gyventi pagal 
Kristaus mokslą, gyventi ne 
žodžiais, bet gyvais darbais: 
būti blaiviems, skaistiems, sa- 
vimaršiškiems, kupiniems .die
viškos meilės — meilės priete- , 
liui ir priešui.

šventųjų paveikslų garbini
mas prasidėjo vėliau, prasidė
jo ypačiai tada, kai 313 me
tais Rymo imperatorius Kons
tantinas, vadinamas didžiuo
ju, davė krikščionims visišką 
laisvę ir labai dideles privile
gijas. Tos privilegijos taigi 
ir ^ližudė krikščionis. Į krikš
čionių bendruomenę ėmė griū
ti pagonys, griūti grynai že
miškais tikslais, ir skaisti 
krikščionių bendruomenė be
matant ėmė pagonėti, kol su- 
pagonėjo visiškai.

Ketvirtojo amžiaus pabaigo
je ir penktojo pradžioje, kai 
krikščionybė jau buvo patapus 
valstybine religija, krikščionių 
imperatoriai ėmė persekioti 
pagonis: ėmė visaip juos 
spausti ir pagaliau ėmė net 
griauti jų šventoves. 412 m. 
buvo įsakyta valstybės iždo 
naudai atimti iš pagonių šven
tovių visą turtą, o pagonių 
vaidilas išvaryti iš miesto. 
416 metais buvo įsakyta vėl 
naujas dalykas: neleisti pago
nims užimti visuomeninių ir 
valstybinių vietų ir tarnauti 
kariuomenėje*. Tos priežas
ties dėliai daugybė pagonių 
priėmė krikščionybę ne iš įsi
tikinimo ir nebe privilegijų 
trokšdami, bet grynai iŠ bai
mės, kad- nebūtų persekioja
mi. Kokia krikščionybei iš ši
tokių “krikščionių” galėjo bū
ti nauda, aišku be paaiškini
mo.

Tiesa, ne visi krikščionys ši
tokiems smurto darbams pri
tarė. Buvo ir tokių, kurie 
pagonybę patarė naikinti ne 
prievarta, bet įtikinimu. An
tai, pav., palaimintasis Augus
tinas rašė: , “Pirmiausia mes 
pasistenkime sugriauti stabus

Kai ku-.
Aušros 
jie lai- 
gydan- 
ligų, ir

* Čia charakteringa: ne tik I-II 
amž., bet dar ir III amžiuje daugelis 
krikščionių nesutiko būti nei Rymo 
kareiviais, nei šiaipjau užimti valdi
nes tarnybas, nes tokias pareigas jie 
laikč nesuderinamas su Kristaus mo
kslu. O štai IV—V amž. jau matome 
visai ką kitą.

piktino ir prieš imperatorių 
sukilo. Imperatorius su. kar
eivių pagalba sukilėlius nu
malšino. Bet jis taip buvo 
įpykęs, jog įsakė šventųjų pa
veikslus sunaikinti visiškai, t. 
y., nuo bažnyčių sienų bei lu
bų juos nutrinti arba užtepti, 
kad nebebūtų nė žymės. Ta
da žmonės dar labiau sukilo, 
bet imperatoriaus, kariuomenė 
sukilėlius nugalėjo ir dabar. 
Visus priešinančiusius impe
ratorius liepė plakti botagais, 
žaloti ir ištremti.

žiaurus už šventųjų pa
veikslų garbinimą persekioji
mas , liko dar žiauresnis, kai 
įžengė į sostą Leono Trečiojo 
sūnus Konstantinas. Kad jo 
veiklai pritartų patys dvasi
ninkai, jis sušaukė visuotiną 
dvasininkų susirinkimą, kad 
tas išspręstų galutinai, reikia 
ar nereikia šventųjų paveiks
lai garbinti. Tame susirinki
me dalyvavo 338 vyskupai, 
kurie tarėsi 6 mėnesius ir pa
galiau visi vienu balsu nutarė 

dų ir iš pačių pagonių daugy-, šventųjų paveikslų garbinti 
bę visokių apeigų, toms apei-1 nereikiant, 
goms atlikinėti 
puošnių rūbų, o kad pasista-' meldybė ir pagonybė; Dievas 

esąs beribis, ir todėl žmogus 
Jo vaizduoti (piešti, padaryti 
iš marmuro ar medžio) nega
li; užtat visus šventųjų pa
veikslus iš visų bažnyčių rei
kia būtinai pašalinti, o vysku
pus ir kunigus, kurie tam prie
šinsis, — ištremti, šį savo 
nutarimą vyskupai parėmė 
Šventuoju Raštu.

Imperatorius Konstantinas,

Ijų širdyse. Kai jie, pataps 
krikščionimis laisvu noru, tai 
geram darbui — stabų grio
vimui — mus pasikvies patys, 
arba jau tą padarys ir be 
mūsų.” Bet tais žiauriais 
laikais šitokių žmonių balso 
niekas nepaisė. Įsitikinimo, 
kad kiekvienam žmogui jo 
tikėjimas, kad ir kaip jis mums 
atrodytų laukiniškas ir be
prasmiškas, yra šventenybė ir 
kad smurtu žmogų priversti 
kitaip tikėti negalima — gali
ma priversti tik apsimesti, tik 
veidmainiauti, bet 
šitokio įsitikinimo 
laikėsi nedaugelis.

Ir taip tad
krikščionys prisistatydino gra
žių šventovių bei bažnyčių, 
sugalvojo patys, paėmė iš žy-

ne tikėti— 
tais laikais

supagonėję

nes šventųjų pa- 
prisisiūdino ' veikslų garbinimas esąs stab-

ėmė jas puošti įvairiais pa
veikslais, statulomis, na, ir pa
galiau tuos paveikslus, tas sta
tulas ėmė garbinti. Bet VIII 
amžiuje dėl tų paveikslų gar
binimo prasidėjo smarki ne
santaika. Mat, kilo klausi
mas, ar šventųjų paveikslai i
garbintini, ar ne ? Iš pradžios šiuo vyskupų nutarimu pasi- 
toks klausimas kilo tose ša- rėmęs, įsakė iš visų bažnyčių 
lyse, kur krikščionys gyveno šventųjų paveikslus pašalinti, 
draugėj su mahometonais.. ir pareikalavo visų vyskupų ir 
Mahometonai tepripažįsta tik; vienuolių šį visuotino vyskupų 
vienatinį Dievą.
jie pripažįsta ne Dievu, o tik 
didžiu žmogumi ir visiškai ne
pripažįsta šventųjų ir jų pa
veikslų garbinimo, laikydami 
šventųjų paveikslų garbinimą 
stabmeldybe.

Dėl šventųjų paveikslų gar- ‘

Jėzų Kristų 1 susirinkimo nutarimą pasira
šyti. Vyskupai aliai* vienas 
imperatoriaus reikalavimą iš
pildė, bet vienuolių tarpe at
sirado nemaža tokių, kurie 
žiauraus imperatoriaus nepa
būgo ir drąsiai stojo ginti tą ti
kėjimą, kurį jie laikė esant 

binimo tarp mahometonų ir,tikrą. Imperatorius žiauriau- 
krikščionių kildavo dažnokų . siąi ėmė juos ^kankinti ir vi- 

• • • w a a <• w r* 1 » * Tiy/il ATI n 11/I O TXT /i O  kivirčų. . 
toriai, norėdami tuos

Krikščionių impera- sa^P jų tyčiotis. Matyda- 
kivir-1 mas Juos nebūgštaujant ir 

čus panaikinti, ėmė taip dary- drąsiai išpažįstant savąjį tikė
ti, kad šventųjų paveikslų imperatorius panoro yi- 
garbinimas imtų silpnėti. Ka-vienu°hus su jų visais vie- 
dangi krikščionystę buvo priė
musių labai daug stabmeldžių, 
tai šventųjų paveikslų garbini
mas įgavo pobūdį grynai stab
meldišką. Paprasti žmonės šv. 
paveikslus laikė dievais, prieš.
juos lenkėsi ir klūpodami iš jų,^a^ norĮ išpildyti imperato- 
prašė, kaip iš dievų, visokios pa-’ rjaus yaūą nedelsdami nu- 
galbos. Vadinasi, šitokie žmo- sivdkti savo juoduosius rūbus, 
nes, būdami krikščionimis tik iš ' 0 apsivilkti baltais ir išsirink- 
vardo, jpynė į krikščionystę la-.^i sau pačias. Kai kurie vie- 
bai daug stabmeldiškų prietarų, šuoliai prisiėmė šitokį reika- 
Krikščionių tarpe ėmė plisti lavimą išpildyti, bet daugu- 
nuomonė šventųjų paveikslų 'ma® atsisa,kė. Valdytojas dau- 
garbinti nereikiant visiškai.

Pirmasis, griežtai prieš 
šventųjų paveikslų garbinimą B® iš imperatoriaus gavo do- 
nusistatęs, buvo Graikų impe- j Jan$- Vienas žymus vienuo- 
ratorius Leonas Tretysis. Tai i įįs» iabai smarkiai priešinęsis 
buvo šiurkštus ir didžiai nuož- , šitokiems imperatoriaus įsaky-

nublynais panaikinti visiškai. 
Vienuolynus jis ėmė griauti 
arba versti kareivinėmis. Jo 
įsakymu Trakijos valdytojas 
surinko visus savo apygardos 
vienuolius ir pranešė jiems,

gelj jųjų nužudė, kitus žiau
riausiu būdu kankino. Už tai

mams, buvo apkalintas; im-1 
peratoriaus rūmų žmonės, no
rėdami imperatoriui įsiteikti, 
įsiveržė į kalėjimą, išvilko jį 
į gatvę, pririšo jam už kojos 
virvę ir taip valkiojo po visą 
miestą, kol šis baisiose kančio- 

kūną sudraskė į 
palaidojo

mus žmogus, savavališkai ir, 
žiauriai elgęsis su savo val
diniais. Neišmanydamas, kad 
kiekvienam žmogui .jojo tikė
jimas yra didžiausia pasauly 
šventenybė, jis žiauriausiu bū
du persekiojo žmones kitokio 
tikėjimo. Jisi įsakė žydus, ma
hometonus ir eretikais pripa
žintus krikščionis versti į pra- 
voslaviją, t. y., į Rytų bažny
čią prievarta*. Jo valdiniai 
tąjį įsakymą ėmė vykdyti. 
Bet tarp eretikais pripažintų 
krikščionių atsirado tokių, ku
rie rįžosi geriau mirti, negu 
veidmainiškai pripažinti tą ti
kėjimą, kurį jie laikė klaidin
gu, ir susidegino gyvi.

724 metais Leonas Tretysis 
išleido pirmąjį įsakymą, drau
džiantį šventųjų paveikslus 
garbinti, šventųjų paveikslus 
jis įsakė pakabinti bažnyčiose 
kiek galima aukščiau, kad nie- 
vkas nepasiektų jų bučiuoti. 
Paprastieji žmonės, o ypačiai 
vienuoliai tuo smarkiai pasi- Brazilijos konferencija 
-------  svarstyt būdus, kaip ir kur

se mirė. Jo 
gabalėlius ir 
nių kapinėse.

(Bus daugiau)

Los Angeles, Calif

pasi-

Ora jo

prastesni pas mus, 
priimti svečią kuo 
Nutarta surengti 

ir prakalbos. Tiki- 
bus pasekmės, nes

Visko Po Biskį
Spalių 29 Bendro Draugijų 

Komiteto atsibuvęs balius pa
rodė, kad L. A. lietuviai eina 
iš vien, nes susirinko gana 
skaitlingai ir viskas ėjo sma
giai ir puikiai po vadovyste 
jaunuolio H. Rodą.

Lapkričio 1 d. įvyko L.D.S. 
35 kp. susirinkimas. Tarp vi
sų kuopos reikalų, J. Babicz 
pridavė 2 blankas su aukom 
dėl Ispanijos. Surinkta: per 
draugę A. Lievanienę $5 ir 
per d. U. Deivienę $4.90. Drg. 
Pūkis pridėjo 10c., tai 
darė $10.

Lapkr. 6 dieną įvyko 
D. 145 kp. susirinkimas
Sico Parke. Nors dabartiniu 
laiku Californijoj ant parkų 
yra prasčiausias laikas, nes 
nuo pereito balandžio nei la
šo lietaus dar nebuvo, tai me
džiai ir žolės visur apdulkėję, 
bet narių susirinko nema- 
žiausia ir mitingas ėjo labai 
puikiai. Tarp visų kitų klau
simų, M. Pūkis perskaitė laiš
ką, kad L. Pruseika atvažiuo
ja į Californiją. Laiškas pri
imtas su entuziazmu. Nors šie
met laikai 
mėginsime 
geriausia, 
vakarienė 
mės, kad
į komisiją įėjo geri, veiklūs 
nariai, kaip tai, Rufienė, Šim
kienė Druskis, Pūkis. Pasiti
kim, kad jie pasidarbuos.

Tik ką praėjo rinkimai. 
Nors reakcionieriai iš republi- 
konų Partijos varė didžiausią 
agitaciją, visi didlapiai buvo 
pilni apie jų gerumą, bet vis- 
tiek prakišo rinkimus. Tai pir
mą sykį į 42 metu išrinkta de
mokratas gubernatorius ir kiti 
pažangesni valdininkai.

Taipgi ir kituose klausi
muose, kaip pataisymai kons
titucijos, atžagareiviai pralai
mėjo beveik visur.

R-ka.

Nashua, N. H
Mūsų Kampelio Žinutes

Spalių 22 d. Lietuviškų Ka
pinių Kooperatyviška Bendro
vė buvo surengus vakarienę 
paminėjimui 10 metų sukak
tuvių. Šioje vakarienėje daly
vavo gana gražus būrys žmo
nių. Kadangi rengėjai nesiti
kėjo tiek daug publikos, tai ir 
maisto pritrūko antram stalui. 
Bendrovei ir pelno atliks.

Buvo atvažiavę svečių ir iš 
Worcesterio. Vienas iš jų bu
vo drg. Skliutas ir jis vaka
rienėje pasakė prakalbėlę. Tik 
nelabai gerai, kad prakalba 
buvo sakyta 
mas stalas 
Tuo būdu 
triukšmo ir t
sunku girdėti.

Iš

jau po to, kai pir- 
buvo pavalgęs, 
buvo pusėtinai 
prakalbą buvo 

Ateityje rei-
1 ketų statyti kalbėtoją kaip 
' tik žmonės susėda už stalo.

Buvo draugų ir iš Lau
rence. Mačiau drg. Penkaus- 
kas rinko “Laisvei” prenume
ratas. ’

pago-

Prez. Rooseveltas Svarsto 
Pagelbą Žydams

Washington. — Prez. 
Rooseveltas pasišaukė pir
mininką Tarptautines Pabė
gėlių Komisijos Myroną C. 
Taylorį pasikalbėt, kas lie
čia nazių persekiojimus žy
dų.

Pranešama, jog bus šau
kiama Amerikos, Anglijos, 
Franci jos,. Holandijos ir

—o—
Spalių 29 d. buvo surengta 

moterų vakarienė. Vakarie
nė įvyko ant Dabravalskio 
farmos ir labai gerai pasise
kė.

šios vakarienės tikslas bu
vo sutvarkyti moterų progre- 
syvišką kliubą. Susirinko virš 
60 žmonių, 
prakalbėlių. 
mininkavo
Dainavo visiems 
mas Ignas Kubiliūnas, 
kai labai patiko.

Drg. Kasparas, 
Ispanijos lietuvis 
pasakė prakalbą 
prieš fašizmą, 
labai gerai,
kaip kruvinieji fašistai Ispa
nijoje žudo ir naikina mies
tus. ' Drg. Ig. Kubiliūnas pa
prašė publikos aukų Ispanijos 
kovotojams. Kai jis paklausė,

Buvo dainų ir 
Vakarienei pir- 

M. Vilkauskaitė. 
gerai žino- 

Publi-

sugrįžęs iš 
kovotojas, 

apie kovą 
Jis kalbėjo 

nurodydamas,

•Rytų bažnyčia tada dar nebuvo iškraustyt terorizuojamus 
atsiskyrusi nuo Vakarų bažnyčios, t. v . ■</ 1 • J •
y. nuo Rymo katalikų bažnyčios. zyaUS 1S VOkietlJOS.

>

kas galėtų paaukoti po doleri
nę, tai pakilo net devynios 
rankos. Paskui buvo renkama 
smulkios aukos. Iš viso su
rinkta $13.01. Po dolerį au
kojo: J. Bakanauskas, J. Ege- 
ris, J. Virbickas, F. Žukaus
kas, V. Vilkauskas, J. Ukrai- 
nas, M. Janonis, J. Rastikas ir 
Galinskas. Po 50 centų: V. 
Briedis, D. Rakauskas. Po 
25 centus: L. Barauskienė, 
M. Virbickienė, A. Jonis, B. 
Mickevičius, K. Barauskas, 
Kapitskas, S. Penkauskas ir 
kitas lawrencietis draugas au
kavo 45 centus.

Varde Ispanijos 
tariame' širdingai 
siems aukotojams.

ne- 
kai 
pa-

kovotojų 
ačiū vi- 

(Atleis- 
kite, jei kurių pavardės
visai teisingai skamba, nes 
kurios buvo nelabai aiškiai 
rašytos.—Red.)

Ir šiame parengime dalyva
vo draugai lawrencieciai ir d. 
Penkauskas rinko “Laisvei” 
prenumeratas. Kiek laimėjo, 
neteko patirti.

šis moterų parengimas vi
sais atžvilgiais pavyko.

Portland, Oregon

NAUJOJI DALYBA CALIFORN1JOJE ®

jie nenorėjo? 
komplikuotas 

kam tos kom- 
yra žinomos: kil- 

iš vietos į vietą, 
darbininkai tuo bū-

čia vieš-

aplinky- 
žmonės

pelnas buvo

susirinkime 
laiškas nuo

skirtas

buvo 
Ispani-

KELETAS ŽINUČIŲ
Lapkričio 2 dieną įvyko 

ALDLD 4 kuopos susirinki
mas pas draugus J. Stupurus. 
Šiame susirinkime buvo išduo
tas raportas iš praeitų šokių, 
kurie atsibuvo spalių 22 die
ną. Paaiškėjo, kad nuo šokių 
ir pelno liko. Tai labai gerai.

Šie šokiai buvo surengti 
bendrai abiejų kuopų. ALD
LD 223 kuopos, Oregon City, 
ii’ ALDLD 4 kuopos, Portland. 
Taipgi ir 
per pusę.

šiame 
skaitytas
jos gelbėjimo komiteto. Laiš
kas tapo priimtas ir paaukota 
$5 iš kuopos ižHo dėl Ispa
nijos liaudies. Prie tos aukos 
dar prisidėjo draugas J. Va- 
leskis, aukodamas 4 dolerius, 
draugas M. Yanukaitis su $1. 
Tai iš viso aukų susidarė $10. 
Ačiū kuopai ir aukojusiems 
draugams. Matome, kad mū
sų draugai nepamiršta savo 
draugų, kurie kraują lieja už 
laisvę. Pasigirdo, kad ir Ore
gon City draugai paaukojo $3 
į ALDLD Centro fondą. Tai 
reiškia, kiek uždirbome, tiek 
ir išaukojome dėl darbininkų 
labo.

—o—
. Dabar priminsiu apie Ore

gon valstijos rinkimus, nes 
šioj valstijoj, taip ir Portlan- 
de, lapkričio 8 d. tapo išrink
ti visi republikonai, kaipo 
Roosevelto priešai. Ir tapo 
nubalsuota prieš unijas. Ore
gono valstijoj nebus valia dar
bininkams streikuoti ir pikie- 
tuoti. Tai reiškia regono 

guli prievalstija jau nebe 
Amerikos I

Tai mes, darbiriinkai, priva
lome smarkiau darbuotis, kad 
galėjus tiems reakcininkams 
kelią užkirsti. Kaip guberna
torius, taip senatoriai ir kon- 
gresmanai visi yra dideli bur
žujų rėmėjai, 
rai.

Tai nelabai ge-

Dabar mes 
viai laukiame 
seikos atsilankymo su prakal
bomis. J. S.

Oregono lietu- 
draugo L. Prū-

Meksikos Maištininkai Pa 
šovė Tris Amerikonus

Mexico City. — Būrelis 
Meksikos “žemiečių” maiš
tininkų apšaudė automobi
lį', kuriuom važiavo trys 
amerikonai ir vienas meksi
kietis, Hidalgo valstijoj; ir 
visus keturis sužeidė.

Jungtinių Valstijų atsto
vybė reikalauja areštuot 
šovikus.

Californijos valstijoj gyve
na virš 6V2 milijono gyvento
jų. Iš to skaičiaus užsiregis
travusių piliečių yra 3,454,- 
058, tai yra turinti teisę bal
suoti; bet rinkimų metu balsa
vo tiktai 2,069,025 piliečiai. 
Reiškia, 1,385,033 visai nebal
savo. Tai skaudus apsireiški
mas dvidešimtam amžiuje.

Dėl ko tie piliečiai nebalsa
vo? Nejaugi 
Atsakymas 
ir daug 
plikacijos 
nojimasis 
ypatingai
du praranda balsavimo teisę, 
ir daug kitokių kliūčių yra. 
čia republikonų partija nesi
gailėjo laiko sudarymui tų 
kliūčių, kad tik pratęsti savo 
viešpatavimą, nes ji 
patavo per 44 metus.

Nežiūrint visų tų 
bių, kuriose darbo
gyveno po republikonų reak
cine globa, ypatingai dabarti
nio gubernatoriaus Merriam, 
darbininkai daug ko pasimo
kino. Jo gaspadoriavimo me
tu nei viena rezoliucija, vals
tijos seimelio priimta dėl dar
bininkų labo, per Merriam 
rankas neperėjo, visas ir visa
dos atmesdavo. Todėl jis čia 
ir vadinamas “rezoliucijų dže- 
nitorium-pečkuriu.”

Kada dabar išrinkti kandi
datai išstatė savo kandida
tūras — ant gubernatoriaus 
Culbert L. Olson, Įeit, guber
natoriaus Ellis E. Patterson ir 
senatoriaus Sheridan Downey, 
visa progresyvė visuomenė iš 
džiaugsmo dainavo:

“Adieu, Merriam, adieu, 
In California you are thru. 
We do not fear the

‘Red’ of Olson’s ways.
We know he means just 

what he says.”
čia paduodu tik kelis žo

džius tos dainos, kad suprasti 
vietinių gyventojų neapykantą 
prieš Merriam ir jo visą kli
ką.

Reikia nepamiršti, kad čia 
gyvena pats tėvas ponas Hoo- 
veris ir kiti didžiausi 
republikonų partijos, 
lizdas, išskiriant 
New Yorką ir kitus 
čius. Jie ant tiek
yra įsigalėję ir atmosfera bu
vo pasidarius ant tiek tvanki, 
kad ir prie saulės šviesos pro
gresyviam elementui buvo 
sunku kvėpuoti, ypatingai pro
vincijoj tas buvo labai jaučia
ma. Kur tik kilo koks strei
kas prieš algų mažumą, va
landų ilgumą ir kitokias ne
pakenčiamas aplinkybes, vigi
lantes visame kame turėjo pil- 

’ną teisę-laisvę visokiais tero
ro būdais darbininkus kankin
ti ir provokatoriškų būdu per
sekioti.
Jaute Galą 
Savo Viešpatavimo

Republikonų partija 
galą paskutinę paspirtį
ant žūt-būt iškepė priešdarbi- 
ninkišką sumanymą No. 1 
(apie kurį jau rašiau), taip
gi yra gandų, ir ta pašėlusi 
agitacija tai patvirtina, kad 
republikonų partija pravedi- 
mui savų kandidatų ir prieš- 
darbininkiško sumanymo No. 
1 išleido 15 milijonų dolerių.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas ponas Greep, ku
ris atstovauja perdėm ' ‘ 
Amerikos darbininkų amatines 
unijas ir apsimeta darbininkų 
draugu, pridėjo abi rankas ir 
sušilęs dirbo, kiek tik jo jie- 
gos jam leido, prieš Califor- 
nijos darbininkus, prieš pro
gresą. Hearstas dabar nulei
dęs nosį lieja krokodiliaus 
ašaras, netekęs savo ramsčio 
—Merriam, kuris per šešis 
metus suko valstijos ratą pa
gal Hearsto norą prieš Cali- 
fornijos progresyvius darbinin
kus.

ramsčiai 
čia jų 

Chięagą, 
didmies- 
buvo ir

prieš 
dėjo,

Naujoji Dalyba 
su Šypsą ant Veido

Trys vyriausi naujai išrink
ti kandidatai prie valstijos 
vairo — Olson, Patterson ir 
Downey — pusėtinai vertr? 
pasitikėjimo. Jų praeities re
kordai tą aiškiai patvirtina. . 
Naujas gubernatorius Olson, 
būdamas valstijos seimelio se
natorium, pirmas išstojo už 
Tom Mooney paliuosavimą ir 
kada jis pilnai persitikrino 
būti išrinktu, Merriam toli pa-" 
likęs užpakalyj, trečią valan
dą ryto per garsiakalbį paša- ' 
k ė, kad jis Tom Mooney pa-~* 
leis iš kalėjimo. Tom Mooney 
pilnai jo žodžiams pasitiki ir 
mano apvaikščioti Olsono 
įvesdinimą su šypsą ant veido.-' 
Nėra abejonės, kad tas išsi-. 
pildys ateinantį sausio mene-- 
sį. Ta valanda, ta diena, tas, 
mėnuo, tie metai bus didžiau-; 
siu darbininkų laimėjimu viso* 
pasaulio istorijoj.

Pereito rugpjūčio 21 dieną 
buvo apvaikščiotas Tom MoO-' 
ney 22 metų kalėjimo jubilė* 
jus, kur abu kandidatai ėmė 
dalyvumą — Patterson i r* 
Downey. Abu kalbėdami iš
reiškė didžiausį pasibjaurėji
mą Merriam taktika ir Auks-; f - 
čiausio Teismo atsinešimu link 
Tom Mooney. Abu kalbėtojai 
tame mitinge pasisakė prieš 
tūkstančius darbininkų, kad.' 
jie nesiskūpės laiko ir pastan
gų Tom Mooney išlaisvinimui 
sausio mėnesį. Todėl Hearsto* 
didlapiai, Hooverio kalbos per- 
garsiakalbį, Merriamo priete- 
liai su didelėmis kišenėmis; 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green savo atsi
šaukimais, apvienyta ūkinin-- 
kų asociacija, Chamber of 
Commerce ir kiti panašaus 
plauko ąsočiai nesigailėjo 
skambučių įmesti į Merriamo 
kepurę jo kandidatūros parė
mimui. Bet niekas negelbėjo, 
viskas nuėjo veltui, visi praki
šo, darbininkai laimėjo!

Demokratų kandidatai* 
abelnai imant, gavo po vienį 
milijoną šešis šimtus tūkstan
čių balsų. Komunistų Partija y ■’ 
turėjo tiktai du kandidatus į 
valstijos urėdus. 'Į valstijos se- *> 
natą kandidatavo Leo Galla
gher ir gavo 98,110 balsų. į 
valstijos kontrolierių kandida^ 
tavo Anitą Whitney ir gavo 
60,133 balsus. Abu kandida
tai palaikė antrą vietą prieš 
opoziciją, 
kad kitais 
rėš savo ; 
seimelyj ir
Mūsų Viltis

Naujai išrinktas gubernato
rius Olson kol kas savo pro
gramos nepaskelbė, bet tiki
ma, kad jis daug ko naujo 
praves prie dabartinio seime
lio sąstato. Atstovų butę ran
dasi didžiuma pažangiųjų de
mokratų. čia kliūčių nebusi f 
Senate randasi didžiuma re- S 
publikonų, tad opozicijos lau
kiama. Bet su darbininkų p«U 
rama Olsonas valstijos ratą 
galės pasukti geron pusėn,— | 
pradžiai, paliuosuoti Tom 
Mooney ir Billings, pakeltį 
negalintiem dirbti pensijas,
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Nėra abejonėj 
rinkimais KP tur 

atstovus valstijos 
kitose įstaigose.

BĮ
bedarbiam įsteigti kooperaty;

41 ” nmviškas komunas-farmas, panai
kinti taksus ant reikmenų pra
gyvenimui, aprūpinti biednuo- .3• A -------------- f 1------ 1--------- -----------------1

v.lsoslmenę naujais butais, pravesti ; 
tines wagnerj0 Aktą, atsteigti pil-?neno AKtą, atsteigu pu- 5 

ną laisvę darbininkam strei
kuoti ir taip toliau; panaikiti- / 
ti kriminalio sindikalizmo įsta* Jį 
tymą, panaikinti vigilantų-na? 
zių lizdus ir taip toliau. Mū
sų visų yra šventa pareiga il-T f* T X o

gai nelaukti, bet organizuotai : * 
tuojau jo visko reikalauti. Jį

Pacific.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugam*“ vi
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Midwest Daily Record” kitą ir ant jo pasistatė mo- i • . . • m i _ « —

jaunuolis Jurkšaitis net orlai
viu atskrido į draugų Rūbų 
bankietą. Mat, Rubai, šalę sa
vo didžiulio ūkio, nusipirko

Komunistų Partijos Lietuvių 
Kuopai ir abelnai Cleveland© 
ir apielinkės lietuviams yra 
duota priedermė sukelti $150 
dėl 
ir rinkimų kampanijos. Tokia 
suma pinigų netaip lengva 
kur sugriebti. Todėl Lietuvių 
Komunistų Kuopa nusitarė 
rengti bazarą, gruodžio 10 d. 
O kad bazarą padarius įvai
resniu, kuopa pasiuntė mane 
pas mūsų progresyvius farme- 
rius paprašyti iš jų produktų,

derniškus gyvenimo namus. 
'Todėl ir surengtas to namo 
įkurtuvių bankietas. Viduje 
didžiausi stalai apkrauti gar
džiausiais valgiais ir kadangi 
man atvykus jau svečiai buvo 
papietavę, pasakę prakalbas 
ir aukų Lietuvos politiniams 
kaliniams apie $13 jau buvo

LAISVI

•j

(Tąsa)
Kartą sekmadienio vakare Jurgis sėdėjo virtuvėje 

palei pečių besikalbėdamas su tūlu senyvu žmogeliu, kurį 
Jonas parsivedė ir kuris dirbo pas Durham’ą skyriuje 
su taisymo mėsos į blėkines dėžes; taigi Jurgiui teko 
sužinoti keletą dalykų daugiau apie Durham’o į blėkines 
Sutaisomus dalykus, kurie taip yra po visą šalį pagar
sėję. Pas Durham’ą, tai jie tikri alchemikai: jie garsina 
išdirbtą padažalą (catsup) iš grybų, o kurie prie to 
dirba, visai nežino, kaip grybas išrodo. Jie garsina iš
dirbą “sutaisytą vištieną,” o tenai tiek randasi vištienos, 
kiek tūlos gaspadinės sriuboje, apie kurią pas ją užsi
laikantieji vyrai sakydavo, todėl su vištiena, kad išvirta 
iš humoristinių laikraščių, per kuriuos apsiavusi gumi
niais bateliais višta perlipo. O gal jie žino paslaptį, 
kaip chemišku būdu padaryti vištas—kas gali žinoti? 
patėmijo Jurgio pažįstamasis. Dalykai, kurie įeina į 
tąjį sutaisymą, tai pilvai, riebesnieji kiaulienos mėzdra- 
galiai, galvijų lajus ir širdys ir galiaus visokeriopi nu- 
pjaustomi veršienos mėzdragaliai, jeigu turi. Tokią mai- 
šatienę jie parduoda kaip trijų laipsnių, brangiau už 
geresnę imant, bet viskas pareina iš to pat aruodo ir 
toji pat mašina viską sukapoja. Apart to, jie pardavi
nėja “sutaisytą žvėrieną,” “sutaisytą paukštieną,” “su
taisytus kumpius”. Į minėtuosius “sutaisytus kumpius” 
blėkinėse įeina šmočiukai, atmesti apipjausiant rūkomą 
mėsą, taipgi pilvai, nudažomi chemišku būdu, kad bal
tumo nebūtų matyti, visokį šmočiukai kumpių ir sūdo
mos mėsos, o taipgi bulvės, su lupynomis ir su visu 
kuomi, o galiaus gyvulių kremzlės ir gerklės, po to kaip 
liežuvius išpjaustė. Tokią nepaprastą maišatienę suka
poja, ir užgardina kvepiančiomis šaknelėmis ir žolėmis. 
Jeigu nors vienas išgalvotų ką nors naujo, kaip panau
doti visokius mažesnius gabalėlius, galėtų didelius pini
gus nuo Durham’o gauti, bet jau labai sunku ką naujo 
išrasti vietoje, kur per tiek laiko viskas išbandyta, kur 
džiaugiasi patėmiję džiovą pas gyvulius, nes tuosius 
greičiau nutukinti galima; kur jie superka, net tolimose 
vietose, seną, sugedusį sviestą krautuvėse ir čia tam 
tikromis prietaisomis ištraukia iš jo negrą kvapą, paskui 
permuša su nugriebtu pienu ir suspaustą plytose vėl 
pardavinėja miestuose. Apie du metai atgal jie atvirai 
užmušinėdavo Packingtowne arklius—perdirbimui į mėš
lą, kaip sakydavo, bet laikraščiai per ilgą laiką juos 
užtai labai imdavo taip, kad visuomenė ir iš tikro pra
dėjo manyti, kad arklieną jie sutaiso į blėkines. Dabar 
jau įstatai uždraudžia užmušinėti arklius Packingtowne 
ir jie įstatų klauso—bent šiuo laiku. Vienok labai dažnai 
galite matyti sutvėrimus su ilgais, aštriais ragais ir 
šiurkščiomis vilnomis besimaišančius drauge su avimis, 
o kas iš to bus, jeigu visuomenei ir pasakosi, kad labai 
dažnai pirkdami avieną, jie gauna ožkieną.

Kita eilė įdomių žinių, kokias Packingtowne galite 
surinkti, tai visokeriopi nesveikumai, kokius darbinin
kai ten gauna. Kada Jurgis pirmu kartu apžiūrinėjo 
skerdyklas su Šedvilu, jis stebėjosi klausydamas pasa
kojimo, ką iš gyvulio lavono išdirba, kaip lyginai ir iš 
mažesniųjų išdirbysčių, kurios tenai užsilaiko, dabar jis 
pamatė, kad kiekvieną iš tų mažesniųjų išdirbysčių pa
ėmus skyriumi, tai buvo nedidelis pragaras, taip pat 
pasibjaurėtinas, kaip ir skerdyklos, kurios buvo jų visų 
šaltiniu. Dirbantieji kiekvienoj iš tų gaudavo ypatingas 
ligas. Apsilankantieji gali abejoti girdint pasakojimus 
apie daromas ten suktybes, bet jie negalėjo abejoti apie 
darbininkų ligas, nes tai būdavo aiškiai matoma: darbi
ninkui reikėdavo tiktai rankas parodyti.

Paimkime kad ir darbininkus sūrinimo skyriuje, 
kur senis Antanas smertį sutiko: vargiai rastum nors' 
vieną, kuris neturėtų skaudamos kur nors vietos. Sūri
nimo kambariuose tegul tik pirštą kuris įsidreskia veži
mėlį bestumdant, ir tas gali taip įsivietrinti, kad ir iš šio 
svieto išvarys; rūkštis gali suėsti visus pirštų sąnarius 
vieną po kito. Tarp skerdikų, mėsininkų ir kitų varto
jančių peilius jūs vargiai rastumėt nors vieną su nykš
čiu kaip reikia: labai dažnai jie galą nurėžia taip, kad 
pagaliau pasidaro tik gabalas dykos mėsos, prie kurios jie 
prispaudžia peilį laikant. Ant tų darbininkų rankų tiek 
esti randų, kad niekas neapsiimtų juos suskaityti. Kiti

Kaikurie dirbo prie mašinų, kuriomis kapoja ir karpo 
blekes ir labai retai pasitaiko, kad ilgai išdirbtų nesu- 
sižeidęs, nes taip pašėlusiai skubinant, jei tik užsi- 
mąstai apie ką, tai dalį rankos tau ir nuneša. Arba paim
kime vinduotojus, kaip juos vadina, kurių darbas yra— 
paspausti rankeną, kad iškelti negyvą galviją aukštyn. 
Jis ir pats keliasi drauge ant tos prietaisos, žiūrėdamas 
žemyn per drėgnumą ir garą, o kadangi statant sker
dyklas Durham’o architektai nepaisė, ar darbininkui bus 
kur stovėti, taigi vinduotojui prisieina palysti po bal- 
keliu, kuris bus apie keturias pėdas aukščio nuo apačios, 
ant kurios stovi. Taigi į trumpą laiką įpranta vaikščioti 
susikūprinęs ir į keletą metų jau vaikščioja visai kaip 
šimpanzi beždžionė. Aršiausia vienok būdavo prie per
dirbimo išmatų į mėšlą ir virinimo skyriuje. Tųjų apsi
lankantiems visai ir nerodydavo, nes prie mėšlo dirban
čiojo dvokas nubaidytų paprastąjį žmogų per šimtą 
mastų atstumo. O kiek liečia tirpinimo taukų skyrių, 
tai aršiausias dalykas, kad dirbant tarp kubilų, kam
bary pilnam garo, ir vaikščiojant aplink katilus, kurių 
daugelis būva ne ką aukščiau grindų, ten esti paprastas 
dalykas, kad kas nors į katilą įkrinta, o kaip jį iš ten 
ištraukia, tai jau nevertėtų nei parodyti. Kai kada per 
keletą dienų nepatėmijama, kad darbininkas yra dingęs, 
o tada, apart kaulų, viskas sueina į taukus, kuriuos 
Durham pardavinėja po visą pasaulį, su prilipintu sidab
riniu lapu, kaipo ženklu Durham’o taukų tyrumo!

SKYRIUS X
DRADŽIOJE žiemos mūsiškiai turėjo užtenkamai pini- 
1 SU gyvenimui ir dar šiek tiek likdavo apsimokėji
mui skolų, bet Jurgio uždarbiui nupuolus nuo devynių 
ar dešimties dolerių savaitėj iki penkių ar šešių, jau 
visiškai nebuvo galima ką nors sutaupyti. Praėjo žiema, 
užstojo pavasaris ir jis rado mūsiškius gyvenant iš ran
kos į burną, besistumiant diena iš dienos ir jie visiškai 
būtų neturėję už ko stvertis, darbo netekus. Marė buvo 
desperacijoj, kadangi nieko nebuvo girdėti apie dirbtu
vės atidarymą, o jos sutaupyti pinigai jau baigėsi. Ji 
turėjo išsižadėti ir minties apsivesti, nes šeimyna ne
galėsianti be jos apsieiti, nors, tiesą pasakius, labiau 
išrodė, kad greit ji bus jiems sunkenybė, nes jos pini
gams išsibaigus, jie turės užlaikyti ją, atlyginimui sko-l 
los. Taigi Jurgis su Ona ir teta Elzbieta dažnai apie 
tai kalbėdavosi iki vėlyvos^nakties, bandydami apskait- 
liuoti, kaip jie, dalykams taip virtus, galėsią išmisti.

Tokios buvo tos žiauriosios apystovos, kuriose jiems 
prisiėjo gyventi, ir rūpestis juos visados graužė, nuo- tos 
latos jie baimindavosi, jog, štai, pritruks pinigų ir jie 
neturėsią iš ko gyventi. Vos kokiu stebuklingu būdu jie 
išsiįrė iš vienos sunkenybės, kaip kitos ant jų užguldavo. 
Nusialinimą darbe dar labiau apsunkindavo rūpesčiai, 
betarpiškas besigraužimas. Tai buvo ne gyvenimas; jie 
jautėsi nieko neturį, atsižvelgiant į tai, kiek jiems pri
sieina iškentėsi. Jie troško dirbti ir dirbti, ir kai žmonės 
šitaip stengiasi, argi jie neturi teisės išlikti gyvais?

Rodėsi, nėra galo daiktams, kuriuos jiems reikia 
pirkti, arba netikėtiems atsitikimams. Kartą jų vandens 
rynos užšalo ir trūko, o jie, nežinodami, ką daryti, 
atšildė; vanduo taip ir užplūdo namus. Tai atsitiko, kai 
vyrų nebuvo namie ir teta Elzbieta išbėgo gatvėn, rėk-; 
dama pagalbos, nes ji visai nežinojo, ar tą vandenį gali
ma sustabdyti ir ar jie nebus visiškai prapuolę. Kuone 
taip ir išrodė, pamačius kiek atsieis sutaisymas. Patai
sytoj as (plumber) ėmė po septyniasdešimtis penkis cen
tus už darbo valandą ir tiek pat savo pagelbininkui, • v . _ a • . a •

Senatorius ROBERT WAG
NER, laimėjęs rinkimus 

į senatą.

Scranton, Pa.

susirinkime buvo • na- 
duota nauja draugijos 
“Ūkanos,” kurios fi- 

sekretorius atsinešė di- 
sunku

su kuriais būtų galima pa- sumetę, tai man buvo proga 
pasivaišinti kartu su šeiminin
kėmis. Jos mane ne vien 
gardžiai pavaišino, bet ir pa
linksmino.

Pasekmės Gerossekmadienio

Iš LLD 39 Kp. Susirinkimo
Lietuviu Literatūros Drau

gijos 39 kuopos susirinkimas 
atsibuvo lapkričio 13 d. šis 
susirinkimas buvo skaitlingas. 
Ar tai nariai pradeda daugiau 
progresuoti, ar tai dėl to, kad 
šiame 
riams 
knyga 
nansų
delį glėbį, tai dabar 
pasakyti. Kaip ten nebūtų 
tai buvo pavyzdingas mitin 
gas.

Finansų sekretorius rapor- ■ 
tavo, kad už šiuos metus jau 
yra kuopoje pasimokėję 35 
nariai. Jis pranešė susirinki
mui, kad yra vilties, jog iki 
ateinančio susirinkimo nepasi-; 
liks nei. vieno nepasimokėju- 
sio metinių duoklių.

Tai tu, Petruli, savo prižadą 
ir išpildyk.

Komisijų raportas: Prakal
bos ir paskaita pavyko nei! 
geriausiai, nei blogiausiai. 
Per abudu vakarus publikos j 
atsilankė pusėtinai.

Lapkričio 5 d. buvo sureng- 
prakalbos Literatūros 

Draugijos centro sekretoriui 
drg. D. M. šolomskui. Jis la
bai vaizdingai ir gerai nurodė 
šių dienų pasaulio situaciją ir 
kas reikia daryti, kad tuos 
fašistinius žmonių kraujo la- 
kikus suvaldžius, 
prakalbomis

Publika
buvo užganėdin-

6 d. buvo sureng- 
ir vakarienė. Pa-

puošti bazarą. Pavyzdžiui, 
kad bazare būtų paršiukas, 
gaidys, žąsinas, sūris ir tam 
panašių produktų.

Taigi, anksti
ryte leidaus nuo Cleveland© į | Ūkininkai pinigais aukavo: 
rytus, kur mūsų Ohio progre- G. Lumas $2 ir A. Grinius $1. 
šyviai farmeriai
jie pusėtinai pasiskirstę, 
Chardon, Thomson, \ 
burg iki Middlefield, gyvena, 
bet su automobiliaus pagelba

1 galima į dieną juos visus ap
lankyti.

Tik visa mano bėda buvo, 
kad tik iš ryto radau vieną 

I kitą namuose. Mat, farmeriai 
irgi nors retkarčiais nori pa- 
bankietauti. Pas draugus Ka-1 
ralius užtikau jų sūnaus Jo
no gimtuvių dįenos bankietą. 
Čia matėsi apielinkės jauni
mo, Obelenių šeimyna ir .dau-

. giau svečių. Paskiau kur tik 
' nuvažiavau, radau tik vartuo
se karves bliaunant, antis

1 kvaksint, bet stubų durys už
rakintos ir prie durų iškaba 
su užrašu “By Rūbas.” Kas gi 
daugiau man daryti — nusi-

1 tariau ir aš važiuoti ‘*By Rū
bas.”

Nuvažiuoju į draugų Rūbų 
, ūkį, ogi čia jų didžiulis kie
mas pilnas automobilių. O

Lapkričio 
ta paskaita 
skaitą skaitė drg. St. Jasilio- 
nis iš Binghamton, N. Y. Taip 
pat publikos buvo pusėtinai. 
Tiems, kurie įdomaujasi lietu
vių literatais, buvusiais ir bū
simais, paskaita labai pati
ko. Paskaita buvo apię Povilą 
Višinskį.

Nuo savęs patarčiau, kad ir 
kitos LLD kuopos padarytų tą 

už suvartotą medžiagą ir kokius ten pridėjimus. Arba patį, tai yra, pakviestų drg. 
vėl, nunešus sausio mėnesio mokestį už namus, agentas Jasilionį tą paskaitą duoti vie- 
juos visiškai nugązdino, užklausęs, ar jie pasirūpins 
apie namų nuo ugnies apdraudimą. Atsakydamas į jų 
klausinėjimą, jis parodė skirsnį popieriuose, kuris reika
lavo, kad jie visados turėtų namus apdraustus nuo ug
nies ant tūkstančio dolerių, kai senas apdraudimas iš
sibaigs, o tas jau tik keletą dienų turįs. Vargšė Elzbieta, 
kuriai tas buvo nauju smūgiu, paklausė, kiek tas kaš
tuos, ir sužinojo, kad septynis dolerius. Tą vakarą, įpykęs

kuris tik stovėjo ir žiūrėjo, o apart to, jie daug paėmė

visai neturi nagų, nes kailius bielijant jie visai nusitrina;' JurSls> nuėjo pas_ agentą, pasirįzęs sužinoti viską apie
krumpliai dažniausiai esti sutinę taip, kad pirštus turi 
laikyti išskėtę, kaip vėdyklę. Arba virinimo skyriuje, dar
bininkai dirba kambariuose, kurie visados pilni garo ir 
apsarginančio poko, kur jokia šviesa neįeina ir visas 
darbas atliekamas prie elektros žiburių; tuose kambariuo
se džiovos perai gali išsilaikyti per du metu, o kas dieną 
dar ir naujų pribūva. Mėsos nešiotojai, kurie valkioja 
galvijų dalis, sveriančias po kelis šimtus svarų, į vago
nus, pradedant darbą ketvirtą valandą anksti ryte, taip 
nusidirba, kad stipriausi vyrai į keletą metų visai neten
ka pajėgų. Arba, paėmus dirbančius skyriuje, kur mėsa 
atšaldoma; jų ypatinga liga tai reumatizmas. Abelnai, 
sakoma, kad tose ledinėse ilgiausiai galima dirbti penkis 
metus. Vilnų pešė jų rankos sugenda dar greičiau, ne
gu dirbančiųjų sūdymo skyriuje, nes avių kailius ištepa 
chemiškais skystimais, kad vilnos greičiau nusmuktų, 
o pešė jai turi vilnas nurauti savo grynomis rankomis, 
taigi, ne ilgai trukus, rūkštis jų pirštus nuėda. Arba 
vėl dirbantieji blėkinius katilukus, į kuriuos mėsa sutai
soma; ant jų rankų randai ant. randų, o juk prie kiek
vieno įsikirtimo jie galėjo gauti kraujo užnuodinimą.

i namus ir paprašė) kad tas paaiškintų galutinai, kiek 
visokių išmokėjimų jiems reikės iš viso padaryti. Jie jau 
pasirašę ant kontrakto, sakė jis, su piktumu balse, nes 
pergyventi atsitikimai pamokino jį visai kitaip kalbėti, 
taigi agentui jau nesą ko slėpti nuo jų. Jurgis žiūrėjo 
tiesiog jam į akis, todėl agentas visai neužsiėmė kokiais 
nors aiškinimais, bet perskaitė jam kontraktą. Jie turį 
atnaujinti apdraudimą nuo ugnies kas metai; jie turį 
užmokėti miesto paskirtas mokestis, apie dešimtį do
lerių metams; jie turį užmokėti randą už vandenį, apie 
šešis dolerius metams (Jurgis vienas sau pamąstė: išm
inėsiąs kraną). Tas viskas būsią apart nuošimčių nuo 
sumos, kurią jie kalti kompanijai ir mėnesiiiių išmokes- 
čių už namus,—ne bent pasitaikytų, kad miestas palieptų 
įvesti rynas srutų nubėgimui, arba ištaisyti šaligatvius. 
Taip, sakė agentas, jie turėsią tą įtaisyti, nepaisant; ar 
jiems tas patinka, ar ne, jeigu miestas palieps. Rynos 
srutoms kaštuosią apie dvidešimts du doleriu, o šali
gatvis penkioliką, jeigu bus medinis, o dvidešimts penki 
doleriai, jei cementinis.

(Bus daugiau)

gyvena. Nors 
, apie 
Hunts-

PITTSBURGH, PA.

Produktais aukavo: Karaliai, 
Petkai, Stanioniai, Višniaus- 
kai, Valinavičiai, Valentinai ir 
Mičiuliai. Rubai pasižadėjo 
duoti ką nors vėliaus, 
nių neradau namuose 

| čypus nebeliko laiko 
žiuoti. Pastaruosius 
atlankyti vėliaus, nes 
kad ir jie parems Kom. Par
tiją.

Pas Rubus esą svečiai au
kavo sekamai: Victor Rash 
(Raškauskas) $5, Martin Ka- 
zen $1, Kazys Jeninas $1 ir 
P. Stebulis $1. Pinigais viso 
surinkta $11. Farmerskų pro
duktų neėmiau su savim, nes 
aš neturiu nė vietos tiems gy
vūnams ir nė su kuom šerti jų. 
Tegul ūkininkai papeni' juos 
iki bazaro. Geriau atrodys. 
O aš juos susirankiosiu visai 
prieš bazarą.

Varde Komunistų Partijos, 
tariu draugams aukautojams 
daug širdingų ačių!

Juozas N. Simas.

Miegas, poilsis, parengi- 
drabužiai, švara.
Darbai, mankštynės, žais-

Jausminiai sąjūdžiai, rū-

Visi j Daktaro Kaškiaučiaus 
Prakalbas

Lapkričio 27 d., LMD sve
tainėj, 142 Orr St., 2 vai. po 
pietų, kalbės visų ' laukiamas 
dr. J. J. Kaškiaučius iš New
ark, N. J. Prakalbas- rengiu 
ALDLD 4-tas Apskritis ir So
ho draugijos.

Visi jau senai laukia dr. J. 
J. Kaškiaučiaus atvažiuojant į 
Pittsburghą, tai dabar turite 
gerą progą, tik nepraleiskit. 
Dr. Kaškiaučius kalbės šiais 
klausimais: *

1) Namų atmosfera, saulė, 
Į oras ir klimatas.

2) Gyvas ir negyvas mais
tas, gėrimai, rūkymas.

3) 
mai,

4) 
lai.

5)
peštis, pyktis, baimė.

6) Lytinis gyvenimas, šei
myniški santikiai.

7) Protinis nusistatymas, 
tai dar kuopai liks pora dole- įvairumai, entuziazmas, opti- 
rių pelno. Ačiū draugams ir mižmas, draugiškumas, visuo- 
draugems už surengimą ska
nios vakarienės.

Ateinantis Lietuvių Litera
tūros Draugijos 39 kuopos su
sirinkimas įvyks gruodžio 11 
dieną, Lietuvių Politikos Kliu- 
bo svetainėje, ant W. Market 
St. Prasidės 2 
Po* susirinkimo 
paskaita, kiirią 
ras Palevičius. 
kia: “Širdis ir

Kviečiame ir pašalinius žmo
nes, nenarius draugijos, atei
ti ir pasiklausyti šios labai 
svarbios paskaitos apie svei
katą.

Gruodžio 18 d. atsibus LLD 
12-to Apskričio konferencija. 
Mes esame prisirengę pilnai. 
Delegatai jau išrinkti. Taipgi 
išrinkta komisija suruošti va
karienę po konferencijai. Va
karienė bus su pamarginimais. 

šiuomi pranešu 
skričio sekretoriui, 
mus. viskas O. K.

39 , Kp.

šam masiniam susirinkime.
Paskui buvo vakarienė.

Kaip girdėjau nuo 'komisijos,1
1*1 1 1 1 T 1 '

meniškas veikimas.
Kaip matot, tai gana svar

būs klausimai ir kiekvienas 
asmuo be skirtumo politinių

Petro- 
ir pas 
nuva- 
reikes 
tikiu,

išsigert. Taipgi skaniai pasi- 
valgę, kas mylės, galės pasi
šokti prie geros Urbono or- 
kestros.

Visus širdingai kviečia, 
Rengimo Komisija.

Ebro Kautynėse Žuvę po 40 
Tūkstančių iš Abiejų Pusių

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. —- Bepusiški 
karo tėmytojai skaičiuoja, 
jog per keturių mėnesių mū
šius vakariniame šone Ebro 
upės fašistai ir respublikie- 
čiai prarado daugiau kaip 
po 40 tūkstančių kareivių. 
Jie netiki fašistų skelbi
mam, būk respublikiečių 
nuostoliai šiame fronte buvę 
“dveja tiek didesni0 negu 
generolo Franco.

Toj Ebro kovoj fašistai 
turėjo nepalyginamai dau
giau kanuolių, tankų ir lėk
tuvų negu respublikiečiai. 
Vienu kartu veikdavo po 
200 iki 300 itališkų ir vokiš
kų orlaivių ir per dieną vi
dutiniai numesdavo po 10 
tūkstančių bombų ant res
publikiečių linijų. Kasdien 
po 100 iki 120 fašistų tankų 
šturmuodavo r e s p u blikle-

ar religinių įsitikinimų turėtų ; čius.

9

J

vai. po pietų.; 
bus skaityta 
paraše dakta- 
Tema yra to- 
Jos Ligos.”

ateit pasiklausyt šių prakalbų, 
nes Sveikata kiekvienam skai
toma brangiausiu turtu.

Gerbiamas dr. J. J. Kaš- 
kiaučius per pastaruosius kelis 
metus dirba nenuilstančiai dėl 
darbininkų sveikatos: sako 
prakalbas, daug rašo darbi- 
nirikiškoj spaudoj-, taipgi ke- 
li&S knygas parašas apie svei
katą. Mes džiaugiamės skai
tydami j© patarimus
įvairias llgaš, bet dabar turė
sim progą išgirst jo prakal
bą ir duot klausimus, į ku
riuos mūsų daktaras tinkamai 
atsakinės.

Taigi, lapkričio 27 d., 2-rą 
vai. po pietų, visi į prakalbas. 
O Vakare, lygiai 6:30 vai., bus 
Skani vakarienė. Ne tik val
gyt galėsite, bet bus ir alaus

apie

Praga, Cecho Slovakija. •*- 
Atsidarė pirmasis posėdis 
Čechoslovakijos seimo po to, 
kai Vokietija, Lenkija it 
Vengrija atplėšė didelius 
Čechoslovakijos plotus. Mi- 
nisteris pirmininkas J. Sy- 
rovy, kalbėdamas seimui, 
vadino Vokietiją “didžiuoju 
mūsų kaimynu” ir nė vieno 
žodžio netarė prieš nazius.

Šiame seimo posėdyje dar 
pirmą kartą pasirodė fašis
tiškai apsirengę dešinieji 
atstovai. Į posėdį atėjo tik 
keturi čechoslovakijos vo
kiečiai socialdemokratai, bet 
dalyvavo beveik visi komu
nistai atstovai.

M:i

Koresp.

12-to Ap-
jog pas
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Pittsburgh, Pa.
Lapkr. 10 d. automobilius su

stojo prie vienos gatvės kampo, 
ir žmonės pažiūrėjo, kas jame 
declasi. Pasirodo, kad Martin 
A. King, 55 metų, WPA darbi
ninkas, numirė širdies liga. 
Matytis, žinodamas, kad mirš
ta, spėjo sustabdyti automobi
lių, kad neatsitiktų nelaimė.

Kitas žmogus, Herbert F. 
Hardin, iš Elgin miestelio, ras
tas priemiesty j negyvas, jo su
daužytam automobilyj. Jis mirė 
širdies liga pirm negu sustabdė 
karą.

Chicagoj iki lapkr. 10, jau 
virš 570 žmonių tapo užmušti 
automobilių nelaimėse, ir virš 
17,000 žmonių sužeista, tai vis 
skubinimasis, neapsižiūrėj imas, 
neįvertinimas gyvybės.

* * *
Pasirodo, kad ir žmonės, ku

rie turi gerą gyvenimą, pinigų, 
nėra pasitenkinę. Fred A. Ro- 
zum, 44 metų, buvęs First Na
tional Banko vice-prezidento 
pagelbininku, nuteistas 5 me
tams už banko pinigų išeikvoji^ 
mą. Jis virš $21,000 išvogęs, 
ir praleidęs uliavojant įvai
riuose geriausiuose ’’night 
klubuose.” Paliko žmoną ir du 
vaiku, ir dabar jiems gėda, tu
rint tokį tėvą, kuris nemokėjo 
gyventi. 

* # *
Pasirodo, kad ir Chicagoj 

nepilnamečiai januoliah apsive- 
da, nereikia į Kentucky ar 
Louisiana valstijas vykti. Pav., 
Jennie Rennello Rotes, 12 mėtų 

amžiaus, kuri laukianti kūdi
kio, nuo savo vyro Frank Roto, 
24 metų, tapo teismo atskirta 
nuo vyro, turi gyventi prie sa
vo tėvų, ir tik tėvams leidžiant, 
tegalės savo vyrą matyti, kuris 
yra bedarbis. Jinai apsivedė 
praeitą rugpjūčio men. Valpa
raiso, Indianoj. Teismas pa
tvarkė, .kad jeigu ji noržs, tai, 
sulaukus 16 metų amžiaus, ga
lės vėl su savo vyru gyventi ar
ba gali persiskirti nuo jo da
bar. Jos vyras yra kaltinamas 
jaunuolės suvedžiojime.

♦ * *
Mrs. Anna Mikalauskas, lie

tuvė, 62 metų, gyvenanti Town 
of Lake, numirė ligoninėj, nuo 
apdegimo, kuomet jinai virtu
vėj degtukus užsibrėžus, norėjo 
pamatyti, ar “gesas lykina.”

* * *
Chicagoj dabar pusėtinai 

daug lietuvių numiršta, apie 
20-30 į savaitę, o dar daugiau 
jų serga. Lietuvių pašalpinės 
draugijos, kliubai turi pusėti
nai išmokėti ligoniams ir po
mirtinės pašaipgaviams, o jau
nų lietuvių negauna į savo tar
pą, kad sudarytų tą skaičių, ku
rie išsibraukia ar numiršta.

* ♦ *
Chicagoj tarpe lietuvių išsi

plėtė “naujų kliubų” organiza
vimosi liga, žemaičiai ir suval
kiečiai praeitą savaitę susiorga
nizavo į kliubą, ir dabar turim 
kliubų iš įvairių Lietuvos mie
stelių, miestų, paskui seka “pa
rapijiniai kliubai” — žagarie- 
čių, kupiškiečių, joniškiečių, 
telšiškių, rokiškiečių ir tt.

Tai vis skaldymas jėgų. Jau 
turim organizacijas, didelius 
kliubus, kame visi galim pri
klausyti ir juose darbuotis, o 
dabar susirenka *30-100 žmonių 
ir sutveria kliubą. O kokia tų 
kliubų ateitis? Ar negeriau dir
bti didelėse organizacijose, kur 
daug • daugiau galima atlikti 
kultūrinėj ir pašalpinėj srityj.

Turim kliubų ir kliubelių, 
kurie jau 20 ir daugiau metų 
gyvuoja, ir jų padėtis nekokia, 
ateitis nežada daug ko,, ir jie 
susitvėrė, kuomet daug daugiau 
lietuvių atvykdavo iš Lietuvos. 
O gal kai kurie mūsų smarkes
ni žmonės, norėdami būti ‘va
dais,” tveria panašius kliųbe- 
lius? Dauguma tų žmonių pri
klauso prie kitų kliubų ir or
ganizacijų, ar tai ne geriau pa
darytų, kad paaukautų savo

energiją, žinojimą tose organi
zacijose?

Kuomet vienybė yra reika
linga, ypač dabartiniu laiku, 
mes jau dalinamės į grupes. Ar 
mes ne visi iš Lietuvos? Visiem 
mums rūpi Lietuva ir jos gy
vavimas. Mes daugiau ' galėtu
me pagelbėti Lietuvos žmo
nėms, kuomet būtumėm vienoj 
didelėj lietuvių federacijoj. 
Mums reikia kliubelius ir .kliu
bus vienyti, o ne dar naujus 
tverti. Jeigu jaunuoliai tvertų, 
tai būtų kitas dalykas, nes jie 
su “seniais” nesusikalba, nesu
sitaria. 

* * *
Lapkr. 6 d. buvo Naujos Ga

dynės Choro parengimas Sokol 
salėje. Choras ir artistai sudai
navo gerai operetę, jaunimo tu
ri daug, bet žmonių į parengi
mą atėjo neperdaugiausiai. 
Kaip Pirmyn Chorui nepasise
kė sutraukti “mases,” taip ir 
šiam chorui. Menas yra menu, 
bet žmonės-darbininkai kitaip 
supranta tuos dalykus.’

* * *
Nors “Naujienos” skelbiasi, 

kaipo didžiausias ir plačiausiai 
žinomas dienraštis, bet tikreny
bėj skaitytojai mažai tetiki į 
tą jų skelbiamą “influence,” 
ypač skaitytojai nusistebėjo 
grigaitine politika link Lie
tuvos ir Čechoslovakijos. Sako, 
gal jis Hitleriui nežinodamas 
tarnauja, kad kaip rašo, dien- 
raštyj, nes iš jo politikos dėsty
mo daugiaus Hitleriui garbės, 
negu kam kitam. 

* * *
Nepersenai “Naujienos” su

rengė “lietuvaičių gražuolių” 
kontestą, garsino. . . garsino 
kasdien. Bet renkant gražuolę, 
susidarė kivirčai, “teisėjai” ne
gali išrinkti gražuolės-karalai- 
tės. Vieni už tą, kiti už savo 
“simpatijas.” Ir pagaliaus iš
rinko ją, bet tarpe žmonių, ku
rių dauguma buvo jaunuoliai, 
pasigirdo baubimas.

Jau kelinti metai, renka “ka
ralaites,” vien tik dėl “biznio,” 
o ne gražuolių išrinkimui. Rim
tos ir gražios lietuvaitės nusi
juokia tokiu “Naujienų” jo- 
marku. Būtų kas kita, jeigu ti
krenybėj rinktų tik gražiau
sias, kaip renkama visoj Ame
rikoj prie žinomų žinovų.

h- M’

Draugas Prūseika jau išva
žiavo į vakarų valstijas “Vil
nies” reikalais. Lapkr. 6 d. bu
vo surengta jam bankietas, pa
gerbimui jo 35 metų darbuotės 
judėjime. Prisirinko daug žmo
nių, profesionalų, biznierių, ir 
visi linkėjo jam geriausios klo
ties, ir pažymėjo jo svarbumą 
judėjime, kaipo gero žurnalisto, 
rašytojo, kalbėtojo ir organiza
toriaus.

Buvo įteikta jam ir dovana 
— “Čemodanas” dėl kelionės ir 
piniginė adka. Drg. Prūseika iš 
tų pinigų paaukavo Kom. Par
tijai.

Linkiu draugui geriausio pa
sisekimo vakaruose, ir tegul jis 
gyvuoja, nesustoja dirbęs judė
jime. Linkiu jam sulaukti 100 
metų. 

* * ♦
Komunistų Partija pusėtinai 

auga Chicagoj, narių ūpas la
bai didelis. Jie nutarė partiją 
išaugint iki 10,000 narių iki 
Lenino mirties paminėjimo, ir 
manau, kad nariai savo užduo
tį atliks, nes iki Browderio mi
tingo mes partiją pusėtinai iš- 
auginom, ir nesustokim, drau
gai, nes reakcija nesnaudžia, 
pasimokykim iš praėjusių rin
kimų, kur darbininkai buvo 

t 

tvirti, susivieniję, ten progre
syviai laimėjo. O ateitnanti 
prezidento rinkimai bus gana 
svarbūs ir. trukšmingi.

* * *
“Vilnies” vajus eina neblo

gai, per keleto draugų-ių dar
buotę atliekama dideli darbai. 
O jeigu visi skaitytojai stotų į 
darbą, platintų mūsų spaudą, 
tai atliktume daug daugiau, ir

Lapkričio 13 d. man teko 
dalyvauti LMD priešmetiniam 
susirinkime, kuriame buvo 
nominuojama valdyba dėl 
1939 metų. Iš dabartinio esa
mo komiteto palaikė kandida
tūras kone visi, išskiriant du— 
vice-pirmininką ir finansų se
kretorių. Daug palaikė kan" 
didatūras ir iš naujų. Linkė
tina, kad dėl draugijos gero
vės nariai laikytųsi su pažan- 
giasiais kandidatais, ypač ant 
svarbesnių urėdų, kaijp tai, 
pirmininko ir namo užveizdos.

Patartina stovėti už tuos pa-, 
čius senus, nes jie yra geri ir 
teisingi žmonės.

Susirinkimui priduota skun
das nuo komiteto - direktorių 
ant nario V. R., kuris, matyt, 
tiksliai skleidė visokius šmeiž
tus prieš esamą komitetą ir 
taipgi kenkiančią agitaciją 
prieš LMD kliubo biznio ge
rovę. Susirinkimas apsvars
tęs atrado skundą pamatuotu 
ir didžiuma balsų priėmė. Bet 
dėlei nesiradimo susirinkime 
skundžiamojo skundas paves
ta komisijai .iš 9 ypatų. Ma
tysim, kas iš to išeis.

Pagal LMD komiteto skun
dą, matyt, kad šiuo sykiu tau
tininkai labai nachališkai sie
kias! įsibriauti į šios beparty- 
vės draugijos viršininkus ir 
padaryti ją savo įrankiu. 
Nors jiems bus sunku tas at
siekti, nes jų žmonės dar ne
užmiršo, kaip per jų valdymą 
APLA 7-tos kuopos iždas su 
$8,000 buvo ištuštintas. O 
kaip su vietos maisto koopera
cija atsitiko? Ir tas pats. Ir 
per tuos pačius didelius gar
bės vyrus tautininkus! Jiems 
gardus kvapsnis bežiūrint į 
LMD namą ir jos turtą arti 
$10,000. Geras kąsniukas, 
bet negalima įkąsti. Vis tai 
tie nelabieji pažangieji pa
stoję kelią turi. Tai yra bė
dos, rūpesčiai mūsų tautinin
kams. x

Susirinkime Buvęs.

Newark N. J.
Čia gyvuoja Newarko Lie

tuvių Draugijų Sąryšis, susi
dedąs iš tuzino įvairių drau
gijų.

Sąryšio tikslas yra tarpinin
kauti tarpe draugijų, kad jų 
parengimai neįvyktų tą pačią 
dieną ir kad nepakenktų vie
na kitai. Taip pat Sąryšis, pa
gal savo išgalę, darbuojasi ir 
garsina draugijų parengimus 
ir agituoja kitas draugijas, 
kad jos dalyvautų prie Sąryšio 
priklausančių draugijų paren
gimuose.

Taip pat Sąryšis rūpinasi 
Lietuvos reikalais, kurie pa
liečia visus lietuvius be skir
tumo pažvalgų bei įsitikini
mų.

Prie to dar, Sąryšis rūpina
si lietuvių kultūriniais reika
lais, kaip tai: prakalbomis, 
prelekcijomis, paskaitomis ir 
kitokiais kultūriniais parengi
mais.

Sąryšis pastaruoju laiku vei
kime buvo kaip ir apsilpęs. 
Tačiau savo paskutiniame su
sirinkime energiškai nutarė 
savo veikimą pasmarkinti, nes 
šiuo laikotarpiu Europos vals
tybių politika susidaro tokia, 
kad ir pačiai Lietuvos nepri
klausomybei pavojus nėra 
prašalintas. Užtai Sąryšis tuo 
klausimu yra pasirengęs veik
ti, nes klausimas yra tokis, 
kuris apeina kiekvieną lietuvį 
ir kiekvienas juo turi susirū
pinti.

Tuo tikslu Sąryšis nutarė

organizacijom būtų geriau vei
kti, būtų veiklesnės, didesnės.

Spauda-knygos, tai mūsų 
ginklai prieš reakciją, skriau
dėjus, išnaudotojus.

“Vilnies” koncertas labai nu
sisekė, žmonių buvo daug, salė 
pripildyta. Antanas.

rengti didelį masinį susirinki
mą gruodžio 7 d., š. m., po 
num. 180 New York Avenue.

I^albėtojais nutarė kviesti 
visų sriovių laikraščių redak
torius, išeinančių Brooklyne.

Reikalas labai svarbus ir 
nepartinis. Ir Sąryšis mano, 
kad mūsų laikraščių redakto
riai neatsisakys mums patar
nauti ir sykiu patarnauti pa
čiai Lietuvos nepriklausomy
bei. Komitetas.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
LU 10197 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3414 Tilden Ave., & 334 E. 35 St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ERNEST WALTHER
3414 Tilden Ave.,
& 334 E. 35 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7b of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6818A & 6820 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DOM1N1CO & THOMAS LOCASCIO 
6818A & 6820—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 890 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 248 Avenue X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN DORIA 
(d-b-a—Luigi's Restaurant)

248 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 755 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 426 Ralph Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS DEUTSCH
426 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 278 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4811 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE APOSTOL 
d-b-a A. P. Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 280 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2123 Emmons Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

MARY DI LUCA 
d-b-a Jean’s Clam Bar

2123 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 290 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at . retail under Section 
132A of the Alcoholic BeVCrage Control Law 
at 51 Ashland Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

ALESSANDRO LAVALLE 
Silver Moon Restaurant

51 Ashland Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 678 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage- Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be- 'Consumed on the 
premises.

M. & M. DINER, INC.
1022 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 989 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1274 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, ,to be consumed on the 
premises.

E. B. THOMAS 
J. SHIELDS 

Breevoort Bar & Grill
1274 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. , 
RL 6595 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 735 Pulton St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PHILIP LA PORTA 
Mohawk Restaurant & Bar

735 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

a—---------------------------------- h

So. Boston, Mass.

“Laisvės” Naudai 
KONCERTAS

Rengia ALDLD 2 Kuopa

Sekmai!., Lapkr. 27 Nov.
LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silver Sts.

SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 2 vai. po pietų

Bus Graži Muzikališka
/

Programa.
B--------------------------------------------- EJ

George Lawrence
GARADŽIUS -

Čia galima gauti
Pennyoil Produktus, Gasoli- 
no ir Aliejaus už Prieinamas 

Kainas
Taip pat turime patogią vie

tą laikyti automobilius
Savininkas yra Lietuvis

GEORGE LAWRENCE 
2018 McGuffey Rd.

YOUNGSTOWN, OHIO

N.

80

166—1681713

Y.

N. Y.

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

Dr. J. J. Kaškiaučius

paveiks-

Tel. Virginia 7-4499

80 
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL7172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
(Parkside Tavern)

237 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2091 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONNELL BOYLE 
AND JOHN FOX

2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N1 Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3005 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O’HALLORAN 
d-b-a Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 152 Meserolc Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELIZABETH DONNELLY
152 Mescrole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 922 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6808—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DINE—OUT CAFETERIA CORPORATION 
6808—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Oia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

NOTICE
RL 5340 .... _ ...___
to sell beer, wine and liquor at retail under

Beverage 
Borough 
be con-

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 119 Belmont Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3409 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic BeveraM 
Control Law at 3200 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

ELLEN WALSH 
Administratrix of Andrew Walsh 

Deceased
123 Greenpoint Ave., Brooklyn, N.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409A Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE OREFICE 
7409A Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 127 Livingston St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn,

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1785 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

james f. McLaughlin 
1785 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1141 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Cohtro) Law at 

Avenue O, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be donsumed on’ the premises. 

HERMAN BRANDSTATER 
M argie Sweet Shoppe

Avenue O, Brooklyn, N. Y.

ISADORE YEDEIN 
Famous Delicatessen

Avenue U, Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License No.
. 7------- 7----------------- . ■ RL 2600 has been issued to the undersigned

NO1ICE is hereby given that License No. ; to sell beer, wine and liquor at retail under 
GB 1143 has been issued to the undersigned Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
to seU beer. at * retail under Section 76 of Control Law at 123 Greenpoint Ave., Borough 

con-

Telephone: EVergrcen 8-9770

J. GARŠVA
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1805—9 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK CALLAHAN
11805—9 Flatbush Ave.> Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1089 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Cdntrol Lew at 3601 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

! WILLIAM McLEAN
3501 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 271 Nassau Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

I THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

the Alcoholic Beverage Control Law at ;of Brooklyn. County of Kings, to be 
2258 Pacific St., Borough of Brooklyn, sumed on the premises.
County of Kings, to be consumed on the1 
premises.

JOSEPH DIRENZO 
2258 Pacific SŲ, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1080—1082 Coney Island 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

FRANK DE NICOLA 
Foster Bar & Grill 

1080—1082 Coney Island Ave., Brooklyn, N. N.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Joseph Zeidat
Savininkas 

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai {taisytų Koplyčių 
ir salę del pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius

84-02 JAMAICA AVE
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu Krupiu ir pavieniu.
Iš senų padarau 
naujus
lūs ir kr a j aru s 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
nadidirtu’ tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp; Broadway 
ir Stobe Ave., tarpe Eastern Park- 
iway ir Chauncey stočių BMT Line 

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 10439 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Bainbridge St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 287—r289 Hudson Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA
287-289 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is nereby given that License No. 
RL 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 166—168 Ave. O, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
L. & S. Bar & Grill 

Avenue O, Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7204 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 41 Amboy St., Borough of 

| Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS WEINER
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

Gaukite “Laisvei” JNaujų 
Skaitytom.

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

BĮ

LI o

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų

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

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

Telefonas: HumUoldt 2-7964

530 Summer Ave., arti Chester Ave 
NEWARK, N. J.

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

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

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

• t . . .
I Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greita! pristato. 

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

Brooklyn, It. tVarpas Bakery 3642 Stagg Street

M



NewYorto^/^^ZIntoi
Pelningas Biznis

Ponia Helen Flint Auguste, 
aktore, turtingo Auguste žmo
na, išvyko į Reno, sakoma, su 
savo senyvo vyro užtikrinimu

Teisino Nuosprendis 
Unijistu Naudai

Valstijinčs Darbo Santikių 
Tarybos nuosprendis Metro
politan Life Insurance Co. ir 
Bank of Yorktown bylose an
tru kartu palaikytas New 
Yorko Valstijos Apeliacijų 
Divizijos teisme.

Abiejose bylose figūruoja 
CIO unijos, kurias firmos ne
norėjo daleist atstovaut dar
bininkus kolektyvėse derybo
se. Balsavimuose toms uni
joms gavus didžiumą, Darbo 
Santikių Taryba pripažino jas 
teisėtomis darbininkų atsto
vėmis. Tada kompanijos krei
pėsi į teismą, kad pripažintų 
D. S. Tarybos aktą nekonstitu- 
ciniu. New Yorke Aukščiau
siame Teisme teisėjas Steur 
bylą išsprendė unijų naudai. 
Firmos apeliavo. Penktadienį 
Apeliacijų Divizijoj trim bal
sais prieš vieną teisėjai užgy- 
rė teisėjo Steur nuosprendį. 
Reiškia, firmos turės skaitytis 
su CIO unijomis. Nuospren-j 
džio pravedimas, žinoma, pri
klausys nuo darbininkų vie
ningumo ir veiklumo.

Iš pravažiuojančio troko 
didelis akmuo iškrito ir patai
kė pastatyton mašinon ant 
48th St., N. Y. Laimei, nuken- 
tė tik mašina, žmonių joj ne
buvo.

Išrinkta Nauja Miesto Unijų 
Valdyba

Ketvirtadienio vakarą, Bee
thoven Hall, New Yorke, įvy
ko Centrales Amatų ir Dar
bo Tarybos viršininkų rinki
mai. Taryboj atstovaujama 
šimtai miesto unijų su 650,000 
Amerikos Darbo Federacijos 
narių.

Thomas J. Lyons, Išvežioto- 
jų Unijos vadas, iš naujo iš
rinktas Tarybos prezidentu. 
Prieš jį kito kandidato nei ne
statyta. Thomas Murtha iš
rinktas vice-prezidentu, James 
C. Quinn — sekretorių, David 
Lecy — tvarkos dabotoju. 
Apart jų, išrinkta du trustisai 
ir 14 pild. komiteto narių.

Naziy Tūzą Pikietuot Atėjo 
500 Žmonių, o Paklausyt 

Tik 40 “Parinktinių”

Šį Vakarą Minios Newyorkieciy Vyks į 
Madison Square Garden Mitingą

Iš visos plačios Amerikos 
ateina užgyrimai newyorkie- 
čių pasiryžimui pravest masi
ni protestą prieš nazių tero
rą. Eilės žymių nacionalių or
ganizacijų viršininkai - vadai 
atsiuntė sveikinimus Madison 
Square Gardene mitingo ren
gėjams ir atsišaukė į savo na
rius, gyvenančius New Yorke 
ir apylinkėj, padėti visus kitus 
reikalus į šalį ir dalyvauti an- 
ti-nazi mitinge.

Tas milžiniškasis protesto 
mitingas įvyks šį vakarą, pir
madienį, lapkričio 21, Madi
son Square Garden, 50th St. 
ir 8th Ave., New Yorke. Įžan
ga 25 ir ir 40 centų.
Mitingo užmanytojomis buvo 

sekamos organizacijos: Ame
rikos Komitetas prieš Nazių 
Žiaurybes, žydų Liaudies Ko
mitetas, Amerikos Vokiečių 
Kultūros Lyga, šiaurių Ame
rikos Vengrų Demokratinė 
Federacija, Amerikinė Taikos

ir Demokratijos Lyga, Dar
bininkų Ligonių ir Pomirtinių 
Pašalpų Fondas.

Mitingą užgyrė, remia šim
tai kitų organizacijų. Ko
munistų Partija iššaukė savo 
narius mobilizuotei per ištisą 
savaitę. Jie siunčiami į masi
nius mitingus, prie šapų, sub- 
vių stočių ir po namus su mi
tingo garsinimais ir abelnai su 
literatūra, ' kad supažindint 
newyorkiecius su padėtimi, 
kokią padarė Vokietijoj fašiz
mas.
* Mitinge kalbės eilė pasku
busių kalbėtojų: valdininkų, 
dvasininkų, profesorių, auto
rių, visuomenininkų. Tarpe 
kitų, bus naujai išrinktas New 
Yorko valstijos gubernato
riaus padėjėjas Poletti, tarybi- 
ninkas Quill, kongresmanas 
Marcantonio. Tad, apart pa
ramos fašizmo aukoms, daly
viai turės progą išgirsti nacio- 
naliai garsius kalbėtojus ir 
veikėjus.

Mergenthaler Streikieriai 
Gauna Uniją Paramą

Lietuvių Komunistą Kuopos 
Nariams ir Simpatikams

Nudėjo Firmos Agentą 
ir Sužeidė Vaiką

Nežinomi piktadariai iš ap- 
artmentinio namo kiemo, 43-10 
48th Ave., Woodside, paleido 
keletą šūvių į pareinantį namo 
John F. O’Hara, kuris ant vie
tos sukniubo negyvas, taipgi 
sužeidė ten gyvenančio policisto 
Monahan sūnelį, kuris tuo tar
pu bego pasitikti pareinantį tė
vą, Vaikas pasveiksiąs. Policis- 
tas, palikęs gulintį sūnų, šoko 
vytis žudeikas, bet jie paspru
ko automobiliumi, kuris jų lau
kė su trečiu asmeniu prie vai
ro.

Apklausinėta desetkai iš 500 
šeimų, gyvenančių bildinge, bet 
niekas negalėjo nustatyt žudys- 
tės priežastį. Kišeniuje rado 
$61, tad numatoma, kad žudys- 
tė buvo no dėl plėšimo. Jis ten 
gyvenęs su motina ir seserim, 
dirbęs Dun & Bradstreet fir
mos keliaujančiu investigato- 
riumi.

Ralph De Luca, 70 m., prisi
pažino kaltu antro laipsnio žu- 
dystėje. Jis nudėjo savo drau
gą Sanzo pereito balandžio mė
nesį, kada su juo susipyko dėl 
kortų.

jai geroko turtelio greta di- 
vorso. Jinai yra 39 metų, 
vyras 65. Apsivedė pereito 
sausio mėnesį.

Pas turčius taip gerai, ir 
anaip neblogai. Jaunos, gra
žios moterys iš vedybų turi 
pelningą biznį, o vyrai turi 
galimybę įsigyt - pasipirkt po 
naują pačią.

Prieš Bombardavimą Civilių
Carnegie Fondo trustisų mi

tinge, kuriame dalyvavo J. V. 
ambasadorius Francijai Bul- 
lit ir buvęs ambasadorius An
glijai Davis, priimta rezoliuci
ja, reikalaujanti, kad val
džios ir visuomenės atstovai 
darytų žingsnius sulaikyt bom
bardavimus civilių laike pa
skelbtų ir nepaskelbtų karų.

Bombardavimą civilių prak
tikuoja fašistai.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti j Bar 

& Grill. Turi mokėt dirbti už baro 
ir taipgi kuknioj. Alga nuo $15-20 j 
savaitę. Galima atsisaukt nuo 6-8 v. 
v. po numeriu 148 Grattan St., kam
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y., 
arba telefonuokite Evergreen 4-8792.

(273-5)

ClementVokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717V

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Bar beria!
Prielankus Patarnavimas .

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Mergenthaler Linotype Co. 
darbininkai, kurie streikuoja 
prieš 10 nuošimčių nukapoji- 
mą algų ir prieš bosų pa
skelbtą “lockout,” susilaukė 
naujų pagelbininkų pikiete. 
Jiems talkon atėjo Interna
tional Brotherhood of Teams
ters 807-to Lokalo nariai, pri
klausanti Am. Darbo Federa
cijai. Gi streiką vadovauja 
United Electrical, Radio and 
Machine Workers Unijos Lo- 
kalas 122-ras, CIO.

Šį vakarą, lapkričio 21-mą, 
8 vai. vakaro, “Laisves” salėj, 
419 Lorimer St., įvyks kuopos 
susirinkimas. Turime svarbių 
reikalų, taipgi lankysis pas 
mus d. Jack Sapphire, naujai 
išrinktas 60-tos sekcijos orga
nizatorius, todėl nariai ir 
simpatikai kviečiami dalyvau
ti skaitlingai, duot naujam 
veikėjui draugiškas priimtu
ves. Valdyba.

Teisėjas Brancatd uždėjo ad
vokatui Carlino $500 baudos už 
smarkavimą prieš jo patvarky
mus teisme.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui ar

ba merginai pas lietuvius. Visi pa
togumai. Kreipkitės: 8504 — 89th 
St. (ant antrų lubų), Woodhaven, 
L. I. Imkite Jamaica traukinį iki 
Forest Parkway stoties. (272-274)

Taiso Gaisragesiu 
Bildingus ,

Pasirandavoja 4 kambariai su 
maudyne, karštas vanduo, gasinis 
pečius ir anglinis pečius, visi mo
derniški įtaisymai. Renda prieinama. 
Prašome kreiptis pas Frank Roma
no, 349 So. 4th St., B’klyn, N. Y.

(271-273)

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam ° ri
mas bus užtikrintas ir bž prieinamą kainą.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Pereito penktadienio vaka
rą, Turn Hall, 44th 
Broadway, Astorijoj, 
German - American 
ruošė Amerikos nazių
Fritz Kuhn prakalbas. Tai 
turėjo būti didelis “show,” 

kaip išeina 
lietuviams fašis- 

vis ta “parinktinė”

Majoras Išvyko Havanon
Majoras LaGuardia pereitą 

penktadienį orlaiviu išvyko į 
Havaną, kur jis pakviestas 
kalbėt savivaldybių konferen
cijoj. Išvykdamas, majoras 
pranešė, jog bus atsišaukta į 
Jungtinių Valstijų Majorų 
Konferenciją veikt prieš na
zių terorą Vokietijoj. Majo
ras yra tos konferencijos pild. 
komiteto nariu ir jis žadėjo 
atsikreipti į komitetą, kad 
gaut užgyrimą tam darbui. 
Tokį užgyrimą jis jau gavęs 
iš S. Davis Wilson, Philadel- 
phijos majoro, kuris yra to 
komiteto pirmininku.

St. ir 
nazių 

Bundas 
tūzui

bet išėjo taip,
Brooklyno 
tams — 
publika. Klausytojų to hitle-
riuko kalbos susirinko tik 40.

Tačiau lauko pusėj buvo kas 
kita. Pagal salę buvo virš šim
tas uniformuotos policijos ir 
bent pora desėtkų detektyvų, 
o šaligatviu maršavo visą bil- 
dingą apsupę pikietai. Gi gat
vė priešais salę buvo prisipil- 
džius tūkstančiais žiūrėtojų.

Pikietą iššaukė Astorijos An- 
ti-Nazi Taryba, Amerikinė Tai
kos ir Demokratijos Lyga ir 
Amerikos Vokiečių Kliubas.

Kuhn seniau savo grąsinimusĮ 
nazių priešams vyniodavo 
glon painių žodžių, kad 
dengt jų tikrąją prasmę, 
šiame mitinge šaukė,

Melas (klampino
Specialis prokuroras Amen 

areštuodino W. L. Muenz, 42 
Elderts Lane, norėjusį būt 
teisėju Brooklyno teisdarybės 
suktybių byloje. Jį kaltina 
už kreivą priesaiką. Muenz 
sakėsi nebuvęs teistas už kri- 
minalį prasikaltimą, bet su
rasta, kad jis teistas už va
gystę. Pasirodo, kandidatų į 
“džiūrimanus” rekordas buvo 
gerai ištirtas.

Fiziniai Egzaminai Jaunimui
Helen Harris, Nacionalės 

Jaunimo Administracijos di
rektorė New Yorko miestui, 
praneša, kad 9,300 jaunuolių, 
dirbančių dalį laiko projek
tuose didžiajame New Yorke, 
gaus nemokamus medikališ- 
kus egzaminus .

Galutinų planų priruošime 
kooperuojąs dr. John L. Rice, 
sveikatos komisionierius, ir jo 
padėjėjai, dr. Herbert R. Ed
wards ir dr. Theodore Ro
senthal. X spinduliais būsią 
imami krūtinės paveikslai, ir 
duos Wasserman testą.

Dr. Rice sako, kad šis pro
jektas rišasi su eile kitų, ku
rie pradėta per Sveikatos De- 
partmentą. Jis sako, kad to 
amžiaus žmonių priežiūra 
duos geriausias pasėkas kon
troliavime džiovos ir sifilio.

P-lė Harris mano, kad to
liau tos egzaminacijos bus 
praplėstos, įims priežiūrą 
klausos, dantų ir kitų fizinių 
trūkumų, kurie galima pra
šalint medikališka pagelba ir 
laiku suteiktais patarimais.

WPA administratorius So
mervell praneša, kad Brook
lyno gaisragesiu bildinguose 
pravedama įvairios pataisos. 
Jos atlikta 13-koj bildingų, 
dar taisysią 4. Visų 17-kos 
bildingų pataisom būsią išleis
ta virš $260,000. Pirmesniuose 
projektuose pravesta pataisos 
didžiumoje bildingų, kurių 
bendras skaičilis siekia virš 
90. Išleista virš $950,000.

New Yorko 6th Avė. ele- 
veiterio linija eis pardavimui 
iš varžytinių. Ji parkuoda
ma nugriovimui.

Malioriam deginant nuo sie
nų senas maliavas, 18 E. 69th 
St., N. Y., iškilo gaisras, kuria
me žuvo negrė tarnaitė.

< AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUOf JIMO 
PAIN-E*PtUERl5!GERAI IŠSitRiNKitE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS

NltKUOMH MANtOAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINLiE MANO KRUTINUS MUSKULUS TAIP SKAUDA. 

GALIU GAUTI Ht MINUTEI PALENGVINIMO.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
.DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Mirė

mi- 
pri- 
bet 

kad
“Bundo tikslas yra padaryti 
šioje šalyje tą, ką Hitleris da
ro Vokietijoje.” žinoma, jis 
ginčijo, būk Bundas nieko 
bendro neturįs su Vokietija.

Josephine Kulaga, 71 m. 
amžiaus, gyvenusi po 89-35— 
209th St., Queens, mirė lap
kričio 18 d. Laidotuvės įvyks 
lapkričio 21 d., Holy Trinity 
kapinėse. Kūnas pašarvotas 
J. Garšvos koplyčioj, 239 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Dviguba Nelaimė
Donald Furman, 7 metų 

vaikas, tapo automobiliaus su
žeistas ant Monroe gatvės, 
Brooklyne. Įdėjus į ambulan- 
są, didelis trokas smogė am* 
bulansan, apvertė, dar sužei
dė vaiką, daktarą, ambulan- 
so draiverį ir vaiko globėją. 
Kitas ambulansas visus, apart 
globėjos, nuvežė ligonbutin. 
Troko vairuotojas kaltinamas 
už nepraleidimą ambulanso.

Rendauninkų skundas buvo 
priežastimi dr. Rice, sveikatos 
komisionieriaus, išleisto įsaky
mo, kad namai būtų tinkamai 
šildomi žiemos šalčiais.

Joseph Flynn, geležies dar
bininkas, 103 Park PI., sužeis
tas prie West Side Highway, 
New Yorke, užkritus ant gal
vos metalo šmotui.

(

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night
J.-------------- ———————————

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

PARENGIMAS
ISPANIJAI

65-tas 
Gimtadienis

WM. C. 
HANDY

Carnegie Hall

Šį Vakarą, 8 v.

PROGRAMOS PILDYTOJAI:
W. C. HANDY Father of the “Blues”.
CAB CALLOWAY ir jo COTTON CLUB 

Orkestrą.
“FATS” WALLER ir jo Orkestrą
JIMMY LUNCEFORD ir jo Orkestrą
LIONEL HAMPTON—TEDDY WILSON

MAXINE SULLIVAN—
■Figūruojanti žvaigžde

ROY ELDRIDGE ir jo Orkestrą—Juanita Hall 
Choras

WILLIAM LAWRENCE’O Negrai Dainininkai
ANDREW DORSEY, Choras iš 100 balsų.

Rengia: Harlem ir Muzikantų Komitetai Gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos. Naudai: Ispanijos vaikučiam Pieno Fondui.

Tikietai: $2.20—$1.65—$1.10—83c, priskaitant taksus. Parsiduoda: 
Box Office, Workers Bookshop, 50 E. 13th St., Medical Būro ir 

N.A.C., Room 212, 381 Fourth Ave., ir visos agentūros.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilevves elevelterlo stoties Tel. Evergreen 7-8886

/

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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FRANK DOMIKAITIS 
REST AURACI J A




