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Krislai
Dvi Pramogos Spaudai.
Antanui Mazurkai

Pagerbti Vakaras.
20 Metų Jubilejus.
Leopoldas Godovskis— 

Vilnietis.
Rašo R. Mizara.

Rytoj, lapkričio 27 d., ruo
šiamos dvi pramogos mūsų 
spaudos naudai.

So. Bostone įvyks koncer
tas, o Maspethe—koncertas 
ir šokiai. Abi pramogos 
svarbios ir reikalingos pa
ramos. ‘

Prašome draugus ir prie- 
telius atsilankyti ir tuo bū
du paremti.savo dienraštį.

Beje, gruodžio 4 d. Phi- 
ladelphijoj įvyks “Laisvės” 
naudai bankietas, — kita 
svarbi pramoga.

Philadelphiečiai per per
eitus kelis metus tos rūšies 
bankietus ruošdavo pavasa
rį, bet šiemet jie nutarė jį 
paankstinti.* * 5|«

Pereitų sekmadienį man 
teko būti Worcestery An
tanui Mazurkai pagerbti 
masiniam mitinge. Tai bu
vo nepaprastai įspūdingas 
vakaras. Kuris jame daly
vavo, niekad nepamirš. Va
dinasi, Worcesteris gražiai 
pagerbė už demokratijos 
reikalus kritusį kovotoją.

Džiugu, kad draugai Ma
zurkai — žuvusiojo karžy
gio tėvai,—visą dalyką ima 
kaipo susipratę darbinin
kai. * * *

Ar jūs žinote, gerbiami 
“Laisvės” skaitytojai, kad 
sekančiais metais sukaks 20 
metų nuo to laiko, kai mūsų 
laikraštis išeina dienraščiu? 
Tai bus svarbus jubilejus.

20 metų prabėgo taip 
greit, kad rodosi nei nepa
jutome. Kada mes pradėjo
me “Laisvę” leisti dienraš
čiu, tūli žmonės sakė, jog 
neištesėsime, paleisime pus
metį ir turėsime užsidaryti.

O kai mūsų dienraštis vis 
ėjo, tai tūli pradėjo kalbėti, 
būk mes gauną pinigų iš 
Maskvos.

Tačiaus mes įrodėme vi
siems “nevierniems Tamo- 
šiams,” kad mūsų dienraštis 
gyvuoja ir gyvuos, nes jį 
remia masės lietuvių dar
bininkų. * * *

Aišku, minėdami 20-tinį 
jubilėjų, mes dar labiau 
dienraštį sustiprinsime ir 
padarysime jį įdomesniu.♦ * *

Šiomis die nomis New 
Yorke numirė žymus pia
nistas ir mokytojas, Leo
poldas Godovskis. Tai buvo 
genijalis žmogus, suvaidinęs 
nepaprastai žymų vaidmenį 
muzikos pasaulyj.

Godovskis buvo žydų tau
tybės. Jis gimė Vilniuje, 
Lietuvoj.

Svarbu žymėt, kad Vilnius 
pasauliui davė du didelius 
muzikus: Godovskį ir Hei- 
fetzą. Pastarasis yra pa
saulinio masto smuikinin
kas.

Vilniečiai, žinoma, gali 
tuo tik pasididžiuoti!

Chamberlain tai “Antro Nu
merio Fašistas”

New York, v- Sugrįžęs iš 
Europos, žymus amerikietis 
rašytojas Ernest Heming
way vadina Anglijos prem
jerą Chamberlainą “antro 
numerio fašistu.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

No. 277

Ispanija Apmokėjo Amerikie
čiams Kelionės Lėšas ir

Davė po 40 Dolerių
B a r c e 1 ona, Ispanija. — 

Laukiantiem išvažiuot na
mo amerikiečiam liuosno- 
riam kovotojam Ispanijos 
valdžia apmokėjo visas ke
lionės lėšas ir kiekvienam 
davė po 25 dolerius bonų ir 
dar po 15 dolerių asmeniš
koms išlaidoms.

EXTRA!
*

10,000 Franci j os Policininkų 
Bombardavo 33,000 

Streikierių

Paryžius, lapkr. 25. — Po 
smarkios kovos, 10,000 po
li c i n i n k ų su ašarinėmis 
bombomis ir kitais pabūk
lais išbombardavo 33,000 
streikierių sėdėtojų iš mil
žiniško Renault automobilių 
fabriko.

Policija suėmė 400 šių ir 
kitų streikierių sėdėtojų.

Franci jos Premjeras Pla
nuoja Uždaryt Komunistų 

Partiją

Paryžius, lapkr. 25.—Pra
nešama, jog Franci jos mi- 
nisteris pirmininkas Dala- 
dier reikalaus, kad seimas 
nutartų uždaryt Komunis
tų Partiją.

Komunistų Partijos orga
nas “Humanite”, sako, jog 
tai būtų hitleriškas Daladie
ro žingsnis. Bet šaukiamas 
visuotinas Franci jos darbi
ninkų streikas duos tinka
mą atsakymą į naziškas Da
ladiero užmačias.

Rabinas Vadovavo Pamal
dom Krikščionių Bažnyčioj

Plymouth, Mass.— Krikš
čionių Pilgrimų bažnyčioj 
Dėkų Dienoj vadovavo pa
maldom pakviestas žydų ra
binas Samuel A. Friedman. 
Savo pamoksle jis sakė, jog 
tikri krikščionys, kurie at
simena Jėzaus “Kalbą ant 
Kalno,” išvien su žydais 
smerkia nazius teroristus.

Kun. Coughlin Negalės Girt 
Nazių Per WMCA Radio

New York. — Jeigu fašis
tinis kunigas Coughlin no
rės kalbėt per WMCA ra
dio stotį, tai jis turės iš- 
anksto raštu priduot visą 
savo kalbą. Jis praeitą sek
madienį padarė šiai stočiai 
nesmagumą, t e i s i n damas 
nazių pogromus prieš žydus.

14 žuvo Per Sniego Audras

New York, lapkr. 25.—Iš 
priežasties sniego audrų, žu
vo 14 žmonių New Yorke, 
Naujojoj Anglijoj ir Penn- 
sylvanijoj.

ORAS
Šiandien. gana giedra ir 

šilčiau. — N.. Y. Oro Biuras.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, lapkričio (November) 26, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Kiekvienas “Laisves” 

skaitytojas praš omas 
gaut bent po vienų 

naują skaitytoją Šiame 
‘‘Laisvės” vajuje.

Telefonas STagg 2-3878.

Didžiuliai Streikai 
Prieš Diktatoriškus
Įsakymus Francijoj

Paryžius, lapkr. 26.—Jau 
streikuoja per 100,000 Fran
ci jos darbininkų įvairiuose 
fabrikuose, ypač automobi
lių, metalo ir amunicijos. 
Be kitko užstreikuota didis 
Billancourt automobilių 
fabrikas, samdantis iki 30,- 
000 darbininkų. Streikuoja 
prieš 40 valandų darbo sa- 
veitės naikinimą ir prieš ki
tus diktatoriškus įsakymus 
Daladiero valdžios.

Francijos Socialistai ir 
Komunistai Prieš Drau

giškumą su Nąziais
Paryžius. — Dauguma 

buržuazijos laikraščių užgi- 
ria “nekariavimo” pareiš
kimą tarp Hitlerio ir Fran
cijos valdžios. Tam prieši
nasi socialistų ir komunistų 
spauda.

Francijos Komunistų Par
tijos organas “Hųmanite” 
rašo:

“Demokratai ir radikalai, 
argi jūs tatai priimsite? 
Ką tas pareiškimas siūlo, 
tatai pražudys mums pri
jautimą Anglijoj. Jis yra 
panašus į asmenišką įžeidi
mą prezidentui Rooseveltui. 
Tas pareiškimas yra baisus 
smūgis esamai Francijos su
tarčiai su Sovietais.”

Colombijos Respublika At
šaukė Atstovą iš Berlyno
Berlin. — Laike nazių po

gromų prieš žydus, policija 
buvo sulaikius Colombijos 
respublikos (iš Lotyniškos 
Amerikos) atstovą R. Ja
ramillo ir kitą tos šalies 
diplomatą. Nazių policija 
reikalavo, kad jiedu atiduo
tų savo fotografijos apara
tą ir filmas. Bet jiedu ne
davė. Galop, naziai paliuo- 
savo tuodu diplomatu.

Dabar Colombijos respub
lika atšaukė savo atstovą 
Jaramillo iš Vokietijos, pro
testuodama, kad naziai 
įžeidė jį.

Berchtesgaden, Vokieti j a. 
—Atvykęs Rumunijos kara
lius Karolis tris valandas 
šnekėjosi su Hitleriu apie 
Rumunijos ryšius su na- 
ziais.

Berlin. —.Paskutiniu lai
ku naziai suvarė 60,000 žy
dų į koncentracijos stovyk
las.

B a r c e 1 ona, Ispanija. — 
Respublikos lėktuvai per 
desėtkus ketvirtainių mylių 
pribarstė atsišaukimų lape
lių į fašistų kareivius Seg- 
re fronte.

Sėdėjimu streikuojančius 
darbininkus, atakuoja tūks
tančiai policijos; mėto aša
rines bombas per langus į 
fabrikus. Darbininkai gina
si, laidydami geležgaliais ir 
kitais įnagiais į užpuolikus.

Susikirtimuose su polici
ja Denain, Billancourt ir 
kituose fabrikuose sužeista 
per 50 asmenų.

Sustreikavo ir 25,000 
mainierių.

Liuosnoriai Dėkų Dienoj 
Reikalavo Nuimt Em
bargo nuo Ispanijos
Barcelona, Ispanija.—Am

erikiečiai liuosnoriai, minė
dami Dėkų Dieną, pasiuntė 
telegramą prezidentui Roo
seveltui, kurioj sako:

“Amerikos žmonės yra 
įrodę, kad jie pritaria šiai 
šaliai (Ispanijos respubli
kai), bet mūsų (Amerikos) 
valdžia taipgi kalta, kad šis 
žiaurus karas taip ilgai tę
siasi.

“Mes, liuosnoriai, stengė
mės visuomet išlaikyt Ame
rikos demokratinius padavi
mus- idėjas, kovodami už 
Ispanijos laisvę, ir ragina
me mūsų prezidentą klausy
ti sąžinės ir teisybės ir da
ryt žingsnių, kad būtų nu
imtas embargo nuo Ispani
jos, kuri kovoja už laisvę ir 
apsisprendimą, kaip ir mes 
kovojome 300 metų atgal; 
tas embargo nėra bepusiš- 
kas.”
Minėjo Kritusius dėl Lais

vės Draugus
Dėkų Dienoj amerikiečiai 

liuosnoriai minėjo savo 
draugus, kritusius kovoj už 
Ispanijos respubliką, ypač 
du paskutinius nukautus, 
Archie Kessnerį ir Martiną 
Jablową.

Tą dieną amerikiečiai ga
vo gerus pietus: jaunos 
avienos kepsnių, gardžiai 
pagamintų bulvių, “custard” 
ir arbatos.

Lindbergho Vardas Žemina 
Amerikinę Oro Liniją

New York. — Tūkstančiai 
žmonių protestuoja laiškais, 
telegramomis ir telefonais, 
kad Transcontinental and 
Western orlaivių linija va
dinasi “Lindbergho linija.” 
Reikalauja tuojaus nuimt 
Lindbergho vardą. Protes
tai nurodo, jog Lįndberghas 
priima medalius nuo Hitle
rio ir sėbrauja su naziais, 
darančiais kruvinus pogro
mus prieš Žydus ir katali
kus; sako, gėda amerikinei 
oro linijai nešiot vardą na
zių pakaliko.

Angly Ministeris Hoare Per
ša “įsikibus Laikytis” 

Taikos su Hitleriu
London. — Anglijos vi

daus reikalų ministeris Sir 
Samuel Hoare sako, kad 
Anglija turi kietai laikytis 
taikos su Vokietija, nežiū
rint, kad naziai savo pogro
mais prieš žydus nustatė 
daugelį anglų prieš Vokie
tiją.

Liaudiečiai, Pasiekę Tikslą, 
Pasitraukė Atgal per 

Segre Upę
B a r c e 1 ona, Ispanija. — 

Liaudiečiai su visais savo 
kariniais įrengimais ir me
džiagomis tvarkiai pasi
traukė iš vakarinio į rytinį 
šoną Segre upės, už 30 my
lių į šiaurius nuo Ebro 
fronto. Pasitraukdami su
sprogdino tiltus, apkasus ir 
kelius.

16 dienų pirmiau jie pa
darė kontr-ataką Segre upės 
fronte ir užėmė 40 ketvir
tainių mylių plotą; tai tuo 
tikslu, kad fašistai ištrauk
tų dalį savo kariuomenės, 
ginklų ir amunicijos iš Eb
ro upės fronto. O kai fašis
tai tatai padarė, puldamie
si į Segre sritį, tai liaudie
čiai galėjo be nuostolių per
sikelt iš Ebro upės vakari
nės pusės į rytinę. Taigi 
liaudiečių tikslas Segre 
fronte buvo pasiektas.

Hitleris Planuoja Išdraskyt 
Tūkstančius Vokiečiy-Žydy

Šeimynų
Berlin. — Hitlerio valdžia 

ruošia įsakymą, kad tūks
tančiai vokiečių vyrų vedu
sių žydes ir vokiečių mote
rų, ištekėjusių už žydų, tu
ri teismiškai persiskirt.

Kurie vokiečiai ir vokie
tės nepersiskirs su žydė
mis ir žydais, tie bus patys 
laikomi žydais ir persekio
jami kaip tokie.

Svastikinis Kryžius Naziy 
Pavogtas nuo Indijoną

Caughnawaga, Que., Ca
nada. — Vietinių indi jonų 
galva Delisle protestuoja, 
kad Hitleris pasisavino jų 
ženklą, svastikinį kryžių; 
sako, jog ši indi jonų gentė 
jau nuo senų laikų vartoja 
svastikinį kryžių kaip savo 
tautinę žymę.

Kataliką Vyriausybė Nutarė 
Gint USA Demokratiją

Washington. — Katalikų 
bažnyčios vadovybė nutarė 
geriau skiepyt savo mokyk
lose ir kolegijose supratimą, 
kaip gint demokratiją ir at
remt priešingus “moky
mus, kurie gręsia sunaikint 
viską, kas yra teisinga ir 
kilnu laisve-mylinčioj Ame
rikoj.”

Metai XXVIII, Dienraščio XX

Naziai Smogikai Jau 
Dedasi ’’Tvarkos Palai
kytojais” Klaipėdijoje

Klaipėda. — Vokietininkų 
direktorija Klaipėdos kraš
te paskelbė negaliojančiais 
dar 352 lietuvių klaipėdie
čių pasus.

Paskutiniu laiku susidarė 
vokietininkų nazių “Kultū
ros Sąryšis”; jis suorgani
zuotas panašiai kaip Vokie
tijos naziai smogikai. “Kul
tūros Sąryšio” nariai uni
formuoti, kaip “tvarkos” 
tarnybos būriai.

Italijos Lėktuvai 12 Sy
kių Bombardavo Barce
lona per 24 Valandas
Ba r c ei ona, Ispanija.— Paryžius. — Francijos 

Mussulinio orlaiviai, atlėkę ministeris pirmininkas Da- 
iš Majorcos salos, bombar- ladier ir Anglijos premje-
davo dvyliką sykių per 24 ras Chamberlain “pilnai su-
valandas Barceloną, laikiną
ją Ispanijoj sostinę.

Surinkta 60 lavonų neka- 
riškių gyventojų, vyrų, mo
terų ir. vaikų; kiti lavonai 
dar tebėra po griovėsiais 
sudaužytų namų.

Italijos lėktuvai taipgi 
bombardavo Cartagena 
prieplauką.

Šiomis žudynėmis Mus- 
solinis, matyt, stengiasi pa
rodyt savo “smarkumą” ore 
Chamber lainui, Anglijos 
premjerui, ir Daladierui,' 
Francijos ministeriui pir
mininkui, kurie dabar veda 
derybas Paryžiuje.

Hitlerio Medaliai 7-niem 
Amerikos Intelektualam
Berlin. — Hitleris pasky

rė Vokietijos Aro medalius 
Amerikos profesoriams W. 
Al. Cooperiui, K. Geiseriui. 
F. K. Kruegeriui ir R. M. 
Lutzui ir kitiem trim ame
rikiečiam už pasi tarnavi
mus raštais ir žodžiu naziš- 
kai Vokietijai. Jie gyrė fa
šistinį režimą, pranašavo, 
kad ir Amerika turėsianti 
būt “pertvarkyta” panašiai 
kaip Vokietija, ir skelbė, 
kad ir Jungtinės Valstijos 
būsiančios “priversto s” 
spręst žydų klausimą aštrio
mis priemonėmis.

SUDEGe 800 NAMŲ

Los Angeles,. Calif.—Pa
sėkoje didelių miško gaisrų 
sudegė ir 800 namų, tarp 
kurių buvo ir palociai ju
damųjų paveikslų aktorių. 
Nuostoliai siekia $7,000,000.

VIENNOJ “NUSIŽUDĖ” 
70 ŽYDŲ

Vienna. — Vien šiame 
mieste “nusižudė 70” žydų, 
kaip naziai skelbia; bet ma
noma, jog naziai kai ku
riuos nužudė.

Naziai išnaujo pastatė 
Klaipėdoj visus vokiškus pa
minklus, kuriuos Lietuvos 
valdžia buvo nugriovus.

Iš visko matyt, kad Klai
pėdos savivaldiška vyriausy- 
bė-Direktorija elgiasi taip, 
kaip jai sako gyvulių gydy
tojas Neumannas, vyriausia 
nazių vadas Klaipėdos kraš
te. (O Neumannas ima įsa
kymus nuo Hitlerio.)

Anglijos ir Francijos 
Valdovų Dviveidiškos 
“Saugumo” Derybos

sitarę”, kaip stiprintis ore 
ir suderint abiejų šalių ka
ro jėgas, idant galėtų atsi- 
laikyt prieš bile užpuoliką 
(kaip kad Vokietiją). Tuo 
tikslu Anglija ir Francija 
turėsiančios davaryt sąvo 
karinių orlaivių skaičių 
bent iki 10,000 iš viso.

Bet pačiose išvakarėse da
bartinių derybų tarp Frak
cijos ir Anglijos valdoj 
Francija padarė “nekariavi
mo,” arba “amžinos taikos”, v 
sutartį su Hitleriu. Ir An
glijos ministeris > pirminin
kas Chamberlain karštai 
sveikina už tai Francijos 
premjerą Daladierą.

Pats Chamberlain jau 
Muniche pasirašė tokią “ne
kariavimo” sutartį su Hit
leriu.

Kas liečia Ispaniją; tai 
girdi, Anglija ir Francija 
nieko nedarysią, “kol bus iš
traukti visi svetimšaliai ka
reiviai iš ten.” (Bet Cham
berlain savo sutarčia su 
Mussoliniu jau gana pada
rė prieš Ispanijos respubli
ką — paliko Mussoliniui 
“teisę” vest ten karą iki 
galo.)-

Fašistą Riaušės prieš Žydus
Piety Afrikoje . J

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Fašistai-naziai iš 
savo masinio susirinkimo 
metėsi ant žydų. Mušdami 
žydus ir vydamiesi juos gat
vėmis, fašistai Šaukė: “Ša
lin žydus!”

Fašistų riaušes, galop, nu
malšino policininkai ašari
nėmis bombomis. Susidūri
muose sužeista 30 asmenų.

- - - - - -:-—
Lietuvos Prekybos Sutartis

Su Šveicarija ,£• 1
Kaunas. — Nauja Šveica

rijos prekybos sutartis su 
Lietuva padidina Lietuvos 
iavų išvežimą parduot į 
Šveicariją. 

■■ T
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Per tūlą laiką mūsų patriotai dainavę 
(o nieko neveikę) “Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim,” dabar jau turės 
dainuoti, kad “Mes be Vilniaus jau nu- 
rimsim.”

Žinoma, tai būtų juokinga, jei nebū
tų taip tragiška. Tautininkų pardavys- 
tėms galo nėra.

Nepaisant, tačiau, tų pardavysčių, 
Amerikos lietuviai ir Lietuvos liaudis 
darbuosis, kad Vilnius būtų išvaduotas.

LinAerghas Važiuos pas Mussolinį

Dar Apie “Tautos Vado” 
Rinkimus

So. Bostono “Darbininkas”, rašyda
mas apie Lietuvos “prezidento rinki
mus,” šitaip sako:

“Nežiūrint tos pagarbos, kurią neva 
visa Lietuva teikia p. Smetonai, jis vis 
dėlto taip sutvarkė rinkimų mašineriją, 
kad rinkimai išeitų vien jo naudai. Reiš
kia, jis pats save išrinko, nes rinkikai jo 
buvo išrinkti. Ranka ranką numazgojo. 
Jei p. Smetona būtų jau taip tikras, kad 
tauta jį gerbia ir myli, tai būtų davęs 
valią visai tautai jį išrinkti. Kadangi jį 
rinko tik tautininkų partijos nariai, tai 
aišku, kad jis vien tautininkais tepasiti
ki. Kaip tą dalyką nevartaliosime, vis 
vien susidaro išvada, kad tautininkų 
partija skaudžiai iš tautos pasityčiojo. 
Tautos vadui ar vadams taip elgtis ne
pridera.”

Toliau “Darbininkas” mano, kad “ma
lonusis senukas” A.* Smetona, ar tik ne
bus pasukęs į lenkų stovyklą.

Pastarosios žinios iš Varšavos pilnai 
patvirtina tai, kad p. Smetona yra “pa
sukęs” į lenkų stovyklą ir visą kraštą 
ten velka.

Atrodo, Kad Be Vilniaus 
“Jau N atimsim”

Jau tūlas laikas, kaip Lietuvos tau
tininkų cenzūra draudė spausdinti bent 
kiek tiek nepalankesnius naziškai Vokie
tijai ir ponų Lenkijai straipsnius. Be to, 
pas mus jau buvo minėta, kad ir Vilniaus 
Vadavimo Sąjunga yra taip suvaržyta, 
kad net josios atstovų suvažiavimas ta
po uždraustas.

Dabar, kaip vakarykščiame “Laisvės” 
numery gerbiamas skaitytojas matė, Lie
tuva padarė “draugiškumo” sutartį1 su 
Lenkija. Koks gali būti tas “draugišku
mas,” visiems suprantama. Žinios skel
bia, kad abi šalys viena prieš kitą ne
varysiančios jokios propagandos bei erzi
nančių straipsnių. Kaip tą galima išsi
aiškinti? Ogi vyriausiai taip, kad Vil
niaus atvadavimo klausimas jau busxpa- 
dėtas ant lentynos.

Lenkijos viešpačiams labai nepatinka 
tos rūšies raštai, kurie sako, kad Vilnius 
yra pavergtas, kad jis yra tikroji Lie
tuvos sostinė, kad jis turi būti atvaduo
tas. Kaip žinia, net naujojoj tautininkų 
gamintoj konstitucijoj yra įdėta, kad 
Vilnius yra Lietuvos sostinė.

Vadinasi, einant nauja Kauno-Varša- 
vos sutartimi, Vilniaus klausimas bus 
išspręstas taip, kad tie, kurie sakys, jog 
Vilnius yra Lietuvos sostinė ir jis reikia 
išvaduoti, bus kemšami į kalėjimus arba 
kitaip baudžiami.

Tuojau po kovo mėnesio įvykių mes 
sakėme, kad taip anksčiau ar vėliau bus. 
Dabar tas viskas pasitvirtino. Lenkijos 
ponai, mat, turi daugybę savo bičiulių 
“tautos vaduose.” Šiandien Lietuvoj Var
šavos balsas yra kur kas stipresnis, negu 
jis kada nors buvo per pastaruosius 20 
metų.

Jungt. Valstijų Karo Laivynas
Jungtinių Valstijų prezidentas Roose- 

veltas rūpinasi išbudavoti galingą karo 
laivyną. Karo laivyną skaito pirmomis 
tvirtovėmis Amerikos apgynimui. Roose- 
veltas pareiškė, kad jis neleis fašistų 
agresorius įsigalėti ir Pietų Amerikoj. 
Todėl šios šalies karo laivynas labai stip
rinamas—būdavo j a daug naujų laivų.

Laivyno sekretorius Swanson pateikė 
ilgą raportą apie dabartinį laivyno stovį 
ir ateities planus. Pagal jo raportą, dabar 
gatavų ir karui pasirengusių laivų yra 
347. Būtent: 15 šarvuočių; 17 didelių 
kruiserių; 15, lengvų kruiserių; 126 nai
kintojų; 58 submarinų; 5 orlaivių veži
kai; 1 minų padėjikas; 14 sargybos lai
vų ir 96 kitokių karo laivų. Su birželio 
pabaiga laivynas turės 1,390 pirmos rū
šies karo lėktuvų ir 115 rezerve, o 642 
yra būdavojami nauji lėktuvai. Yra ne
mažas skaičius karo laivų, kurie arba 
modernizuojami — taisomi, arba laiko
mi jau nusenusiais, bet reikalui esant dar 
gali būti panaudoti karo reikalams. Lai
vynas turi nuo 100,000 iki 105,000 oficie- 
rių ir jūreivių.

Nauji Karo Laivai
Jungtinės Valstijos jau budavoja 5 

šarvuočius, kiekvieno išbudavojimas ir 
įrengimas atsieis po $50,000,000 ir dar 3 
greitai pradės budavoti. Šarvuotį “Wash
ington” budavoja Philadelphijoj; “North 
Carolina”—Brooklyn© laivyno stoty j; 
“Alabama” būdavo jama Norfolke; “In
diana”—News Ship Building Co., New- 
porte, Va. ir “Massachusetts”—budavo
ja Bethlehem Ship Building Corp., 
Quincy, Mass. Visi jie bus po 35,000 tonų 
įtalpos ir galingomis kanuolėmis gin
kluoti.

Bėgyj metų laiko karo laivynas gavo 
5 naujus kruiserius, 12 naikintojų, 6 sub- 
marinus ir 2 orlaivių vežikus. Dabar dar 
yra apie 80 karo laivų bųdavojimo sta- 
dijoj.

Planuoja dar budavoti 92 naujus ka
ro laivus, būtent: 3 šarvuočius; 2 orlai
vių vežikus; 60 naikintojų ir 16 subma
rinų. Jeigu ši programa bus greitai vy
kinama gyveniman, tai šalis naujų karo 
laivų budavojimui ir įrengimui turės iš
leisti $2,800,000,000. Tai baisi karo naš
ta ant žmonių pečių. Bet Roosevelto val
džia priversta ginkluotis, kada mato, 
kad Vokietija, Italija, Japonija ginkluo
jasi ir silpnas šalis puola.

Laikysis Visi Išvien
Šiuos žodžius rašant Paryžiuje Cham- 

berlainas su Daladieru sprendžia Ispa
nijos likimą. Kaip jis ten bus išspręstas, 
greita ateitis parodys. Vienas, tačiau, yra 
žinoma, kad Ispanijos žmonės, didvyriš
kai giną savo respubliką, gražuoju ne
duos padaryti su jais taip, kaip tie par- 
davikai padarė su čechoslovakija.

Tik šiomis dienomis visos Ispanijos re
spublikos partijos ir organizacijos, at
stovaujančios visokias politines nuomo-. 
nes, išleido manifestą, skelbiantį, kad 
jos neduos sunaikinti respublikos. Mani
festas reikalauja, kad į pasitarimą, kur 
bus sprendžiamas Ispanijos respublikos 
likimas, turi būti pakviesta ir josios at
stovai.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas Atsakymas

■ ’.‘ūkite tokie geri ir pa
uškinkite, ar dar išeina 
“Socialist Call,” ar nebeiš
eina? Aš smarkiai susigin
čijau su vienu broliu socia
listu tuo reikalu.

Diskusantas.

“Socialist Call” yra So
cialistų Partijos oficialis or
ganas. Jis tebeišeina, nors 
nebereguliariškai. Paskuti
nis numeris išėjo tiktai ke
turių puslapių. O jo forma
tas tiktai toks, kaip “Sun

day Worker.”
Pavasarį ir vašarą buvo 

varomas platus vajus už su
kėlimą $10,000 dėl to laik
raščio. Bet kadangi Socia
listų Partijoje tebeliko nei 
trijų tūkstančių narių, tai 
tas vajus, matyt, nedavė pa
geidaujamų rezultatų. Taip 
“Socialist Call” ir serg,a 
“džiova.”

Iš Romos praneša, kad 
Charles Lindbergh rengiasi 
važiuoti pas Mussolinį į sve
čius. Po jo žygio Sovietų 
Sąjungoj ir apsilankymo pas 
Hitlerį, jam ten tik ir ke
lias.

Charles L i n d b e rgho 
žvaigždė pradėjo nusileisti 
tada, kada jis susiporavo su 
didžiulio turčiaus Marrow 
duktere. Jis 1927 metais sėk
mingai perskrido Atlanto 
Vandenyną iš New Yorko 
į Paryžių ir tuo pagarsėjo. 
Bet paskui jis neatliko nei 
vienos ilgos kelionės—skra
jojo su apsistojimais. Bet 
niekas nenorėjo ir nenori 
mažinti jo kreditą aviacijos 
srityj. Niekas kitas, kaip 
Sovietų Sąjunga ir jos la
kūnai tiek nedavė jam kre
dito už tai. Kada tik jis 
lankėsi Sovietų šalyj, tai vi
sada buvo tinkamai priim
tas, pagerbtas, rodomas jam 
didelis pasitikėjimas. Ir 
šiemet rugpjūčio 18 dieną, 
Sovietų aviacijos dienoj, jis 
buvo Maskvoj. Sovietai Tu- 
šino lėktuvų lauke pagerbė 
jį ir rodė jam Sovietų lėk
tuvus ir lakūnų išsilavini
mą, u

Ir kada susidarė Čechoslo- 
vakijai pavojus, tai Lind
bergh paskleidė melus So
vietų Sąjungos lakūnų ir 
lėktuvų antrašu. Už tai jį 
griežtai pasmerkė Sovietų 
lakūnai V. Molokov, V. Kok- 
kinaki, M. Sliepnev, G. 
Baidukov, V. Čkalov, A. Sie- 
rov, M. Gromov, A. Belia
kov, J. Spirin, S. Danilin ir 
A. Demčenko.

Sovietų lakūnai ir vėliau 
drg. Molotov pareiškė kad 
Lindbergh virto Hitlerio 
šnipų įrankiu. Ar jie yra 
jų šnipiškų tinklų auka, ar 
jis užsimanė’ pelnyti “gar
bę,” tai jo „ dalykas. Bet 
kiekvienas laisvę ir progre
są mylįs žmogus piktinosi 
Lindbergho žygiais, ypatin
gai po to, kada Sovietų la
kūnai pasmerkė jį, kaipo 
melagį, o jis tuoj aus nusi
skubino į Berlyną pas Hit
lerį ir tas taikos priešas, ne
vidonas, užkabino Lindber- 
ghui nazių medalį. Jau vien 
šis Hitlerio žygis parodo, 
kam Lindberghas pasitar- ( 
navo.

Lindbergho pasakos, kad 
“prasti Sovietų lakūnai, lėk
tuvai ir konstruktoriai” pa
saulyj nerado pritarėjų. 
Spalių 21 dieną, New Yor
ko laikraštyj “The World- 
Telegram” Paul de Kildu- 

‘ chevsky, atsakydamas į 
Lindbergho pasakas, tarpe 
kitko rašė:

“Pareiškimas, kad rusai 
prasti lakūnai ir konstruk
toriai neišlaiko kritikos. Aš 
manau, kad bus gerai pri
siminti ir pažvelgti pas mus 
pačius Jungtinėse Valstijo
se. Kas gi yra vadais lėktu
vų statyboj, argi ne rusai? 
Ponas Sikorsky, profesorius 
A. Klelnin, profesorius Bo- 
testat, ponas Spremov, ma
joras A. de Seversky; yis 
tai yra rusai ir daugelis ki
tų yra rusų. Na, jeigu ru
sai gali Amerikoj išbųdavo- 
ti geriausius pasaulyj lėk
tuvus, tai kas gali prileisti 
mintį, kad kiti rusai gyven
dami savo šalyj — Sovietų 
Sąjungoj tą pat negali ga
bumą parodyti?”

Pasakyta labai gerai. Si
korskio ruso lėktuvai “Clip
pers” jau senai stebina pa

saulį. Ne kas kitas, kaip 
antras rusas A. de Seversky 
/ra didžiausis konstrukto
rius Seversky Airoplane Co. 
fabrike, kur budavoja Jung. 
Valstijų valdžiai daugiau
siai karo lėktuvus. Ne kas 
kitas, kaip jis savo lėktuvu 
greičiausiai perskrido per 
visą šalį nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno.

Jeigu tokias vietas užima 
rusai Amerikoj, tai mes ži
nome, kokius “stebuklus” jie 
daro savo tėvynėj, kur pro
letarinė revoliucija išlaisvi
no žmogų, kur išlaisvino ir 
padidino jo gabumus. Kas 
gi užkariavo Šiaurių Polių, 
ar ne Sovietų lakūnai? Kas 
gi didvyriškai atliko dvi 
Keliones iš Maskvos per 
šiaurių Polių į Jungtines 
Valstijas, ar ne Sovietų la
kūnai ir jų technika? Kas 
pasaulyj laiko ilgiausią mo
terų rekordą — 4,300 my
lių kelionę be apsistojimo, 
ar ne Sovietų trys moterys? 
Kas turi 60 nuoš. visų avia
cijos rekordų pasaulyj, ar 
ne Sovietų lakūnai ir jų 
technika ?

Tai ką tada reiškia Lind
bergho pasakos prieš So
vietų Sąjungos lakūnus ir 
aviaciją? Kiekvienas logiš
kas žmogus padarys išva
dą. Lindberghą apdovanojo 
Hitleris, gal būt dar jį ap
dovanos ir Mussolinis. Bet 
tas nepakels jo vardą avia
cijoj.

D. M. š.

Vokietija ir Francija 
Apsikeitė “Gerų Kai
mynų” Užtikrinimais
Paryžius. — Vokietijos 

valdžia atsiuntė “užtikrini
mą”, kad Vokietija laikysis 
“gero kaimyno” politikos 
linkui Francijos. Atsakyda
ma, Francijos valdžia pa
siuntė Hitleriui užtikrinimą, 
kad Francija elgsis kaip ge
ras kaimynas santikiuose 
su Vokietija.

Francūzų ir nazių valdo
vai apsikeitė tais užtikrini
mais prieš pat atvažiavimą 
Anglijos ministerio pirmi
ninko N. Chamberlaino į 
Paryžių tartis reikalais 
“bendros” politikos.

Francijos seimo užsienių 
reikalų komisija ragina sa
vo valdžią pasikalbėt su 
Chamberlainu ir apie perse
kiojimus Vokietijoj žydų, 
katalikų ir protestonų.

MĖNULIS TOLIAUSIAI 
NUO ŽEMĖS ŠIANDIEN

Mėnulio kelias aplink že
mę yra pailgas, kaip ir že
mės kelias aplink saulę. To
dėl jis kas mėnuo vie
nu tarpu būna arčiausiai 
prie žemės, o kitu toliau
siai. Šį mėnesį jo toliausia 
nuo žemės pozicija yra šian
dien (šeštadienį) — 251,900 
mylių.

Argentinos Policija Suraši
nėja žydų Krautuves

Buenos Aires, Argentina. 
—Policija surašinėja visas 
žydų krautuves. Valdžiai 
nepatiko, kad tos krautuvės 
buvo pusdienį uždarytos 
protestui prieš žydų terori
zavimą Vokietijoj.

- DARBININKŲ
, SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
5.30 Summer Ave. . Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Kad Atprast Nuo Rūkymo kas, visus audinius, kad pas-

Drauge gydytojau. Tūlas 
laikas tam atgal jūs “Lais
vėje” suteikėt formula, su 
kurios pagalba, sakėt, kad
būt lengviau apstoti rūkyt. 
Kadangi mane rūkymas va
ro į grabą, tai aš norėčiau 
bandyti ir apstoti rūkyt, 
jeigu aš galėsiu.

Malonėkite man suteikti 
tą formulą, jei tik galima, 
per laišką, nes per “Laisvę” 
gali perilgai užimt, o kita 
—nevisuomet galiu “Lais
vę” perskaityt, todėl nepasi
tikiu savim. Labai ačiū 
jums iškalno.

Atsakymas
Vyras už tai, Drauge! 

Duokš ranką! Geriau vėliau, 
negu niekad. Kam pirma lai
ko, anot Jūsų, į grabą lįsti?

Sakote, norėtumėt . “ban
dyti” atsikratyt to nelabo
jo rūkymo. Bandyt, Drau
ge, neužtenka. Neužtenka 
taip gi ir “nepasitikėt sa
vim”. Reikia, brolau, tvir- 
tai-drūtai husistatyt ir 
tvirtai laikytis to nusistaty
mo. Tai už *vis daugiausiai 
Jums padės paimti viršų ant 
to liguisto papročio, kuris 
giliai perėmė visą Jūsų or
ganizmą, sudarkė net ir pa
čią valią. Padarė Jus apgai
lėtinu vergu, gyvą “į grabą 
varo.”

Drauge, turite gerai žino
ti ir giliai įsitikinti, kad 
rūkymas nuodija Jums vi
są organizmą. Kai giliai 
persiimsite ta idėja, kovot 
Jums prieš rūkymą pasida
rys ne taip jau sunku. Jūs, 
be abejo, pradedat įkainuot 
sveikatos reikšmę. Be ge
ros sveikatos ir pats gyve
nimas esti nemielas. O svei
katą rūkymas gadina. Ne
manykite, kaip kad daugelis 
viebaniškai sau įsivaizdina, 
būk rūkymas tai tik taip 
sau lengva “zobova,” pra
mogėlė, sportas. Nieko nė
ra toliau nuo teisybės. Rū
kymas ir kitokis tabokos 
vartojimas nuodugniai per
ima visą organizmą. Kaip ir 
kitokie svaiginamieji nuo
dai (morfinas, kokainas, 
heroinas, alkoholis, indijos 
kanapė—hašiš ir t. p.), rū
kymas įpratina nervus, kau

kui tave taip va traukte ir 
traukia, kad tik ir vėl parū
kyti: lengviau tau tada pa
sidaro. Lukterėjai kiek—ir 
vėl tave visą cholera purto, 
nervai nebeišsilaiko be bo
tago. Ir taip sukasi piktasis 
ratas. Nikotinas, anglies 
viendeginio gazas (“carbon 
monoxide”), anglies dvide
ginis (“carbon dioxide”), vi
sa galybė sudėtingų chemi
kalų — derva (smala): visa 
tai po truputėlį susigeria į 
kraują ir išsivaikšto palei 
visą kūną. Ir nuo to laips
niškai eina blogyn visi au
diniai.

Net ir prirūkytas oras, 
dūmais prišvinkęs, kad ir 
nerūkytum pats, žalos tau 
daro. Yra žmonių ypačiai 
jautrių link tabokos, aler
giškų. Jiems taboka daug 
daugiau kenkia. Bet ji ken
kia kiekvienam. Visų jos 
blogumų čia neišskaičiuosi.

Formula rūkymui pa
mest? Pamatinė formula— 
tai noras rūkymo atsikra
tyt. Keletą dienų, nervų li
guistam traukimui mažinti, 
galite imti bromo druskų: 
Triple bromides, 15 grains, 
100 tabletų. Ištarpinkite po 
vieną tabletę stikle vandens 
ir gerkite kas pora, kas tre- 
jatas valandų — pirmą die
ną. Kitas dienas — rečiau: 
po vieną po valgio ir gulant, 
kokią gal savaitę. Paskui 
nebereikės. Vartokite daug 
vaisių ir nevirtų daržovių, 
vaisių sunkos. Tatai padeda 
nervams atsigauti. Gerai 
taip gi imti bravoro mielių: 
Brewers yeast tablets: bent 
po 10, po 15 tablečių 3 kar
tus kas diena. Geras nervam 
tonikas, geras visam orga
nizmui. Giliai pakvėpuokite 
laikotarpiais.

Francija ir Anglija Stiprins 
Oro Laivynus prieš Nazius

Paryžius, lapkr. 23.—At
vykę Anglijos premjeras 
Chamberlain ir užsieninis 
ministeris Halifax svarsto 
su Francijos valdžia, kaip 
todvi šalys turėtų padidint 
savo oro laivynus, kad jie 
užtikrintų Anglijai ir Fran
ci j ai pirmenybę ore prieš 
Vokietiją.

Pulk. Fulgencio Batista, Kubos valdytojas, kuris, sa
koma, pastaraisiais laikais pakrypęs j liberalizmą, va- \ 
žiuoja automobiliuj Washingtone su USA kariuomenes 
štabo viršininku, gen. Malin Craig.
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Išplauksim iš Vargo!

Ech, gyvenimas, gyvenimėlis! 
Kur neeisi, kur nežvelgsi, 
tik vargas, vargas 
ir dar perdidelis vargas. ' 
Kryžiuokis tu iš teisybės, 
bet nei dievas, nei ponas neišklausys tave. 
Ir jei drįsti prieš despotus suurzt, 
tavo visas gyvenimas—kalėjimas.
Skęsk, nuskęsk varge, 

o bet neprisišauksi nieko.
Parodyk buržujui širdį— 
vis tiek būsi melagis.
Bet mes varge neverkiam 
ir neprašom buržujų malonės. 
Taip pat mes iš dangaus manos 

nejaukiam.
Nes mes tegalim gyventi arba žūt tik 

kovoje.
Be laivo, be irklo 
mes dar nenuskendome varge. 
Audra mūs tik išgrūdino 
ir sukaupė kovai jėgas.
O, jūs, žinote, buržujai, 
jei paliejote kraujo marias,

, nuskęsit ir patys marioj.
A. Badaitis.

1932 m., kovo 28 d. 
Kamariškis.

Fred Ellis
Dažnai mes neįvertiname žmogaus, su 

kuriuo susiduriame dažnai arba kurio kūri
niais naudojamės. Kad taip yra, turime pa
vyzdį iš žemiau telpančio. Fred Ellis yra 
žymus darbininkiškos spaudos bendradar- 

r bis, karikatūristas-piešėjas. Jo talentas
gražiai papuošia darbininkišką spaudą 
(“Daily Worker” ir kt.). Tačiau Europos 
žmonės jį geriau įvertina, negu mes. že
miau telpąs Fred Elliso darbų įvertinimas 
paimtas iš “Kultūros,” pažangaus žurnalo, 
išeinančio Lietuvoje.—“L.” Red.
Gimė jis 1885 m. Čikagoje, darbininkų šei- 

/moje. Jam teko pereiti įdomus kelias nuo pa
prasto darbininko ligi žymaus dailininko. Pra
džioje jis dirbo cinkografijoje, vėliau buvo ne
šikas ir nešė ledo gabalus garsiajai Čikagos 
skerdyklai, kurią aprašė Sinkleris savo roma
ne “Pelkės.”

Kiek vėliau, pasimokęs 4 mėn. meno moky
kloj, F. Ellis ėmėsi paišyti reklamas. 1919 m., 
bepaišydamas vieną reklamą ant namo sienos, 
dailininkas nukrito iš didelės aukštumos že
myn ir vos neužsimušė. Sulaužytais kaulais jis 
išgulėjo 6 mėn. sugipsuotas, išgijo ir vėl ėmė
si darbo.

Vėliau F. Ellis dirbo kaip dailininkas Ame
rikos darbininkų spaudoje, kur’jo piešiniai ir 
karikatūros turėjo didžiulio pasisekimo. Nuo 
1930 ligi 1936 m. F. Ellis gyveno Sovietų Ru
sijoje, po to vėl grįžo Amerikon.

Jo kūrybinis augimas paskutiniais metais 
vis labiau ir labiau didėjo, ^šiandien F. Ellis 
yra pasiekęs kūrybinio pajėgumo viršūnę, su
sidaręs savarankišką veidą. Jis priklauso gar
siajai Amerikos grafikų ketveriukei, kurion be 
jo dar įeina B. Mainoras, V. Gopperis ir Dž. 
Berkas. Savo kūryboje F. Ellis pilnutinai įkū- 

* nija garsųjį Domje (H. Daumier) principą: 
“Dailininkas privalo tarnauti savajai gady
nei.” Ir apskritai, Fr. Ellis yra pasisavinęs ge
riausias didžiojo francūzų karikatūristo ypa
tybes, jo tradicijas.

Fr. Ellio kūryba aktuali, publicistiška, in- 
ternacionalištinę. Fr. Ellį galima pavadinti 
dailininku publicistu, koks buvo savo, metu ir 
Domje. Daugelis Fr. Ellio paveikslų daryti 
specialiai dėl laikraščių, atsiliepiant į momen
to aktualijas. Ir vis dėlto Fr. Ellio kūriniai 
nuo to nepraranda savo aukšto męniškumo. 
Dailininkas nuostabiai vykusiai suranda bė
gamųjų įvykių pavaizdavimui stiprias, monu- 
mentališkas, lengvai visiems suprantamas; di
namiškas ir aukštavertes grafines priemones.

4 Fr. Ellio grafikoj tačiau nėra nė pėdsako for
malizmo, nors jis ir kreipia didžiulio dėmesio 

- formos tobulumui. Nepaprastai taupiomis 
priemonėmis jis išreiškia vaizduojamos temos 
esmę. Jo grafikoje dažnai vartojami “simboli
niai” elementai yra giliai realistiški. Simbolių 
priemone dailininkas apibendrina tikrovę, iš
reiškia visa, kas joje.yra esmingiausia.

Fr. Ellio menas yra kovos ir tiesos menas.

h

Koks Tėvas., Toks 
ir Vaikas

TRIOLOGAS
(Kortinai pasikėlus, viduramžė moteriškaitė 

stovi prie stalo, ima iš ragažės skalbinius ir 
energingai prosavoja. Bet toj jos energijoj, 
žymiai matosi ir pyktis. Kambarys perstato 
paprastą, kaip mes vadiname, kičinį. Kiek 
padirbėjus, atsidūsėja, prieina prie lango, pa- 
sižvalgo ir grįždama pradeda kalbėti.)

JI: Na, tik tu man dar, nors į pusę valan
dos nepareik, tai atsiimsi kas neverta. (Tran
kydama prosu į stalą) : Atsiėmęs pėdę, prisi
žadėjo tiesiog namon eiti. O dabar, beeinu, 
tiesiog į saliūną nuėjo . . . Ale, ar vyro pri
žadu galima pasitikėti? Niekados! Prisiža
dės eiti namon, tai būk tikra, kad pataikys į 
saliūną. O iš vieno saliūno išėjęs, pataikys į 
kitą, iš to į trečią, o kaip parrėplios namon, 
kišeniuos nė cento nebus.

Su tokiu vyru gyvent, tai, anot tos kalbos, 
nei pakartas, nei paleistas . . . Ir kur mano 
akys buvo ištekėt už tokio liurbio? Dabar tik 
persitikrinau, kad juo didesnis vyras, tuo ma
žiau proto turi ir juo sunkesnis kryžius ant 
moteries pečių, kurio jau negaliu nei panešti, 
nei numesti. (Dirstelėjus į laikrodį) :

Na, tik tu man dar į penkiolika minutų ne
pareik, pati nubėgsiu į saliūną ir raita ant ta
vęs parjosiu! (Sudavus prosu į stalą ir koja 
į grindis) : Parjosiu į tavo čiupryną įsikibus 
ir laikysiu, kaip šunį pririšus ant sieto! Juk 
vyras tai lygiai šuo. Kol laikai pririšęs, tai 
dar šiaip bei taip, bet tik paleisi, tiek tu jį ir 
matysi namuose. (įbėga rėkdamas, sudrasky
tais drabužiais, murinas, užmušta akia, apie 
10 metų jos sūnelis, Feleksiukas).

FELEKSIUKAS (Gaikščiodamas ir rodyda
mas pirštu sau į juodą akį) : Ma . . . ma . . . 
ama . . . Liuk . . . liuk, ką man padarė!

JI. (pripuolus prie vaiko) : For kreist-sik! 
Kas taip padarė? Kas užpunčiavo tau akį, 
kas?

FELEKSIUKAS: Ugi tas, big-gai, rėk ėd 
eirišis.

JI. (Bučiuodama vaiką) : Neverk mažyti, 
neverk . . . Eik į bedrūmį, yra šilto vandens, 
nusivašysi ir vėl būsi gražus vaikas. Einam. 
(Ištempus atsispyrusį vaiką į kitą kambarį, 
sugrįžus imasi už darbo ir vėl kalba) :

Ir dar jis nepareina . . . Na, gerai. Duodu 
tau dar dešimts minutų laiko ir jei neparei
si, tai for kreist-sik, neprašyk dievo, kad aš 
ateičiau tave parsivesti (Tuom tarpu vai
kas, įkišęs pro duris galvą ir pamatęs, kad 
motina jo nemato, beisbolės paiką nešinąs, ant 
galų pirštų perstypčiojęs per kambarį, išne
ria pro duris lauk).
x JI. (Nepertraukdama darbo) : Feleksiuk! 
Nusivašyk gražiai burnelę, išsivašyk ausytes 
ir nebūk toks dortinas, kaip tavo tėvas. (At
sidūsėjus) : Ir kam man reikėjo kartis ant 
šito liurbio, girtuoklio ir didelio kreizės kak
lo? Juk buvau graži ir ant tokio kreizės pa
sistojus, galėjau į geresnius vaikinus pasižiū
rėti ... O dabar . . . Rinkausi, rinkausi ir iš 
visos mėsos, išsirinkau tik plaučus! z

Feleksiuk! Nusivašyk gražiai kojytes, ran
kytes ir visą kūnelį. Nebūk toks domė, kaip 
tavo tėvas. (Vėl pažvelgus į laikrodį) : For 
kreist-sik ir dar jo nėra namie! Tuoj bėgu 
ir už čiuprynos pastvėrus, dregyte pardręgy- 
siu namon!

Feleksiuk! Išsiskrobyk dančiukus, išsiva
šyk burnelę, kad ir tavo dančiukai neišpūtų, 
kaip tavo tėvo. (Sudavus prosu į stalą ir ko
ja į grindis) :

Gana! Ilgiau laukti jau negalima. Juo il
giau lauksiu, tuo mažiau pėdės gausiu. (Sku
biai rengiasi: pasikasoja sijoną, susitampo ap
smukusias kojines ir persimano batukus. Pas
kui prieina prie veidrodžio, išsitrauko iš plau
kų špilkas, įsikanda jas ir taisydampsi plau
kus, pro sukąstus dantis šaukia) :

Feleksiuk! Aš einu tėvą iš saliūno iš- 
čeistyti. O tu, vaikeli, apsivilk klynais marš
kinėliais, apsidresyk ir niekur neišeik. Kaip 
tėvą parsivarysiu, mudu į mūvės eisiva. (Įei
na girtas ir suteriotas jos vyrelis. Skrybėlė 
sulamdyta, kalnieriukas atsegtas, kaklaraikš- 
tis ant peties, kelinės nusmukusios, marški
niai išsipešę ir visas suvoliotas).

JIS (Vos pastovėdamas ant kojų) : Bai 
džingo! Jeigu aš sakiau, kad stikinu už re- 
publikonus, tai ir stikysiu ir ką jūs man pa
darysite? Vienam demokratui iš kairės, an
tram iš dešinės. ((Eidamas prie moters ir 

rankom mosykuodamas) : Rait-left, rait-left 
ir . . .

JI (sudavus jam per veidą ir užstūmus ant 
krėslo) : Ir kur pėdė? Ar tai šitaip tu išlai
kai savo prižadus? Ėjai tiesiai namon, o pa
taikei į saliūną . . . Atiduok pėdę, o jei ne, tai 
fliorą su tavim išskrobysiu!

JIS (Bandydamas atsistoti)~ Ras čia~ 15o- 
sas? Kas pinigus uždirba? Kas . . .

JI (Nuvertus jį nuo krėslo, užgulus ir 
kraustydama kišenius) : ..Atiduok pėdę, nedo
rėli . . . Gražiuoju su-tavim susirokuoti jau 
negalima. (Išvertus kišenius, pašoka ir kiš
dama pinigus už kojinės) :

Dabar tu gali būt bosas ir eik kur tiktai 
nori. Feleksiuk! Skubink dresytis, vaike
li .. . Kaip tik aš pabaigsiu prosyti, eisiva 
į mūvės (Ji imasi už prosavojimo, o vyras at
sikelia ir atsisėda ant krėslo).

JIS: Tai šitaip tu mane trytini? Per vi
są nedėlią plėšęs nei mulas, o pėdę gavęs, 
negaliu nei čerkelę sau už lūpos užpilti, a? 
Gerai yra sakoma, kad dievas, sutvėręs žemę, 
dangų, saulę, mėnulį ir žvaigždes—pasilsėjo. 
Sutvėręs žvėris, paukščius ir Adomą—pasil
sėjo. Ale kaip tik sutvėrė prakeiktą bobą, tai 
ir po šiai dienai negauna atsikvėpti.

JI (Treptelėjus koja) : Šarap! Dievas di
džiausią klaidą padarė, tai sutverdamas krei- 
zę vyrą . . . Asilas daugiau proto turi, negu 
tu . . . Feleksiuk! Jau aš baigiu prosyti, 
tuoj eisiva į mūvės. Būk redi.

JIS: Kaip ji, tai pagavus mano kruvinai 
uždirbtą centą nei velnias dūšią, tuoj lekia į 
mūvės. O kaip man, tai nei burnejės nevalia 
išsimesti, a?

JI: O kas tave turi? Eik ir būzyk, kad ir 
iki nusprogsi. Feleksiuk! Ar jau tu redi?

JIS (Vartydamas išverstus kišenius) : Bū
zyk iki nusprogsi . . . Tai už kokį velnią 
būzysi, kad visus kišenius išrobinai? Tave 
ne dievas sutvėrė iš nelaimingo Adomo šon
kaulio, bet velnias iš pasiutusio šunies uode
gos !

JI (Treptelėjus) : šarap! Kas tau gintų, 
jei tu, pradėjęs gerti, žinotum, kada gana. 
Bet tu, išlakęs vieną, nežinai nei laiko, nei 
saiko. Kodėl kiti vyrai žino ir kiek išsiger
ti ir kada namon pareiti. Su tokiu vyru, tai 
gyvenk ir norėk gyventi. Bet su tavim gyven
ti, beeinu, nei pekloj nebus blogiau. Felek
siuk! Arjap! Ant šio pasivėluosime.

FELEKSIUKAS (Įeina verkdamas ir vie
noj rankoj rodydamas motinai išmuštą dantį, 
o antra į išmušto danties vietą) : O mai, o 
mai . . . Liuk, mam ... O džy.

JI (Baisiai nustebus): For kraist-sik! Ar 
tai šitaip tu vašinaisi ir dar su išgurytais dan-~ 
timis parėjai?! (Puldama į krėslą ir alpda
ma) : Koks tėvas, toks ir vaikas. (Kortina 
nusileidžia). Senas Vincas.

ko : “...tankiausiai moterys ją apkalbėdamos 
perdėdavo... ” Bet Vanda pirmajame su dr. 
Rudžiu susitikime, savo automobiliui, sako: — 
pagydyk mane, daktare...

Rudžių, ir jiems panašių intelektualų, po
rinis ryšys trūko ne todėl, kad Ona buvo ne- 
apsišvietus, o Justinas — labai aukštai pažen
gęs, bet Justino su Vanda “pažanga...” Oną, 
ir, galima pridėti, Marę, Katrę ar Agotą, nu
žudė!... Gi panašių scenų... kaip kad Ru
džiai, ne tik tarp profesionalų, o ir tarp mu
žikų randasi. O tai yra to viso stipriausia 
kaltininkė — pigios meilės ir alkoholio die
vaitė!. ..

Mano manymu, draugas Mizara “ūkanas” 
rašydamas paliko didelę spragą, nesurasda
mas ir neįpravodydamas dar vienos veikian
čios ypatos, kuri, kaip kad dr. Balnys, turėjo 
suvaidinti anti-alkoholinę rolę.. . Kadangi 
“Ūkanų” scenoje visi aktoriai-aktorkos labai 
girkšnoja!

Tačiaus, atydžiai apysaką “ūkanos” per
skaičius, tarsi prieš akis pasikelia kurtina ir, 
gyvenimo scenoje, pamatai tūlus mūsų profe
sionalus rankoje “Ūkanas” laikant, su parau
dusiais veidais.

Beje, aš jau du syk “ūkanas” perskaičiau, 
tačiaus užbaigos nesuradau! Dr. Rudžio su dr. 
Balniu nuėjimas pietų valgyt — nėra užbaiga. 
Man norisi žinoti, ar dr. Rudžiui pavyko su
kurti be Onos laimingesnis gyvenimas?

“ P. Sakai.

Montello, Mass.

Dar Apie “Ūkanas”
Nors jau apie “ūkanas” šiame skyriuj 

buvo rašyta net dviem atvejais, tačiau ga
vome ir daugiau rašinių, kurių autoriai no
ri pareikšti savo mintis, tad ir talpiname.— 
“L.” Red.

“ŪKANAS” PERSKAIČIUS”
Literatūros Draugijos šių metų leidinys, 

drg. R. Mizaros parašyta apysaka “Ūkanos” 
skaitosi labai patraukiančiai. Knyga parašyta 
gana populiariškoj kalboj. Veikiančios ypa- 
tos kalba trumpai, aiškiai.

Apysakos autorius gana sklandžiai atvaiz
duoja visų tų tipų veiksmus, kalbas ir net 
psichologiją, kad skaitant, rodosi, matai ir 
girdi scenoje lošiant. Tačiaus tarp kviečių yra 
ir kūkalių bei dirsių; tarp sklandžios kalbos 
randasi ir žargono, jeigu leistina taip išsi
reikšti.

Mano supratimu, knygos autoriui nereikėjo 
leisti, kad dr. Rudžio brolis Aleksandras, nors 
ir įpykęs, savo brolį senovabičiuotų, gademuo- 
tų. O jeigu jau reikėjo papeikti, tai lietuviš
koj kalboj keiksmažodžių netrūksta.

Vanda Sundukaitė, apysakos herojaus dr. 
Rudžio meilužė, tikras tipas, svieto padauža— 
aferistė, kurtizanė, pigios meilės dama. Ta
čiaus knygos autorius Vandos lūpomis kalbė
damas, Vandą padarė idealiste, aukštai išsila
vinusia. Tačiaus aferistė Vanda savo lytiškos 
meilės gabumais, silpnadvasį Rudį išvedė iš 
doros kelio ir jo dorą žmoną Oną privedė 
prie saužudystės!. .. Bet visgi knygos rašė- 
jas Vandai uždeda laurų vainiką už jos aukš
tą apsišvietimą, o tik Ričvilės moterėlės pas
tebi tikrąjį Vandos išsilavinimą — paleistu
vystę!... Tačiaus rašėjas Vandą apgina, sa

“ŪKANOS”—TIKROS ŪKANOS
“Ūkanas” vaidina trys žymūs charakteriai: 

Justinas Rudis, Vanda Sundukaitė ir Ona 
Raugeliūtė. Kiti gi charakteriai yra tik pa- 
gelbiniai, tad jie tegu ir pasilieka tik tokiais.

Justinas Rudis, imant jo tik amerikinį gy
venimą, buvo mainierys, laisvamanis ir jau 
buvo net pasiekęs vietinio judėjimo darbinin
kų vado vardą. Vėliaus, trumpai sakant, fi
nansuojamas brolio, draugų, o daugiausiai 
Onos,—ėjo mokslą ir pasiekė daktaro profesi
ją.

Dr. Rudis atvažiuoja Ričvilėje ir tenai ap
sistoja. Jo draugai, su čiapliku priekyje, su
rengia paskaitas temoje: Ar yra dievas ir dū
šia, ar ne. Nors obalsis jau atslūgęs, nes jis 
buvo madoje tik prieškariniais laikais, o čia 
jau spikyzninkų gadynė, vienok žmonių susi
renka labai daug. Rudis ateina neprisirengęs, 
kalbėdamas žmonėms meta tuščias, be priro
dymų, vėju atneštas frazes, iš ko kyla didelis 
nepasitenkinimas, ypatingai rengėjų' tarpe, 
kad prisieina negarbingai baigti vakarą. Ir 
čia Rudis pirmame pasirodyme mazgote nusi
šluosto savo prakaituotą veidą...

Kad atitaisius profesionalo reputaciją, — 
jo draugai surengia kitas paskaitas: Kaip gy
venti ir sveiku būti, čia vėl žmonių prisiren
ka pilna svetainė, bet Rudis, papuolęs Vandos 
malonėje, išvažiuoja paupyj ir ten po kaštonu 
praleidžia ir paskaitą ir žmonių suėjimą, ši
tas įvykis parodo, jog jam Vandos padurkai 
daugiau rūpėjo, negu daktariška profesija, 
negu skleidimas bedievybės. Ir, va, čia jau 
neišlaiko kritikos tas aiškinimas, kad kunigui 
Grybaičiui ir dr. Klimui jau pradėjo kinkos 
drebėt, būk jis labai pakenksiąs jųjų bizniui, 
kad reikia daryti viską jo išvijimui iš miesto. 
Tokiam veiksmui iš rimto žmogaus pusės nesi
mato jokio reikalo, jeigu pats save nenori pa
sistatyt ant juoko.

Taip pat nesinori tikėti, kad miesto val
džia ar kas nors kitas apšauktų jį raudonu 
revoliucionierium už nieko nepasakytas pra
kalbas prie žuvusio darbininko Balandžio 
karsto. Juk tai būtų pasižeminimas savęs ir 
suteikimas tokiam ablavukui bereikalingos 
klasinės garbės, kurios jis neturėjo. O kad 
jos neturėjo, tai parodė jo susitikimas su se
niu Sunduku, kuris, kartodamas savo “veluk 
to,”'daugiau pasakė apie Sovietų Rusiją, ne
gu mūs jau buvęs darbininkų vadas. Mat, 
jis, eidamas mokslą, neturėjo laiko studijuoti 
klasines problemas, nes tenai maišėsi kita pa
nelė McCarty, čia mes gavome dr. Rudį 
tikrą Paryžiaus donžuaną, kuris ir miego
damas kalbasi su visokiomis panomis ir joms 
viską atiduoda . . .

Autorius, kaip patarlė sako, velnio neštai 
ir pamestai Sundukaitei Vandai atidavė viską. 
Ji: graži, turtinga, mokyta, automobiliste, ma- 
nieristė, .kokietė, pianistė ir dainininkė, žo
džiu, arabiškų pasakų stebėtinu balsu čiul
bančioji paukštė, kurios gražiai skambančių 
melodijų ir varlės klausosi. Kodėl jis ją ap
dovanojo tokiomis gausybėmis gabumų,—sun
ku atspėt. Gal dėlei to, kad ji yra šeimynos

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Dailės Mylėtojų Draugiškas 
Vakarėlis. *

Lapkričio 13 dieną, Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėje įvy
ko Dailės Ratelio narių drau
giškas pasikalbėjimas. Ratelio 
Veikiantis Komitetas užkvietė 
kiekvieną narį ypatiškai, ir pa
sirūpino paruošti vakarienę su 
lengvais užkandžiais ir gėri- 
mais. Narių susirinko nemažas 
būrelis, tarpe jų buvo keletas 
ir jaunuolių.

r ’j- Jį'.'4'’. J|

Pirmiausiai, drg. W. Kelley, 
atidarydamas susirinkimą, pa
aiškino priežastis, dėl kurių rfw 
telio nariai buvo sušaukti, ir ' 
paprašė visų išsireikšti savų 
mintis, t. y., kad pasisakytų, 
ką jie mano apie ratelio veiki
mą ateityje. Kadangi tūli na
riai išsivaizdino, būk tai aplin
kybės susidariusios labai nepa
lankios ir todėl ratelio tolimes* 
nis veikimas nebūsiantis gali
mas... -U . J

Bet, kada nariai, vienas po 
kitam, išreiškė savo nuomones; .
nurodydami tolimesnio dailės 
veikimo reikalingumą, pasiro
dė, jog laikas dar neatėjo rate
lio palaidojimui. Priešingai, di
džiuma dailės mylėtojų kalbėjo 
su didele energija ir pasiryži
mu, pasisakydami už tolimesnį 
veikimą dailės srityje ir pasi
žadėjo bendrai darbuotis. Po tų 
karštų diskusijų prieita prie iš
vados, būtent: pasukti ratelį 

;*veikmėn. Ir kad tą tikslą atsie
kus, tapo išrinktas naujas vei
kiantis komitetas , iš penkių 
ypatų, šį sykį į komitetą įėjo 
du jaunuoliai ir trys suaugesni 
nariai. Tikimės gerų pasekmių!

Paskui pirmininko buvo pą? 
aiškinta, kad ratelis turi nema
žai pinigų savo k aso'j ė. Mat,
pusėtinai pelno liko nuo pereito 
pikniko, kuris įvyko Darbo 
Dienoje (Labor Day), o dar J
turėjo šiek tiek iš pirmiau, ir 
per tai susidarė apsčiai finan;- ; 
sų. Tokiu būdu nariai, matyda- | 
mi, kad Rateliui nereikės grei
tu laiku minėtų finansų varto
ti, davė įnešimą, kad dalis tų ' 
pinigų būtų paaukota geriems 
tikslams. Didžiuma narių tam 
pritarė, ir dalis pinigų likosi 
paaukota sekančiai:

Sužeistiems Ispanijos resp. 
kovotojams $15. Tarptautiniam 
Darbininkų Apsigyniffnii $15. 
LDS Jaunuolių Skyriaus Mon
tello’s grupei $15. Komp. Miko 
Petrausko raštų išleidimui $5, 
Viso paaukota $50.00. . U

Kada viskas buvo užbaigta j 
Ratelio reikaluose, nariai su- • 
stoję sudainavo keletą links- 
maus pobūdžio dainelių. . ,

Pažvelgus į dainuojančių 
dailininkų veidus, buvo galima ; 
matyti pasirįžimas ir tikras 
draugiškumas, — tas draugiš
kumas, kuris palaikė per dau
gelį metų dailės veikimą mūšų 
lietuvių kolonijoj; tas draugiš
kumas, ką gelbėjo susiorgani
zuoti milžiniškam chorui ir 
dramatiškam rateliui, nes tos 
dvi organizuotos dailininkų 
grupės, per tuos kelioliką metų, 
surengė daugybę koncertų, ope
rečių, dramų ir kitokių scenos 
veikalų.

Dabar, nors aplinkybės ne to
kios palankios, kaip seniau bu
vo, vienok tikimės, kad Ratelio 
nariai bandys šį-tą ir ateityje 
veikti.

Užbaigdami vakarą, visi lin
ksmai žaidė šokdami suktinius 
ir kitokius žaislus.

X. Kareivis. \
I
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(Tąsa)
Tačiau vieną rytą, užsukusi pažiūrėti, kaip ir pa

prastai, labai nusigando, pamačiusi minią žmonių susi
kimšusių aplink banką ir sustojusių gatvėje per visą 
tarpgatvį. Jai net kraujas mušėsi į veidą iš išgąsčio. Ji 
tekina pribėgo ir greitai pradėjo klausinėti, kas tokio 
pasidarė, bet nei prie vieno neapsistojo tiek, kad galėtų 
išklausyti, ką jie atsakys. Pagaliau atsidūrė žmonių 
kimšatėj ir toliau jau visai nebuvo galima eiti. Žmonės 
užpuolė ant banko savo pinigų atsiimti, paaiškino jai, 
bet ji negalėjo suprasti, kodėl, ir klausinėjo, persigandu
si, tai vieno, tai kito, ką tas viskas galėtų reikšti. Ar 
kas blogo su banku? Niekas negalėjo užtikrinti, bet 
jie manė, kad taip esą. Ar ji jau negalėsianti gauti savo 
pinigus? Niekas negalėjo ’pasakyti. Kiti nesibaimijo ir 
bandė savo atsiimti. Dar buvo per anksti ką nors pasa
kyti, nes banką atidarys tik už trijų valandų. Įtūžusi ir 
nusiminusi, Marė pradėjo grūstis artyn prie durų per 
minią vyrų, moterų ir vaikų, kurie visi buvo taip pat 
sujudę, kaip ir ji. Labai nesmagus buvo vaizdas: moterys 
aimanavo ir laužė rankas, o kaikurios ir alpo, vyrai gi 
grūdosi artyn, nepaisydami nieko ir myniodami viską, 
kas tiktai pasipynė. Tokiame sumišime Marė atsiminė 
neturinti prie savęs knygutės, todėl ir pinigų negalėsianti 
gauti: ji grįžo atgal ir tekina leidosi namon. Tai buvo 
jos laimė, nes už keletos minučių atvyko rezervai po
licijos.

siausti, tai naktį juodviem buvo šiek tiek smagiau stovėti.
Rytmetį, dar prieš švintant, žmonės pradėjo traukti 

prie banko dar didesniais būriais, taip pat pribuvo ir 
daugiau policistų. Marė laikėsi eilėje, kiek galėdama, 

■ ir prieš pietus gavo įeiti į vidų ir atsiimti savo pinigus: 
visus gavo sidabriniais doleriais, kurių prisipylė pilną 
skepetaitę. Paėmus pinigus į savo rankas, jos baimė iš
nyko ir ji norėjo juos atgal padėti, bet žmogus prie 
langelio buvo šiurkštus ir pasakė, kad bankas daugiau 
jokių pinigų nepriimsiąs nuo tų, kurie dalyvavo šitame 
užpuolime. Taigi Marė turėjo neštis savo dolerius na
mon, nuolatos dairydamosi tai į kairiąją, tai į dešinę, 
nes jai vis rodėsi, kad kas nors bandys ją apiplėšti. 
Parėjus namon, ji nei kiek geriau nesijautė, nes ne
žinojo, kur pinigus paslėpti; nešiojosi prisitaisiusi po 
drapanomis ir taip vaikščiojo kokią savaitę ar daugiau, 
bijodama skersai gatvę pereiti, nes Jurgis kartą nusi
juokė, kad ji įklimpsianti purvyne ir nuskęsianti. Taip 
apsitaisiusi, ant rytojaus po atsiėmimo pinigų, ji bailiai 
ėjo į darbą, nes tikėjosi, kad ją jau atstatys, vienok, 
jos laimei, apie dešimtas nuošimtis dirbusiųjų Packing- 
towne pasidėdavo pinigus tame banke ir tomis dienomis 
visi neatėjo darban; atstatyti tiek daug su sykiu buvo 
labai neparanku. Kiek liečia iškilusią baimę, tai, kaip 
vėliau išsiaiškino, priežastis buvo tokia: policistas ban
dė suareštuoti tūlą girtą žmogų karčiamoje šalę banko, i 
o kad tai buvo laiku, kada visi eina darban, taigi ir 
prisirinko būrys ir vėliau pribuvusieji klausinėjo vieni 
kitų, kas ten darosi, o nežinant, pakilo kalbos apie banką I 
ir vėliau žmonės puolėsi atsiimti savo indėlius.

Apie tą laiką ir Jurgis su Ona pradėjo' dėti į ban
ką šiek tiek iš savo uždarbių. Atsiteisę pilnai Jonui su 
Mare, jie taipgi išbaigė mokėti už savo rakandus ir, 
jei ne daugiau, tai nors tą mažą sumą galėjo atidėti. 
Jeigu jiedu galės parsinešti po devynis ar dešimtį do
lerių kas savaitė, galės puikiai išeiti. Taip pat pasipynė 
ir rinkimai ir Jurgis prie to laimėjo tiek, kiek jis uždir
ba į pusę savaitės, o tai buvo grynas pelnas. Per tuosius 
rinkimus Packingtowne labai buvo susivaržę du būriai 
vagių, grafterių. Jie samdė sales, degino visokias ugnis 
ir laikė kalbas, kad žmones prie savęs pritraukti. Nors 
Jurgis visko nesuprato, bet dabar jau jis gana gerai 
nuvokė, kad nepriderėtų savo balsą parduoti. Kadangi 
visi balsuodavo už pinigus, o Jurgiui atsisakius tas nei 
menkiausio skirtumo balsavimų eigoje nebūtų padaręs, 
tad mintis apie atsisakymą nuo pinigų atrodytų gana 
kvaila. (Daugiau bus)

Į pusę valandos Marė sugrįžo su teta Elzbieta, abid
vi uždususios ir nusigandusios. Dabar žmonės buvo jau 
sustoję į eilę vienas už kito per keliolika tarpgatvių 
ir apie pusė šimto policistų tvarką dabojo. Taigi juodviem 
nieko daugiau nebeliko, kaip tik stoti užpakalyje kitų. 
Devintą valandą atidarė banką ir pradėjo mokėti susi- i 
grūdusiems žmonėms, bet ar daug tas galėjo suraminti 
Marę, kuri matė priešai daugiau per tris tūkstančius 
žmonių? Juk tie galėjo išimti iki paskutinio cento iš. 
kokio tuzino bankų.

O kas dar aršiau, kad pradėjo lynoti ir visi perdėm ! 
permirko, vienok žmonės stovėjo, palengva slinkdami! 
artyn. Praėjo diena, artinosi laikas .uždarymo banko, o 
žmonių minia visai nežymiai sumažėjo. Marė davė sau 
žodį, kad ir kažin kas ten būtų, ji stovūs ir neapleis 
savo vietos, bet buvo matyt, ir kiti tą pat darė, tai, išsto
vėjusi ištisą šaltą, ilgą naktį, ji auštant buvo mažai ką; 
arčiau. Vakare atėjo Jurgis, nes jam vaikai buvo apie 
tai pasakoję, ir atnešė moterims užkąsti ir kuomi apsi

cionierių Lester Abele, kad jis 
ir jojo atstovaujama pusė su
daro pavojų Amerikos demo
kratijai, o ne komunistai.
Rooseveltas, Lewis, Sawyer— 

Komunistai

John Williamson-savo radio 
atsakyme numaskavo Abele ir 
jo promotorius, kaipo tikrus 
Amerikos progreso priešus, 
prieš kuriuos didžiuma šios 
šalies žmonių yra nusistatę. 
Williamsonas nurodė, kad te
roristais yra ne komunistai, 
bet Amerikos toriai: Girdle- 
riai, Daviai, Haguai ir jiem 
panašūs. Jis sakė: Amerikos 
reakcionieriai vadina prezi
dentą Roosevelta komunistu; 
Greenas—John Lewisa komu
nistu; mūsų valstijoj—Bricke- 
ris Sawyerį komunistu. Jūs re
komenduojate komunistus iš
deportuoti. Amerikos Komu
nistų Partijos narių 75% yra 
čiagimiai ir likusieji yra šalies 
piliečiai. Kur juos manote de
portuoti ?

Jūsų skiriami deportacijai 
komunistai yra ištikimiausi 
Amerikos demokratijai. Jie at
stovauja visą didžiumą Ameri
kos žmonių. Jie yra ištikimiau
si gynėjai šios šalies demokra
tinių tradicijų. Jūs patys at
stovaujate mažumą nusistačiu
sių prieš Amerikos idealus ir 
jums nepasiseks pravesti fašis
tines užmačias, kurios pasirei
škia dabartiniu laiku nazių 
Vokietijoj. Amerikos žmonės 
kovos prieš Municho šalinin
kus. Amerikoj laimės ne Dies 
pobūdžio asmenys, bet pažan
giosios masės.

Komunistas.

Tokio Koncerto So. Bostone dar Nebuvo 
Koks Bus Dienraščio “Laisves”

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” Bankietas, Koncer

tas ir Šokiai

Ekstra! Gauta dar profesio
nalė šokikė Lillian Russo į 
programą.

Kitą sekmadienį, 4 dieną 
gruodžio, įvyksta mūsų meti
nis parengimas su įvairesne 
programa dalyvių. Ispanų 
programos dalis bus džiugi
nanti vėla. Tai bus dar geres
nė grupė menininkų. Anais 
metais žmonės labai gėrėjos 
jais. Tarpe jų bus solistas, gi
taristas ir sykiu dainininkas. 
Lolita Larrea, sopranas, pa
dainuos ispaniškų jlainų. šoki
kė Lillian Russo šoks nauju
tėlius šokius. Kas nežino ak
robatės šokikės Sapovičiutės? 
A. Habrichuk, armonistas, nu
stebins visus. Kas nežino S. 
Kuzmicko iš Shenandoah’rio, 
M. Vaidziulienės-duktės, Stat- 
kevičiutės, Merginų Grupės, 
Lyros Choro, balalaikų orkes
tras? Prie to, drg. R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, kalbės 
svarbiais klausimais.

Pereituose metuose, kaip ir 
visais kitais metais, mūsų pu
blika buvo labai pasitenkinus 
programa, pasitenkins ir šie
met.

Vakarienė bus pagaminta iš 
vištų ir skaniai prirengta, šioj 
savaitėj dar bus šaukiamas ki
tas susirinkimas, ant kurio tu
rės išduoti raportą tikietų pla
tintojai, nes reikalinga žinoti 
dėl maisto gaminimo.

Bankietas įvyks “The Stan
ton Hali”, 360 Snyder Avė., 
Philadelphia. Koncertas prasi
dės 2-rą vai. po pietų; vaka
rienė 6-tą vai., o šokiai 7:30 
vai. vak. Nesivėluokite. Phila- 
delphijos ir apylinkės draugai 
ir draugės atlikit savo parei
gas. Pagelbėkit prie šio paren
gimo. Rep.

ALDU). REIKALAI
Visų LLD. Kuopų Žiniai 

12-tam Apskrity]

Gruodžio 18-tą dieną įvyks 
šio apskričio metinė konferen
cija, prie kurios visose ►kuopo
se turi būt rengiamasi, nežiū
rint, kaip kuri kuopa skaitlinga 
nariais.

Kuopų, valdybos pasirūpinkit 
sušaukt skaitlingus metinius 
susirinkimus, ir išrinkite rei
kalingą skaičių delegatų-delega- 
čių iš jūsų kuopos.

Draugės ir draugai, pasidar
buok i m šiuom taip svarbiu rei
kalu, kad turėtume skaitlingą 
konferenciją, nes tas daug reiš
kia dėl ateities veikimo. Kada 
būna metinė konferencija skai
tlinga delegatais, tai būna ir 
geresni planai padaromi dėl 
ateities veikimo.

Visose kuopose būtinai paga
minkite raportus iš kuopų dar
buotės. Taipogi savo kuopos su
sirinkime padarykit planus, 
įduot delegatams konferenci
jai, kaip turėtų būt veikiama 
mūsų apskrityje ateinantį me
tą.

Taipogi pageidaujama apsi
imti delegatais į konferenciją 
tekių draugų, kurie turi nema
žai patyrimo darbuotis šioje ap- 
švietos organizacijoj, nes šioje 
konferencijoje bus renkama 
nauja apskričio valdyba dėl at
einančių metų. O kada apskri
ty] turėsim darbščią valdybą, 
tai galėsim daugiau ir geresnių 
darbų nuveikti.

Konferencija bus Scranton, 
Pa. Vieta bus nurodyta vėliaus. 
Prasidės vienuoliktą valandą 
ryte. Delegatai bei delegatės 
laiku pribūkite, kad nereikėtų 
laukt. Apskričio Rast.

Newark, N. J. — Nuo vas. 
1 d. būsią paleista 4,000 pa
šaipiųjų WPA darbininkų 
New Jersey. WPA valdyba 
sako, kad trūkstą lėšų.

Cleveland, Ohio
Komunistų Žodis per Radio

Laike pastarųjų gubernato
riaus, valstijos seimelio ir ša
lies kongreso atstovų rinkimų, 
Komunistų Partija Cuyahoga 
pavietė išleido desėtkus ir de
sėtkus tūkstančių lapelių ir tu
rėjo 7 kalbas per radio. Ko
munistų žodis plačiai mūsų pa
vieto buvo paskleistas.

Rinkimams praėjus Komu
nistų Partija pirmutinė atsakė 
per radio reakcionieriams, 
puolusiems ją, kaipo kaltinin
kę demokratų pralaimėjimo 
valstijos rinkimuose. Draugo 
John Williamsono kalba lap
kričio 16 d. buvo reakcijai an
tausis ir demokratijos-progre- 
so pusės šalininkams padrąsi
nimas, kad galima laimėti ko
vą prieš Ohio torius, sukuo
pus labiau- savo jėgas.
Tas Viskas Nepigiai Atsieina

Išleidimas lapelių atmušimui 
reakcinės propagandos ir iš
nuomavimas radio kainavo ne
mažai pinigų Komunistų Par
tijai mūsų paviete. Tas visa 
buvo padengta dabartinio fon
do sukeltais pinigais. Cuyaho
ga pavieto Komunistų Partijos 
vienetos ir simpatingos orga
nizacijos turi sukelti $10,500 
tam tikslui. Iš to fondo dalis 
yra skiriama “Midwest Daily 
Rekord’ui” ir abelnam komu
nistiniam darbui, organizavi
mui plačiųjų masių prieš Am
erikos rojalistus, po draug gel
bėjimui grįžtančių Lincolno 
Brigados kovotojų iš Ispanijos. 
Reiškia, Komunistų Partija rū
pinasi visais opiausiais ir žy
miausiais plačiųjų demokrati
nių masių klausimais.

Jeigu pati K. P. būtų skait- 
lingesnė nariais, jeigu turėtų 
dusyk didesnį skaičių narių, 
aišku, didesnis darbas būtų 
buvęs galimas nudirbti. Dies' 
komitetas prieš pačius rinki
mus paskelbė, kad Ohio vals

tijoj K. P. turi 35,000 narių ir 
ji stovi užpakalyje kandidato 
Sawyerio. Tas melas pavyko 
republikonams, kur nebuvo 
pažangių organizacijų ir Ko
munistų Partijos. Tikrenybėje, 
Ohio valstijoje K. P. dar netu
ri 5,000 narių.
Republikonai Melais Apgavo 

Balsuotojus

Kur Komunistų Partija ne
turėjo spėkų pasiekti Ohio pi
liečių iškėlimui torių juodųjų 
tikslų, ten jie laimėjo su spau
dos ir radio apgaule, skelbiant 
“raudonąjį baubą.” Bet indus
triniuose centruose, Clevel., 
Akrone, Youngstowne,’ Canto
ne ir kitur, kur tik Komunistų 
Partija turėjo savo tvirtą or
ganizaciją, ten reakcijos šali
ninkai buvo sumušti. Ka tas 
viskas parodo ? Atsakymas: 
kur Komunistų Partija veikia- 
dirba, ten toriai buvo nugalėti 
ir demokratijos šalininkai ga-1 
vo didžiumą balsų. Sumušimui 
reakcijos šalininkų tesiranda 
viena partija, kuri turi aiškią 
p r o gr a m ą suvieniji m ui darbo 
masių, profesionalų ir smulkių 
biznierių prieš jųjų bendrą 
priešą — Amerikos rojalistus.
Komunistų Partija Vadovauja 

Progresui

Lapkričio 20 d. iš Clevelan- 
do radio stoties Komunistų 
Partijos balsas buvo plačiai 
girdimas po visą valstiją. Iš 
šios stoties K. P. atstovas John 
Williamsonas gynė progresyvę 
pusę prieš reakcionierių Les
ter Abele, kuris siūlė Ameri
kai “išdeportuoti komunis
tus.” Lester Abele nieko naujo 
nepasakė, ką kongresmanas 
pies siūlo su savo tyrinėjimu.

Komunistų pusę girdėjo tūk
stančiai, gal milionai ir turė
jo progos susipažinti, kas iš- 
tikrųjų yra demokratijos prie
šais‘šioje Dėdės Šamo šalyje. 
Draugas John Williamson ne- 
sumušamais argumentais ir 
faktais kalė prie sienos reak

Reikia pasakyti, kad So. 
Bostono koncertų istorijoj ne
buvo tokio atsitikimo, kad, iš
skiriant chorą, būtų pildę kon
certą dvylika dainininkų ir 
ir tik vienas bus dainininkas! 
Daugelis sako, “kam tas da 
vienas vyras?” Girdi, reikėjo 
taip padaryti, kaip keli metai 
padarė Brooklynas, paskelb
damas, kad pasaulis be vyrų!

Bet, gerbiamieji, brookly- 
niečiai buvo pirmutiniai šio! 
“išradimo” ir jie galėjo pada
ryti tokią klaidą, kaip kad pa
darė mūs pirmi tėvai. Mes 
bostoniečiai visgi manom, kad 
vyrai yra reikalingi. Ir tuo 
laimingu dainininku bus Ig
nas Kubiliūnas.

Aną vakarą apsilankiau 
pas Dr. Repšį. Paskambinau 
varpelį, ir, štai, išeina dak
taras žiurkštu prisijuosęs. Pa
maniau, gal kokiam ligoniui 
operaciją daro. Sakau, “gal 
daktaras labai užimtas, neno
rėčiau trukdyti?”

—Nieko panašaus. Vakarie
nę gaminu.

—O kur jūsų žmonelė, kad 
jums patiems reikia gaminti 
vakarienę ?—Paklausiau dak- 
t aro.

—Mat, lapkričio 27 d. So. 
Bostone bus dienraščio “Lais
vės” koncertas, tai ji dabar 
su savo drauge Turauskiene 
daro repeticijas, žinai, senai 
So. Bostone dainavo. Prie tam,1 tik pirktą, paltą 
“Laisvės” koncerte bus didelė litų.

Dar Apie “Ūkanas” 
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

ardytoja, žmogžudė, o gal yra kita kokia pa
slaptis.

Gi vargšei Onai, kuri visą savo gyvenimą 
vergiškai dirbo per dienas ir naktis skalby
kloje prasydama, kuri savo prakaitu ir pūs
lėtomis rankomis išleido ir tą “gyvulį” į dak
tarus,—jai autorius davė veik “Grigučio” ope
retes Tarno charakterį. Skirtumas bus tik ta
me, kad Tarnas, matydamas, jog Mariutė jo 
nepaiso, eina iš proto dėlei Grigučio, jis kal
ba :

“Jo (Grigučio) motinėlė davė jam ir tiesų 
liemenėlį, skaistus veidelius, riestus ūselius, 
juodus plaukelius ir melsvas akeles. O kodėl 
tu, mano motinėle, to visko man nedavei? Ko
dėl? Tur būt su šmėklomis ir raganomis ta
reisi, kokį gimdyti sūnų. Išsigimėliu, baidy
kle paleidai mane į svietą,” ir taip toliau.

Ona gi, būdama jau miestietė ir iš savo 
praktiško gyvenimo patyrusi visas buities sun
kenybes,—neišmetinėja motinai, kad ją palei
do svietan be veido skaistumo, manieros, mo
teriško lipšnumo daktaro glamonėjimui ir io 
džiaugsmui. Ji aiškiai mato, kad Vanda ati
ma nuo jos vyrą, vyrą, kuriam ji viską ati

davė, sveikatą, gražumą, tikėdamasi senatvėj 
turėti lengvesnį gyvenimą. Bet ji nesiprie
šina teisėtu būdu, nes ji yra tik “tupinti var
na ant Justino sielos durų.” Tai tokius kom
plimentus gavo darbininkė moteris, kurie iš
mušė ją iš lygsvaros, kad geriaus pasiėmė 
bonkelę iodos ir užmušė savo gyvybę, negu 
bandė ką nors daryti, kad suvaldžius savo 
palaidūną, žmoniškume nupuolusį vyrą.

Vadinasi, ji pasitraukė iš gyvenimo scenos 
be jokios simpatijos iš skaitytojaus pusės. 
Ir kas gi jai, pagaliaus, simpatizuos? Varna 
buvo,—kėptelėjo, kranktelėjo ir pabaigta . . .

Daktaras Rudis, didžiausias kaltininkas žu
vime Onos—paliktas veik be jokios rimtos pa
stabos. Jis nuvažiavęs pas dr. Balnį liuosai 
sau mistiną apie nusižudžiusią Vandą ne iš 
meilės dėlei jo, arba graužimo sąžinės, kad 
ir ji yra susitepusi žmogžudyste, bet kad 
Wall Strytas bankrutavo ir nunešė pinigus.

Išreikšdamas savo nuomonę apie “Ūkanas,” 
namanau su kuom nors eiti į polemikas ar už
gauti jausmus, tik atvirai pasakau, kad man 
toki raštai nepatinka. Nepatinka todėl, kad 
per visą knygą eina kekšės Vandos išgarbini- 
mas ir pažeminimas darbininkės moteries, kad 
daktarienė turi būti kokia tai viršgamtiška 
žmona. , J. N.

VISADA ŠVIEŽI..... Dvigubai apsau
goti ne vienu, bet dviem užvalkčiais 
Cellophane. VIRŠUTINIS užvalktis 
atsidaro APAČIOJ pakelio.

ATSISUKITE Old Gold’s “Melody and Madness" su Bob Benchley, 
< kiekvieno Sekmadienio vakarą, Columbia Network

Dr. Blaivus Protas sako:

Rūkykite tikrai ŠVIEŽIA Cigarete!

minia žmonių, tai nori pasiro
dyti gerai.—Dabar, kur tik va
žiuoju, tai daugiau apie nieką 
ir nekalba, kaip tik apie dien
raščio “Laisvės” koncertą.

žinoma, šiandien publikos 
neprigausi. Ji žino, kad šiame 
koncerte yra sukoncentruota 
gabiausi dainininkai. Už to
kius koncertus kitataučiai ima 
$5 ir daugiau, o šį taip puikų 
koncertą bus galima matyti- 
girdėti tik už 40c.!

Jaunutis.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Sulūžusios Plytų Džiovyklos

Naujamiestyje, ties “žibu
rio” gimnazija yra Šakių para
pijos plytinė, kurioje praėju
siais ir šiais metais buvo daro
mos plytos katalikų bažnyčios 
statybai. Bažnyčios reikalams 
kiek reikiant prisidirbus plytų, 
plytinė bus perleista savival
dybei. Bet kol ši plytinė pereis 
į kitas rankas ir jos patalpos 
bus atremontuotos, dar daug 
laiko praeis.

................. 1--
Vėl Vagystė Traukiny]

ŠIAULIAI. Lapkričio 2 d. 
mokytoja Dailidžionytė iš Že
malės važiavo iš Kauno trau
kiniu į Mažeikius. Šiauliuose, 
išlipus kelioms minutėms iš 
vagono, jai pavogė naują, ką 

vertės 250
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Jaunuolių Vakarienė
šeštadienio, lapkričio 19 die

nos vakare teko dalyvauti Mc
Kees Rocks Kliubo name L.D. 
S. jaunuolių 142 kp. suruošto
je vakarienėje, žmonių susi
rinko gana daug. Vakarienėn 
įžanga tebuvo 50 centų. Val
giai buvo labai skanūs. Patar
navimas labai puikus. Muzika 
lietuviška—smuikos ir armoni
kos. Šoko visi—jauni ir seni 
iki vėlybam laikui.

Svečių buvo ir iš tolimesnių 
kolonijų, kaip tai, iš Am
bridge, New Kensington, 
North Side ir kitur. Jaunuoliai 
svečius labai gražiai 'priėmė.

L.D.S. jaunuolių kuopa jau 
turi 19 narių. Ir drg. šerbinas 
ėjo į laižybas su d. Briedžiu, 
katras gaus daugiau narių iki 
Naujų metų. Bravo, McKees 
Rockso draugai!
Dramatiškos Grupės Lošimas

O sekmadienį, lapkričio 20 
d., teko dalyvauti South Sal
dėje lietuvių svetainėje, kur 
Lietuvių Jaunuolių Dramatiš
ka Grupė vaidino komediją 
“Pusseserė Salomėja.“ Vaidy- 
los savo pareigas atliko gana 
gerai, žmonių susirinko apie 
du šimtai.

Bet ant nelaimės, ar iš pa
vydo, ar ant keršto, North 
Saldėje vargonininkas J. S. 
surengė choro dainininkų lo
šimą tą patį vakarą. Vadina
si, įvyko du parengimai. Tas 
labai kenkia lietuvių veikimui.

Vargonininką už tai reikia 
barti, nes jis puikiai žinojo 
apie šį Lietuvių Jaunuolių 
Dramatiškos Grupės parengi
mą, kuris buvo garsinamas 
jau nuo liepos mėnesio.
Partijos Veikėjų Susirinkimas

Lapkričio 20 dienos 2 vai. 
po pietų įvyko Komunistų 
Partijos funkcionierių susirin
kimas. Raportus išdavė J. Hi- 
gens ir C. Hackert, miesto 
sekretorius. Raportai buvo 
apie lapkričio 8 dienos rinki
mus. Kodėl Pennsylvanijos 
valstijoje pralaimėjo demo
kratų partija ir ką turi daryti 
Komunistų Partija? Prirodė, 
kad kur Komunistų Partija 
stipresnė ir daugiau veikia, 
ten ir Naujoji Dalyba laimė
jo, kaip tai, New Yorke, Chi- 
cagoje ir CaMfomijoje.

Drg. Martin Young, distrik- 
to organizatorius, pacitavo 
skaitlines iš Pennsylvanijos 
mažų miestukų, kur yra C.I.O. 
unijos gana stambios ir de
mokratai pralaimėjo. O prie
žastis tame, kad ten draugai 
nebuvo veiklūs. Republikonai 
falšyvais prižadais apgavo 
balsuotojus. Jie žadėjo duoti 
žmonėms darbų, pakelti pa
šalpą bedarbiams ir numažin
ti taksus. Nors tai dalykas 
nėra įvykdomas, bet darbinin
kus apgavo.

Raportavo apie “Daily 
Worker” vajų. Pittsburghas 
tėra surinkęs $500, o reikia 
surinkti $2,500. Tik pora kuo
pų išpildė savo kvotas. Nuro
dė ir tai, kad partijos narių 
mažai teskaito savo organą 
“Dally Worker”, čia yra pen
ki šimtai narių, o “D. W.” su 
prenumeratomis teišplatinama 
250 kopijų. Ragino laikyti ge
rus kuopų susirinkimus gruo
džio mėnesį ir suregistruoti 
visus narius ir baigti “D. W.“ 
kvotą. Aiškino apie C.I.O. 
konvenciją. Tai pirma tokia 
konvencija atsibuvo Pittsbur- 
ghe visoje istorijoje. “Daily 
Worker” ir darbininkų litera
tūra buvo platinama svetainė
je ir išplatinta už šimtą do
lerių.

Diskusijose ėmė dalyvumą 
labai daug draugų. Iškeltas 
obalsis, kad republikonų par
tija dabar būtų priversta vyk
dyti savo prižadus, kuriuos 
skelbė prieš rinkimus. Tam 
reikia daryti spaudimą, pla
tinti lapelius, šaukti mitingus

prieš nazių terorą ir tt. Rei
kia platinti atvirutes, kuriose 
reikalaujama, kad preziden
tas Rooseveltas nutrauktų ry
šius su naziais ir uždėtų em
bargo ant Vokietijos, boiko
tuoti nazių tavoms ir tt.

Masinis Susirinkimas .

Lapkričio 18 d. įvyko ma
sinis mitingas prieš karą ir už 
taiką ir demokratiją. Mitingas 
buvo Irene Kaufman’s Setle- 
ment svetainėje. Dalyvavo 
apie 1,000 žmonių, daugiau
sia žydų. Kalbėtojų buvo 
daug ir visi pasmerkė nazių 
terorą prieš žydus. Kalbėtojai 
nurodė, kad ir Amerikoje fa
šizmas kelia galvą, kurį atsto
vauja Dies Komitetas, Liberty 
Lyga ii* kitos kapitalistų or
ganizacijos. Ragino boikotuo
ti Vokietijos darytus produk
tus ir pikietuoti dirbtuves, ku
rios pardavinėjo Vokietijos 
prekes.

D. P. Lekavičius.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4896 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 2834 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2884 Church Ave., Brdoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6791 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 423—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

423—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 137 Schenectady Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2318 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW911 has been issued to thq undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 527—29 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAY WEYMAN
527—29 East New York Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail uqder Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504—6 Marion St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, Jr. 
Post 199 V. F. W. of U. S.

504—6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

New Britain, Conn.
Yra malonu pranešti, kad 

New Britaino Lietuviška Ra
dio Programa, kuri yra ve
dama Andriaus Rėkaus, bus 
girdima už kelių šimtų mylių. 
Nes yra padidinta ant dides
nės jėgos.

Programas atsibūna kiek
vieną sekmadienį, 2:30 vai. 
po pietų, iš stoties W.N.B.C., 
1380 kils. Patartina lietu
viams atsisukti savo radio ir 
pasiklausyti gražių lietuviškų 
dainelių, kurias išpildo Lietu
vių Radio Choras po vadovys
te panelės Marytės Chepony- 
tės. Klausantieji programos, 
prašomi parašyti laiškelį arba 
atvirutę į radio stotį ir pasa
kyti, kaip patiko programa.

Lietuviai, turėdami kokius 
reikalus su šia lietuviška ra
dio programa, prašomi visa
dos kreiptis pas radio progra
mos vedėją Andrių Rekų, 
63 Sheffield St., New Britain, 
Conn.

L. R. P. V.

Gręsia Visuotinas Skerdyk
lų Darbininkų Streikas

Chicagoj
Chicago, lapkr. 23.—Jeigu 

Union Stockyardai neis į 
derybas su streikuojančiais 
700 CIO darbininkų, tai CIO 
vadai grąsina šaukt visuo
tiną 20,000 darbininkų strei
ką prieš skerdyklas.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1739 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DE BARBIERI
1739 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4749 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
60 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS RUSSO
60 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HW 6 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 8846—20th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL PACCIONE
8816—20th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thai License No. 
RW 916 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 485—487 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK JULIUS MERKEL 
485—487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1068 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 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 650 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 120 Norman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILHELMINA BENEDICT 
d-b-a Norman Bar & Grill

120 Norman Ave., Brdbklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 245 has been issued to the undersigned 
to sell beei’ and wine at retail under Section 
132A of lhe Alcoholic Beverage Control Ixiw 
at 1229 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE KORNMUELLER 
(Zur Badischen Heimat)

1229 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7132 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 424 Empire Blvd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on thex premises.

CHARLES CALANDRILLO 
EMPIRE RESTAURANT

424 Empire Blvd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ! 
EB 878 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49—35 Kings Highway, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises,.

PHILIP L. O’ROURKE 
d-b-a Phil’s Esso Diner

49—35 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1079 has been issued to the • undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1870—2 Albany Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CORNELIUS D. SULLIVAN
& EDWIN V. EAST 

Sullivan’s Bar & Grill
1870—2 Albany Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB891 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1165 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM LAWLOR 
Last Chance Bar & Grill

1165 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8413—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

PASQUALE PARISI 
& LUIGI POLLIO 

Sorrento Rest.
8113—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291—3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291—3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 785 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SANTO MESSINEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
423—7th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN T. McKENNA
423—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EDWARD LUBY
674 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

Fotografa s
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu srrupiu ir pavieniu.

padarau 
paveiks- 
krajarus 
su ame-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1040 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 1227 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL MC HUGH,
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANGELO DEMEVO
462 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.s Glemnore 5-6111

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Draugi
ja rengia balių, įvyks šeštadienį, 26 
d. lapkr., Laisvės Choro Svct., 57 
Park St. Bus gera orkestrą šokiams, 
turėsime užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga tik 25c. Kviečiamoj visus skaitlin
gai dalyvauti. — Kotų. (276-277)

PITTSBURGH, PA.
Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos 

svarbus susirinkimas įvyks šeštadie
nį, lapkr. 26 d. 1217 Beaver Avė., 8 
v. v. Prašome skaitlingai dalyvauti.
— Org. (276-277)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį) 27 d. lapkr., TO v. 
ryto, 1415 — 2nd Street. Draugai, 
prašomo ateiti į šį susirinkimą, at-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

siveskite ir naujų narių. Turime ke
letą laiškų iš Centro ir “Vilnies.” 
Bus išduotas raportas iš Apskričio 
konferencijos. Kurie esate pasimo- 
kėję duokles, gausite knygą “Ūka
nos.” (276-277)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 27 d., Liet. 

Svct., 29 Endicott St., bus sulošta 
3-jų aktų juokingiausia komedija 
“Pusseserė Salomėja.” Pradžia 6 v. 
v. Loš parinkta grupė iš Bostono. 
Šį parengimą ruošia Amerikos Lie
tuvių Kongreso Vietinis Skyrius. 
Nepraleiskite progos nepamatę šios 
komedijos. — Kom. ' (276-277)

DETROIT, MICH.
LLD 21 kp., Windsor, Ont., Cana

da, rengia šaunų balių,, šeštadienį, 
26 d. lapkr., po antrašu 1104 Drouil- 
lard Rd. E. Pradžia 7:30 v. v. Pel
nas skiriamas kanadiečių laikraš
čiui “Liaudies Balsas.” Kviečiame 
detroitiečius ir apylinkės kanadie
čius dalyvauti šiame parengime. — 
Rengėjai. (276-277)

NOTARY PUBLIC

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

GARSINK1TES “LAISVĖJE
PHILADELPHIA, PA.

“LAISVES” BANKIETAS
KONCERTAS IR. ŠOKIAI

Rengia Philadelphijos Lietuvių Darbininkų Organizacijos

Sekmadienį

Gruodžio 4 December
THE STANTON HALL

360 Snyder Ave. Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų 
Vakariene 6 vai., o šokiai 7:30 vai. vakare 

o 0 *

Šokiams Gros A. Habricchuk Orkestrą

KONCERTO
“Lister,” Ispanų Choras 
Antonio Quintailla, gitaristas 
Lolita Larrea, sopranas 
S. Kuzmickas, baritonas 
Vaidžiulienū ir Duktė, dainuos 

duetus ir solus

PROGRAMA:
N. Stankevičiūtė, sopranas
Sapovičiūtės, šokikės
Merginų Sekstetas
Vaikų Balalaikų Orkestrą
A. Habricchuk, armonistas
Lyros Choras

Kalbės R. Mizara, “Laisves” Redaktorius

South. Boston, Mass.

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI

KONCERTAS
Rengia A.L.D.L.D. 2-ra Kuopa \

Turininga ir Puiki Programa

Bus Sekmadienį, 27 Lapkričio-November

PROGRAMAS:
Solistai: Ignas Kubiliūnas, Lil
lian Kavaliauskaite, Ona Balt
rus, Elena Repšiene ir Ona 
Turauskienė.

Harmonijos grupė, vad. E. 
Žukauskaitės, susideda iš se
kamų: E. Rudokiutė, J. Rai- 
nardienė, R. Merkeliutė ir M. 
Zavis.

Laisvės Choro grupė N. Kir- 
lauskas, A. Kirlauskas, M. Kir- 
lauskas ir P. Shurila. Joms 
akompanuos Lillian Burba. Lillian Kavaliauskaitė

Sopranas iš Brooklyn, N. Y.

TAIPGI DALYVAUS IR DIDYSIS LAISVĖS CHORAS

Ignas Kubiliūnas, baritonas
žymus dainininkas-komikas

Lietuviui Salėje
Kampas E ir Silver Streets 

SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 2-rą Vai. po Pietų

jžANGA 40 CENTŲ

Visus apšvietą branginančius 
žmones, visus dienraščio ‘‘Lais
vės” patriotus kviečiame i Šį 
puikų koncertą.

Rengėjai.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ifi ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kalnas.

Varpas Bakery 3642 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Gint WPA Darbus FRANK DOMIKAITIS

Soviety Palocius Iš 
Puikaus Marmuro

I MS NAUJO PADARYTA 
CIO KONVENCIJOJ?

IŠ MALINAUSKŲ-RUŠINSKŲ
SUKAKTIES POKILIO

Šv. Jurgio Draugijos 
Balius Šj Vakarą

Pasaulinėje Parodoje, kur 
Sovietai turi užėmę vieno ir 
dviejų trečdalių akrų plotą, 
Sovietų palocius bus pastaty
tas iš puikiausio pasaulyje 
marmuro. Pirmas siuntinys, 
255 tonai, jau atvežta New 
Yorkan laivu Turksib pereitą 
penktadienį. Stipriai raudonas 
marmuras atvežta iš Sovietų 
Karelijos. Balto marmuro at
vežta iš kitų šalies vietų.

Marmuras atvežtas neap
dirbtuose blokuose. Jį apdirbs 
Amerikos dirbtuvėse.

Sovietų palocius pasauliniuo
se fėruose bus pastatytas taip, 
kad jį lengvai galės atrinkti 
ištisomis dalimis ir pargabenti 
Sovietų Sąjungon, kur jis bus 
atstatytas ir pasiliks pastoviai 
atminčiai.

Nesenai įvykusia CIO na- 
cionale konvencija, Pittsbur
gh e, domėjosi ne tik jos na-
riai, bet taip pat visos Ameri
kos
žmones. Ja domėjosi ir darbo 
žmonių priešai. Dėlko ? Kas 
ten naujo padaryta? Ką tos 
konvencijos darbai reiškia 
mums, darbo žmonėms?

Į minėtus ir kitus sąryšyje 
su CIO klausimus išgirsite aiš
kų atsakymą Lietuvių Komu
nistų Kuopos
pirmadienį, lapkričio 
vakare, “Laisvės“ 
Lorimer St. Tuo 
kalbės R. Mizara. 
kalbos—diskusijos.
dalyvauti ne tik nariai, Bet ir 
abelnai publika.

ir viso pasaulio darbo

susirinkime šį 
28-tos 

salėje, 419 
klausim u 

Po jo 
Kviečiami

Kaip Apvaikščiota 
Padėką Diena

“Mirtą Vainiko” Generalė
Praktika

bažnyčių 
dėkavojo 
dar ne

švente:

Šimtuose sinagogų, 
New Yorke žmonės 
Dievui, kad Amerikoj 
ra fašizmo ir kad gali kas kaip
nori melstis, ar visai nesimel
sti, laisvai.

New Yorko paskelbusių 400- 
tų šeimynos, aišku, už vis dau
giau turėjo už ką dėkoti ir ne
sigailėjo sau skanumynų neigi 
puošnių vietų.

Benamiams, biednuomenei ir
gi bandyta ši diena padaryti 

5,000 pavalgydinta 71-
mo Pulko Armorėj. Bet dėkin
gi vargiai jie begalėjo būti: 
tūkstančiai išstovėjo eilėj po 3 
valandas drebėdami nuo šalčio, 
kol sulaukė tą pietų.

Miesto Bendrabutyje, E. 
25th St., N. Y., pavalgydinta 
6,000. Apie dešimtadalis jų 
buvę atėjūnai iš kitų miestų 
“laimės jieškoti.“

Įvairios misijos, labdarybės j 
organizacijos ir atskiri labda
riai pavalgydino
kitų vargšų. Taigi, kas alkanu 
būdamas pajėgė išgyventi per 
metus ir gauti šios amerikonų 
tradicinės dienos pietus, gal 
dar turėjo spėkų ir padėkoms. 
Tūkstančiai kitų biednuome- 
nės šeimų nei nematė tradici
nės “torkės” pietų, į eiles nė
jo, namie versdamiesi kuo iš
galint.

Lapkričio 24 dieną buvo su
rengta draugam Malinauskam 
ir Rušinskam 25 metų vedy
bų sukaktuvės. Susirinko gra
žus būrelis svečių. Laike va
karienės, buvo išsireikšta gra
žių linkėjimų draugam Mali
nauskam ir Rušinskam.

Kas nepaprasčiausia, tai 
i buvo apkalbėta, kuriam fon
dui parinkti aukų; didžiuma 
išsireiškė, kad Ispanijos kovo
tojam. Po išsireiškimų, buvo 
renkamos aukos. Aukavo se
kanti draugai-gės:

Po $1.00—O. Malinauskie
nė, A. Malinauskas, K. Rušin- 
skiene, J. Rušinskas, O« Ar
minienė. 
Pranaitis 
vanienė,
Sungailienė. 
Garbačiauskienė, Butkus, Va- 
rison, Navalinskienė, Karpavi- 
čienė, Silickienė, Malinausku- 
tis ir, 15 centų, Alb. Rusins-? 
kiūtė.

Viso surinkta $10.90.
Ten Buvęs.

Didžioji lietuvių pašalpinė 
Šv. Jurgio Draugija jau ruo
šia savo 52-rą metinį balių. 
Tai gražaus amželio dagyven- 
ta, o vis ne sena.

“Tai kas, kad draugija se
na, ale pamatysit, koki mes 
jauni, koks bus'šaunus mūsų 
balius ir kiek jame 
nimo,“ pareiškė J. 
Jurginės Draugijos 
kas. Tiesa, Jurginės
suomet būna skaitlingi ir tur
tingi jaunaisiais Jurgučiais ir 
Jurgaitėmis.

Jurginės balius įvyks jau šį 
šešta d i en į, 1 a p k r i č i o
Grand Paradise 
318 Grand St., 
Pradžia 
Grieš dvi 
tuviškus, 
šokius.

WPA Mokytojų Unijos Loka- 
las 453, A. F. of L., atsiuntė 
majorui La Guardijai telegra
mą, kurioj prašo tęst kovą 
prieš atleidinėjimus iš WPA 
darbų, prieš WPA siaurinimą. 
Majoras jau važinėjo į Wash- 
ingtoną tuo klausimu ir už tai 
telegramoj jam reiškiama pa
dėka “varde 20,000 švietimo 
darbininkų.“

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

bus jau-
IC ai rys, 

pirminin- 
baliai vi-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS

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

’o 50c. — Klimas, 
Grabauskas, Le- 

Maželienė, Haley, 
Po 25 centus—

Sekmadienį, lapkričio 27 d., 
vai. dieną, Ukrainų Svetai

nėje, 101 Grand St., Brookly
ne, N. Y., įvyks generalė repe
ticija veikalo “Mirtų Vaini
kas“. Visi aktoriai ir scenos 
tvarkytojai, dalyvaujanti prie 
šio veikalo, prašomi laiku su-j 
sirinkti.

1
Į

Paskutinis Užkvietimas
Šį sekmadienį, lapkričio 

(November) 27, New Natio
nal Home, 61-60—56th Rd., 
Maspethe, L. L, N. Y., įvyks 

koncertas ir šokiai,“Mirtų Vainikas“, ši graži (šumnus 
meilės drama, bus vaidinama kuriuos rengia Maspetho rusų j 
Ukrainų Svetainėj (101 Grand ir lenkų IWO ir Lietuvių Li- 
St.), gruodžio 3 ir 4 dieno
mis (šeštadienį ir sekmadie
nį). Varde Lietuvių Liaudies 
Teatro, prašome mūsų narius, 
užjautėjus ir visą publiką da
lyvauti vaidinime ir padirbėti, 
tai yra, pasakyti kitiem apie 
vaidinimą, padalyti skelbimų, 
parduoti tikietų.

Kviečiami ir kitų kolonijų 
gerų veikalų ir vaidinimų lan
kytojai. Įžanga į vaidinimą 
labai žema. Tad padarykime, 
kad 

tūkstančius ka.
masiniai dalyvautų publi-

V. Bovinas, 
L.L. Teatro Sek r.

Turėjo už Ką Dėkoti

“Daily Workerio” Kontestas
darbininkų dien- 
Worker” paskel- 
gavimui naujų 

Laimėtojams to 
dova-

Angliškas 
raštis “Daily 
bė kontestą 
skaitytojų,
kontesto duos sekamas 

mas: moterims — kailinius ar
ba audeklinį ploščių su kailio 
kalnierium ; vyrams — ploščių 
arba eilę drabužių, su marški
niais, batais, 6 porom .kojinių, 
Stetson skrybėle. z

Sąlygos — turi parašyt ge- 
riausį laišką ne iš daugiau kaip 
100 žodžių ir išparduot ne ma
žiau 20 knygučių “D. W.” ku
ponų iki 22 vasario, 1939 m.

Žmogvagiam Prirokuoja 
Ir Apdraudos Mirtis

Iškelta aikštėn, kad žmog- 
vagiai, laikiusieji savo centrą 
salės skiepe, 217 E. 6th St., 
N. Y., turėję ir apdraudų ra
ketą. Denis Gula, 52 metų, 
vieno žmogvagių tėvas, kuris 
tame skiepe laikė pulruimį, 
iškolektavęs tris stambias ap- 
draudas.

Ryšyj su šiuo raketų iškelta 
kita keistenybė, būtent, kad to 
raketo kvotimų rekordai dingę 
iš prokuroro ofiso. Dėlto bū
siąs kvočiamas Dodge, buvęs 
New Yorko prokuroras.

26-tą, 
Ballrooms, 
Brooklyne. 

6:30. Įžanga 40c.
orkestros, viena lie
ki t a a m e vi k o n i šk 11 s

Majoras Remias Naująją 
Dalybą Šalies Labui

to pamilto jūs
atsaky-

Majoras La Guardia gavęs 
nuo Mrs. J. W. Rowe iš Miller
ton, N. Y., sekamą laišką:

“Jeigu gerai supratau iš šios 
dienos laikraščio, jūs agituoja
te už ‘Naująją Dalybą’? Tai 
negalima. Ant 
negalėsite būti 
prezidentu.“

Majoras jai
taipgi paskelbė jį viešai. 

Laiške pažymi, kad jis nesiti- 
kįs partijų rnominacijos kandi
datūrai j prezidentus ir kad 
Naująją Dalybą remias dėlto, 
kad esąs įsitikinęs, jog ji neša 
gerovę šaliai, kurios “giliai 
trokštu,“ rašo majoras.

Suteikiam Garbingas Lai-y 
dotuves nepaisant kaštą. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. 1., N. Y.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
■vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI JRENGTA SUSIEJIMAMS {STAIGA

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

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

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

Sniegvaliai ir vaikai šiemet 
tikrai turėjo už ką dėkoti Pa
dėkų Dieną. Išvakarėse tos 
amerikonų tradicinės šventės 
pasirodė pirmosios snaiguolės. 
Gi po šventės, penktadienio 
rytą, newyorkieciai pasijuto 
lyg ir šimtmetį pažengę atgal: 
gatvekariai vos kruta, šaligat
viais išbristi negali, auto pra- 
važinėtais vidurgatviais lenk- 
tyniuot su slydinėjančiais auto 
irgi nepatogu. Tačiau vaikai 
sniegvaliai labai patenkinti.

teratūros Draugijos 138 kp., 
darbininkiškų laikraščių nau
dai: “Laisvei”, “Daily Worke- 
riui,“ “Russky Golos“ ir “Glos 
Liudowi”. Apie svarbą šią 
spaudą remti netenka aiškin
ti. Kiekvienas, kuris stoja už
demokratiją, už progresą iri 
laimingą ir gražią ateitį, su
pranta minėtos spaudos rolę. 
Be to dar, bus puiki ir koncer
tinė programa: Aido Choras, 
iš Brooklyn©; černiševskio šo
kikų grupė, iš New Yorko; So- 
kolų gimnastų grupė ir Teat
ro grupė dalyvaus programoje.

Šokiai iki vėlumai nakties 
prie geros Gregorek orkestros.

Užkandžių ir gėrimų įvai
riausios rūšies.

Pradžia 3:30 po pietų; bi
lieto kaina 40 centų.

Maspetho rengėjai nuošir
džiai kviečia Maspetho ir jo 
apylinkes žmones skaitlingai 
dalyvauti šiame svarbiame pa
rengime.

Manoma, kad O’Hara, 26 m. 
vyras, kuris nušautas Sunny
side apartmente pereitą savai
tę buvęs nušautas per klaidą, 
šūviais, taikomais kam ki
tam, nes ant jo niekur nepa
tirta jokios nuožiūros, jokio 
kam nors prasikaltimo.,

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai dėl 

vyrų. Garu šildomi ir karštas van
duo. Arti Montavvk Avė. stoties. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas 
J. Lukoševičius, 1137 Blake Avė., 
Brooklyn, N. Y. (276-277)

ir

Kazimieras Vabalas, 49 me
tų amžiaus, 53-17 8th Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė lapkri
čio 22 d., St. Vincent ligoni
nėj, N. Y., mieste, po sunkaus 
sužeidimo darbe, ant dokų. 
Pašarvotas savo namuose, 
laidotas lapkričio 26 d., 9 
ryte, St. Jono kapinėse.

Nuliūdime paliko savo 
limą žmoną Oną ir vieną, 
vedusią dukterį.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda-Levandaus- 
kas. !

Bus 
val.

my- 
jau

Matthew Brady, 32, Brook
lyn© Edison Kompanijos elek- 
tristas/sudegė palietęs elekt
ros vielą tunelyje. Jį gelbėjęs 
jo sandarbininkas Michael 
Genley apdegė abi rankas.

Astorijoj 250 jaunuolių atė
jo Sveikatos Centran nemoka
miems krūtines ir Wasserma- 
no tyrimams.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijė
les Mokykla Prasidės Šį 

Šeštadienį
šeštadienį, lapkričio 26 d., prasi

dės AŽVD mokykla ir tęsis per vi
są žieminį sezoną. Pradžia kaip 2 
vai. po pietų. “Laisves” Svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

( Lietuviai darbininkai, biznieriai ir
savo raporte majorui LaGuar- profesionalai leiskite savo vaikučius 

mokyklą. Geri 
dainų. — Mo-. 

(275-277)

Kom.

PAŠALPOS PAKILUSIOS
Bedarbių Šelpimo Biurai

j aukščiau nurodytą 
mokytojai kalbos ir 
kyklos Komitetas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

iš $35.54 
iki $70 į

ir Vaisti
ni j a

dijai, pateikia davinių, kurie 
rt)do, jog bedarbių šelpime 
padarytas visapusiškas pro
gresas. Nuo 1933 metų bedar
bių šeimos įplaukos 
mėnesiui pakilusios 
mėnesį.

Workers Alliance
jos Apskričių ir Miestų 
kredituojama pagelbėjusyfcoope- 
ravus įvest sistematingą be
darbių skundų priėmimą ir 
šalpos pravedimą. Pagerėjo 
medikalis aprūpinimas, maiti
nimas, rengimas.

Progreso padaryta pačiame 
išmokėjime: dabar gauna pi
nigais, gali pirkti, kur nori. 
Rendų apmokėjimas pagelbs
ti bedarbiui ir namų savinin
kui. Hooverio laikų šalpos si
stema, 1933 m., išmokėjo ren
tomis *$7,800,000. Gi 1935-36 
metais išmokėta bedarbių ren- 
doms $30,000,000. Rendų iš- 
mokesčiai 1937 m. pakilę apie 
20%. Aišku, tas daug padėjo 
mažų namų savininkams, ka
dangi daugelis bedarbių tebe
gyvena mažuose namuose.

Office Pilone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

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

Sun. all day and night

/ 
Tel. Evergreen 7-2375 L-1870

HYMAN BERGER
RETAIL LIKERIŲ KRAUTUVE

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos Degtinės 
ir Vynai švenčių Vaišėms. \

Svarbi Jums Naujiena
Kiekvienas atsilankęs turės surpryzą. Ateikite 
savo naudai, patirkite kas bus tas surpryzas.

------- ------ i

245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer St., Ten Eyck Project.

Lietuvių Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)\ • • •
Mūsų inžinieriai išmieruos j’ūsų 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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia Ir žemiausiom kainom krautuvė Willlamsburgh’e

Specialis Geras Pirkinys
Old Maturitz Straight Rye 4 metų senumo 

$1.09 Pt. 90 proof $2.09 kv. 90 proof
reguliarė kaina $1.39 reguliarė kaina $2.69

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ




