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Ruoškime rudeni
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Chicagos “Draugo” lap
kričio 18 dienos laida išėjo 
gerokai padidinta, net iš 
24 puslapių. Tai' jubilėjinis 
numeris.. “Draugas” švenčia 
savo 30 metų sukaktį. Pir
mas x“D.” numeris išėjęs 
liepos 12, 1909.

Bet jubilėjinis numeris ir 
literatūriniu ir informaci
niu požvilgiu labai tuščias. 
Užverstas garsinimais. Tar
pe jų įmaišyta dar pustuzi
nio kunigų atvaizdai. Tai ir 
viskas. Matyt, specialis nu
meris taip pavėluotai išleis
tas tiktai biznio pasidary
mui iš garsinimų.

į! *

Lenkijos naujas “premje
ras” gen. Sikorskis šiomis

Kom. Jaunuolių In
ternacionalas Skel
bia Kovų prieš Karų

&

Maskva. — Jaunųjų Ko
munistų Inter nacionalas, 

.savo 20 metų sukaktyje, iš- 
, leido atsišaukimą į jaunuo
sius pasaulio darbininkus 
ir studentus kovot prieš ka
rą. Atsišaukimas persergė- 
ja, kad valdžios tokių “be
pusiškų” šalių, kaip Jung- 

- itiniu Valstijų, palinkusios į
dienomis aplanke savo ge- (talkininkų pusę, tempia 
radėjus Londone. Kalbėjos^ gmones nnkon karo, siekda-

“Valcu Karalius” Rašo Dai 
nas Talkininkų Kareiviam

SUOMIJA TIKISI PASKOLOS Iš Naziai Paskandino
AMERI KOS PRIEŠ SOVIETUS x

su Chamberlainu ir kitais 
šulais. Tūlas “Augur” New 
York “Timese” aprašo jo 
misiją. Jis su Chamberlai
nu tarėsi apie Lenkijos at-

bū-
Si- 
tos

mos įvest diktatorišką, re
akcinę tvarką namie prieš 
darbo žmones.

Jaunųjų Komunistų In
ternacionalas parodo, jog 
dabartinis Anglijos-Franci- 
jos karas su Vokietija nė
ra vedamas dėl jokios de
mokratijos ar silpnesnių 
tautų liuosavimo, bet tik dėl 
imperialistinių grobių ir lo
bių. Čia ir talkininkai ir Vo
kietija kariauja tik kaipo 
imperialist^!. Bet Anglija, 
pavergus 480,0p0,000 žmo
nių kolonijose, ir Franci j a, 
slopindama kolonines tau-

Paryžius. — Iš Austrijos 
pabėgęs nuo nazių, garsus 
muzikos kompozitorius Os
car Straus, vadinamas “val- 
cų karalius,” dabar rašo 
dainas kareiviams Franci- 
jos ir Anglijos prieš nazius.

Du Strauso sūnūs įstojo į 
Franci jos armiją kaip sa
vanoriai k a r e i v iai. Pats 
Straus tapo Franci jos pilie
čiu tą dieną, kai karas pra
sidėjo.

Helsinki, Suomija. — Suo- 
mių-finų laikraščiai rašo, 
kad Suomija galėtų gaut 
bent 25 milionus dolerių ka
rinės paskolos iš Amerikos 
bankų. Tam pritaria prezi
dentas Rooseveltas.

Tai Buvo Tušti žmonių 
Gąsdinimai

Suomijos politikai, radio

ir spauda gąsdino, būk; So
vietai gręsią užpult Sūftmi- 
ją. Bet nematyt jokių pasi
rengimų iš Sovietų pusės 
užpult ją. Tai jau sugrįžo į 
didmiesčius dauguma gy
ventojų, kuriuos valdžia bu
vo išsiun|us į kaimus ir.

11 Laivų nuo Savai
tės Galo iki Šiol

Aklas Vadovaus Akliem 
Kaip Amatų Mokytojas

miestelius. Vėl atsidaro 'tini-| Sacramento, Ca 
versitetai ir kitos mokyk- skiriamas aklas
los.

Didis Vokietijos Kapitalistas Thyssen Pri
verstas Pabėgt nuo Hitlerio; o tai Jis 

Andai Padarė Hitlerį Diktatorium

Naujoji Lenkija vėl 
sianti didelė ir tvirta, 
korskis sako, kad ir 
svetimos žemės, kurias pir
miau Lenkija turėjo paver
gus, kaip Baltarusiją, Uk
rainą ir Vilniją, turės su
grįžti prie Lenkijos valsty
bės.

Lenkija vėl būsianti tvir
tovė tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos, idant ne-1 tas, veidmainiauja, būk jos 
InirJnc. hnlc'Ain'amili iTAV'/Iid -i ' 1 , -I „ rlnwi 4-1 inn

TURKIJOS PREKYBOS 
SUTARTIS SU ANGLIJA 
—SMŪGIS VOKIETIJAI

leidus bolševizmui veržtis i 
Europą.

* * *

Tai Lenkijos ponų ir An
glijos imperialistų planai. 
Jei jie pajėgs, atsteigs seną 
Lenkiją. Tokiam atsitikime 
ir Vilnius vėl patektų len
kams.

kovoja “dėl* demokratijos 
ar dėl silpnųjų tautų lais
vės.”

Hitlerininkai Kanuolė- 
mis Šaudė Cechus 

Darbininkus❖ * *
Žymus Lietuvos rašyto^ 

jas ir veikėjas Justas Pa- \ 
leckis suareštuotas ir čie- 
liems metams išgabentas į 
sunkiųjų darbų koncentra
cijos stovyklą. Jam esąs 
primetamas simpatizavimas 
komunistams.

Kiek tame tiesos, mes 
nežinome. Žinome tik tiek, 
kad Paleckis buvo kairaus 
nusistatymo rašytojas ir 
veikėjas, t * *

Ką tuomi nori pasiekti j 
Lietuvos vyriausybė? Ar ji/ 
mano, kad didindama po-f 
litinių kalinių skaičių Lie^ 
tuvoje, ji laimės Lietuvos iri 
užsienio lietuvių simpati
jas? z

Šitie jos žygiai trukdq 
tautos apsivienijimui ir su j 
darymui milžiniškos talkos 
Vilniaus atstatymui. į* * * i

Vienas menševikas iš Liėl 
tuvos rašo “Naujienose”,\ 
jog į kairę pasukęs ne vien 
Paleckis. Kiti inteligentai 'permaliavoja. Reiškia, 
taip pat pakairėję. Jų tarpe ziai pervedė tuos laivus Ita- 
esą tokios žymios literatū
rinės figūros, kaip Liudas 
Gira ir Petras Cvirka.

Jam, be abejo, labai gaila 
visų tų inteligentų.

♦ * ♦

O mums negaila. Mums 
atrodo, kad visiems pado
riems ir nuoširdiems Lietu
vos inteligentams vieta tami 
kairiajam fronte. Ten glū- Įnazių orlaivis,dabai aukštai 
di Lietuvos ateitis. Ten ve
riasi visos laisvos ir laimin-i dorio, ir saugiai nulėkė sau 
gos Lietuvos ateities viltysrj atgal.

London. — Pranešama, 
jog nazių kariuomenė ka- 
Huolėmis bombardavo Pra
gos miesto dalis, kur dau
giausia gyvena cechai dar
bininkai. Taip naziai terori
zavo cechus darbininkus, 
kurie demonstravo, reika
laudami sugrąžint laisvę 

rengėsi 
nazius-pa-

^avo tautai, ir 
Štreikuot prieš 
/vergėjus.

Naziai smogikai suėmė 18 
čechų studentų, sustatė ei
lėn prie sienos, visus sušau
dė, suramstė jų kūnus ir 
taip paliko prie sienos, kai
po persergėjimą kitiems ce
chams, kad nedrįstų prie
šintis naziams.

ITALIJA GAUNA 18 VO
KIETIJOS LAIVŲ

Geneva. — Italijos prie
plaukose iki šiol stovėjo 18 
prekinių Vokietijos laivų. 
Juos dabar italai, savaip 

na-

įjai.

Nazių Lėktuvas Perskrido 
Per Londono Apsaugas

London. — Baigiama da^ 
ryti prekybos sutartis tarp 
Anglijos ir Turkijos. Sutar
tis numato, kad Anglija pa
didins pirkimus produktų iš 
Turkijos nuo 7 iki 30 pro
centų.

Politikai įžiūri šioj pre
kybos su tarty j tiek Svarbos 
kaip ir * tarpusavio apsigy
nimo sutartyj, kuri buvo 
pirmiau padaryta tarp Tur
kijos ir Anglijos. Pagal da
bartinę prekybos sutartį, 
Anglija taps didžiausiu 
Turkijos kostumeriu, o iki 
šiol Vokietija buvo . stam
biausias Turkijos kostume- 
ris.

Ši sutartis dar labiau ap
sunkins Vokietijai gavimą

Zurich, Šveicarija. — Bi
jodamas Hitlerio keršto, pa
bėgo iš Vokietijos į Šveica
riją vienas iš didžiausių Vo
kietijos fabrikantų, Fritz 
Thyssen. Jis buvo pirminin
kas Ruhr srities plieno ir 
geležies trusto ir dar vie
nos didelės plieno kompani
jos Vokietijoj.

Būdamas Hitlerio “sei
mo” atstovu, Fr. Thyssen 
priešinosi karui ir dabarti
nei nazių politikai; o už tai

jam gręsė Hitlerio kerštas, 
kaip kad Thyssen dabar pa
reiškė United Pressai, ame
rikonų žinių agentūrai.

Bet tai pats Thyssen su 
keliais kitais stambiaisiais 
fabrikantais, bankininkais 
ir politikieriais andai pada
rė Hitlerį Vokietijos kanc- 
leriu-diktatorium. Thyssen 
buvo tikrasis inžinierius di
džio, kapitalo sąmokslo, pa
gal kurį Hitleris užsodintas 
ant vokiečių sprando.

Sacramento, Calif. —Yra 
_______  ____ ; žmogus 
kaip superintendentas Cali- 
fornijos Pramoniško Namo 
Suaugusiems Neregi ams. 
Tame name dabar yra 98 
neregiai.

Aklas naujasis superin
tendentas “prižiūrės” nere
gių mokinimą dirbti šluo
tas ir tam tikrus audimus 
bei pynimus.

Cork, Anglija. — Nazių 
submarinas nuskandino 
prekinį Anglijos laivą “Ar
lington Court,” 4,915 tonų 
įtalpos, už 200 mylių nuo 
Airijos krantų.

Vokiečių povandeninės 
bombos-minos bei submari
nai nuo sekmadienio iki šiol 
taip pat sunaikino Keturis 
kitus prekinius Anglijos lai
vus.

MAINAI VOKIEČIŲ ANT 
KITATAUČIŲ TARP SO
VIETŲ IR VOKIETIJOS

Midi. Gubernatorius 
Peršasi Laužyt Auto. 

Darbininky Streiką

Jau 23 žmonės Užmušti 
Riaušėse tarp Indijos 
Mahometony ir Indusy

Karachi, Indija. — Kru
vinuose susikirtimuose tarp 
mahometonų ir indusų lap
kričio 20 dieną tapo užmuš-

Detroit, Mich. — Toliau 
tęsiamos de rybos tarp 
Chryslerio automobilių kor
poracijos ir CIO Jungtinės 
Auto. Darbininkų Unijos.’ta 13 asmenų. Iš to Škai 
T a r p i n inkau j a f ederalės 
valdžios atstovas-taikytojas.. .v . į vaiuzius aisiuvas-iaiKy tujasreikmenų is užsienių, taigi |j_ R D visais kitais 4- i 1 -* <-< I rn 1 VA rJ n I t A V> I i i A n 47tarnaus kaip dalis Anglijos 

blokados prieš Vokietiją.

Potviniai Stabdo Karo Vei
kimų Vakarų Fronte

Paryžius. — Ištvinus

klausim ais susitariama, 
apart algos priedų.

Darbininkai reikalavo vi
dutiniai pridėt po 10 centų 
valandai. Bosai ėmė mėtyt 
iš darbo veiklesnius unijis- 
tus; dėl to prasidėjo strei-

Rheinui ir kitoms pasieni- kai atskirose dirbyklose. 
nėms upėms, visai ~ _ *.........................

čiaus du indusai nušauti 
policijos. Diena pirmiau su
sidūrimuose indusų su ma
hometonais žuvo 10 žmonių.

Pagal naujesnius praneši
mus, tai šios kruvinos riau
šės kilo iš to, kad mahome
tonai padegė kelias indusų 
krautuves.

(Anglijos valdžia kursto

Maskva. — Pasirašyta 
sutartis tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, kad vo
kiečiai gali iš Sovietinės 
Vakarinės Ukrainos ir Va
karinės Baltarusijos persi
kelt į Vokietiją, o lygus 
skaičius kitataučių gali iš 
nazių užvaldytos Lenkijos 
persikelt į Sovietų Sąjungos 
žemę.

(Vakarinė Ukraina ir 
Vak. Baltarusija pirmiau 
buvo po Lenkijos valdžia, 
kol tuos kraštus Sovietai 
neseniai atvadavo.)

Apsimainymas vokiečiais 
ant kitataučių bus visiškai 
laisvas. Kurie vokiečiai no
rės pasilikt sovietinėje Va
karinėje Ukrainoje ir Bal
tarusijoje, tai Sovietai ne- 
siųs jų į Vokietijos žinybą.

London. — Anglai kaltina 
Vokietiją, kad jos submari- 
nai “prisodino” magnetiškų 
bombų jūrose. Kai laivas 
plaukia virš tokios bombos, 
nors jis nekliudytų jos, vis 
tiek sprogsta povandeninė 
bomba.

Nuo praeitos savaitės ga
lo iki šiol, nazių minos ir 
submarinai paskandino ir 6 
laivus bepusiškų krkštų, ta
me skaičiuje Lietuvos laivą 
“Kauną,” 1,521 tono įtal
pos. ' ' '

Berlin. — Naziai užgin
čija, kad jie prisė ję tokių 
minų jūrose prieš talkinin
kų ir bepusiškų kraštų lai
vus.

sumaže-. Tada fabrikantai uždarė (indusais, kad jinai lengviau

Turkų Spauda Nori Kivirčų 
Tarp Sovietų ir Vokiečių
Berlin. — Vokietijos val

džia aštriai užprotestavo

London, lapkr. 21. — Vo
kiečių vandeninė bomba-mi- 
na nuskandino specialį An
glijos karinį laivuką “Mas
tiff,” kuris buvo pasiųstas 
graibyt nazių minas. “Mas- 
tiff” buvo 490 tonų įtalpos. .

Berlin, lapkr. 21. — Pagal 
karo, teismo sprendimą, na
ziai nukirto galvas dviem 
broliam, Karoliui ir Bern- 
hardui Gžebeliam kaip Vo
kietijos išdavikam.

pjautynes mahometonų su Turkijai, kad Turkų laik-
raščiai, ypač “Tan” stengia-

jo net franeuzų ir vokiečių savo fabrikus visiem 60,000 galėtų nuslopmt Indijos gy- sį sudrumst santikius tarp 
žvalgų veiksmai, ir tik ret- darbininkų. Ir taip tęsiasi ventojų kovą už to krašto govietų Sąjungos ir Vokie- 
Izta nici innnimn Irn Yin a1 X 'i n . • a r-s t i • -r-s. i •   * 1 — ~ —   L. — A 4

Maskva, lapkr. 21. — So
vietų laivynas daro didelius 
manevrus Baltijos Jūroj.

karčiais iššauna kanuolė iš 
vienos bei antros pusės.

' Kunigas Siūlo Sustabdyt. 
Pamokslus per 3 Metus
Philadelphia, Pa. — Kle

bonas Holy Trinity bažny
čios, <E^Fr. Salmonas pa
reiškė^ Jog geras būtų daly
kas, jei kunigai per trejetą 
metų visai nesakytų, pamok
slų. '

London. — Apie Londoną 
yra sustatyta geriausios an- 
felų priešorlaivinės kanuolės 
Ii r nuolat budi Anglijoj la
kūnai; o vis dėlto' vienas

lėkdamas, skraidė virš Lon-

Lenkas Nusmerktas Mirt 
Kaip Nazių Žudytojas

Posen, “Vokiška” Lenki
ja. —l Nazių karo teismas 
nusmerkė mirt lenką H. 
Pavlovskį, 21 metų amžiaus, 
kad jis su sėbrais nužudė 
du vokiečius pirma, negu 
vokiečiai užėmė šį miestą. 
Nazių teismas pasiuntė į 
kalėjimą septynis kitus len
kų patriotus. •X.

jau 48-ta diena. Dabar gi nepriklausomybę nuo An- 
valstijos' gubernatorius L. 
D. Dickinson ragina bosus 
atidaryt savo fabrikus, o! 
darbininkus jis šaukia ske- 
baut; ir žada atsiust valsti
jos policiją apgint streik
laužius.

glijos.)
tijos.

Ruošiasi Įvest Demokrati- 
' nę Tvarkų Chinijoj

1,200 Cechų Studentų į 
Koncentracijos Žardžius

Berlin, lapkr. 21. — Išsi
veržė lenkų sukilimai prieš 
nazius Krakovo srityje. ,

Pabėgo Nazių Laivas, Ang
lijos Laivų Naikintojas

--------------- I

Capetown, Pietų Afrika. 
—Nežinia kur pabėgo nuo 
Portugališkos Vakari nes 
Afrikos vandenų ginkluotas 
nazių prekinis laivas ‘Wind- 
huk,’ kuris skandino preki
nius Anglijos laivus. Jis bu
vo persimaliavojęs ir varto
jo Anglijos vėliavą.

, London, lapkr. 21. — An
glai praneša, kad jų lakū
nai nušovė žemyn vieną 
nazių lėktuvą, atskridusį 
bombardųot rytines Angli
jos prieplaūkas bei laivus 
jose.

Chungking, Chinija. — 
Tautinės, Kuomintango par-' 
tijos centro pildantysis ko
mitetas paskelbė manifestą, 
kuriuom šaukia tautos sei-> 
mą sekantį rudenį*. Sako, Vokietijos.' 
kad seimas turės išdirbti 

Praga. — Naziai suvarė 
1,200 čechų studentų į kon
centracijos stovyklas už tai, 
kad šie studentai dalyvavo 
demonstracijose, reikalau- 

j darni paliuosuot Čechiją nuo

konstituciją visai galiai val
dytis.

Manifestas pabrėžia kovą 
iki galo prieš Japoniją, už 
Chinijos čielybę ir visišką 
nepriklausomybę. Jis taipgi 
pareiškia, kad Chinija neis 
su nieku į sutartį prieš Ko
munistų Internacionalą.

London. — Kermit Roo
sevelt, sūnus buvusio Jung. 
Valstijų prezidepto Theodo- 
ro Roosevelto, išsižada savo 
tėvynės ir darosi Anglijos 
pavaldiniu. <

Franc. Laivas su 3 Kanuolėm 
Atplaukė j New Yorką

Dallas, Texas. — Corinne 
Maddox, 26 metų mergina, 
turčių duktė, dviem revol
veriais sušaudė buvusį sa
vo vaikiną B r. Coffmaną, iš 
meiliško pavydo.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ 
“LAISVĖ” NEIŠEINA

šį ketvirtadienį “Lais
vė” neišeina, nes tai lega- 

v lė Thanksgiving švente, ir 
paštininkai tą dieną vis 
tiek “Laisvės” neišnešio
tų.

SO. BOSTON, MASS.
Koncertas Ir Šokiai-

Ateinanti penktadieni, lapkričio, 
(Nov.) 24 d., 8 v. v. Piliečių Kliubo

New York. — Atplaukė 
keleivinis Franci jos laivas 
“De Grasse,” ginkluotas tri
mis kanuolėmis. O kaipo ši
taip ginkluota, tai nazių 
submarinai būtų skandinę jį
Bp nprqprfrpiimn Tarn 161 salėj’ 376 Broadw^. So- Boston, busoe peisergejimo. tarp gražus koncertas ir šokiai. Koncer- 
jo keleivio buvo 80 vokiškų tą pildys airiai ir lietuviai. Bus ge- 
žydų, pabėgėlių nuo nazių.

, -------------------------- ’site progą laimėti kalakutą. Ateiki-
ORAS. — Apsiniaukę ir *? vlsi- Gersime, valgysime ir 4ok- v.iy. Sime, na ir tuomi paremsime darbi-

SllCiaU. ninkišką spaudą. — Tarpt. Komisija.
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“Lietuvos Aidas” Apie Raudono
sios Armijos Buvimą Lietuvoj 
Ant rytojaus, kai Lietuvos kariuome

nė įžengė į Vilnių, “Lietuvos Aidas” 
(spal. 30 d. laidoj), kuris yra valdžios 
organas, parašė editorialą apie visą pa
dėtį. Prisiminęs tą faktą, kad Lietuvoj 
bus atsiųsta (jau yra atsiųsta) tam tik
ras skaičius Raudonosios Armijos karių, 
laikraštis rašo:

“Sutikdami su esama padėtimi turime 
pabrėžti tokias išvadas: 1) svetimoji ka
riuomenė pas mus ateina ne kaip užka
riautoja, bet kaipo sąjungininkė; 2) jos 
atėjimas nieku nepaliečia mūsų pačių 
kariuomenės tvarkymosi; 3) ateinančią 
kariuomenę nelydi jokie civiliniai parei
gūnai, kurie būtų skirti mūsų kraštui, 
ir mes pasiliekame, kaip ir buvę, visiškai 
laisvi ir nepriklausomi mūsų valstybės 
tvarkyme; 4) tos kariuomenės atėjimas, 
sutalpinimas ir visi kiti su ja susiję klau
simai yra tvarkomi dviejų draugingų 
valstybių susitarimais; 5) tie žinomieji 
susitarimai aiškiausiai garantuoja nesi
kišimą į mūsų vidaus reikalus; 6) So
vietų Sąjungos kariuomenes buvimas 
mūsų teritorijoje jokių ekonominių sun
kumų mums nesudaro, nes jos išlaiky
mas visiškai priklauso Sovietų Sąjungai. 
Tuo būdu, iš čia suglaustų minčių sve
timos kariuomenės reikalu pasidarome 
vaizdą, kokiose aplinkybėse mes gyven
sime tolimesnes laisvės dienas.

“Viską suėmus draugėn, mes turime 
platesnę teri tori j ą; kuriai atgauti buvo 
išvengta kraujo, bet kartu ir garantuo
tą išorinį saugumą ateičiai.” 
, Teisingai .pasakyta. Lietuva be kraujo 

lašo atgavo savo sostinę, Vilnių, ir šian
dien turi garantuotą išorinį saugumą!

Mes tatai visuomet pabrėžėme. Mes 
už tai stojome, nes manėme ir manome, 
jog tik šitokiu būdu Lietuva galės išlai
kyti savo nepriklausomybę.

Bet ką dabar pasakys mūsų oponentai, 
kurie tiek daug tauzijo nesąmonių apie 
bendrą Lietuvos-Sovietų Sąjungos ne
puolimo sutartį. Jie iš kailio nerdamiesi 
rėkė, būk “Rusija pavergė Lietuvą,” būk 
Vilnius esąs Lietuvos, bet “Lietuva Ru
sijos” ir tam panašiai. •

Tegu tie ponai pasiskaito ir gerai įsi
deda j galvą aukščiau pacituotus “L. 
Aido” žodžius, tai gal ir jie biskį išmin
tingiau kalbės.

Suomijos Nykštukai
Suomijos (Finlandi jos) valdančioji 

klasė, kuri ant 80,000 žmonių gyvasčių 
ir kaulų pastatė savo viešpatavimą, ku
ri žvėriškiausiomis priemonėmis nuslopi
no Suomių darbo liaudies bolševikišką 
revoliuciją 1917-1918 metais, ožiškai pu
čiasi prieš Sovietų Sąjungą. Tai Anglijos, 
Francijos ir Amerikos imperialistų įran
kiai, tai pasipūtę nykštukai, kurstomi 
Skandinavijos karalių. z

Suomija yra pasisavinus Finlandijos 
Užlajoje eilę Sovietų Sąjungos salų. Ji su 
pagalba užsienio imperialistų, 1919 me
tais, prišliaužė arti Leningrado, taip, kad 
iš kanuolių į miestą gali dašauti. Ji, lai
kydama grumojančįas Leningradui po
zicijas, mano pasitarnaus užsienio imr 
perialistams, kaipo karo bazė užpuoli
mui ant Sovietų Sąjungos.

Sovietų Sąjunga, laikydamosi savo 
taikios politikos, norėjo geruoju išrišti 
tuos klausimus; siūlė du kart didesnius 
savo plotus, ne taip pavojingose vietose, 
už savo teritoriją. Bet Suomijos valdo
nai prieš valią ir norą to krašto liaudies, 
tuos taikius Sovietų Sąjungos pasiūly
mus atmetė! Per penkias savaites jie ve
dė fpęva derybas,- tuo pat kartu ginkla

vosi ir skleidė apie Sovietus melus.
Derybos nutrūko. Sovietų Sąjunga nie

ko nedaro. Pasilieka ta pati padėtis, ko
kia iki šiol buvo, nors ji neteisinga ir So
vietų Sąjungai pavojinga. Bet ką daro 
Suomijos nykštukai? Ponai Paasikivi, 
Tanneriai, Erkkos, "budelis generolas 
Mannerheim ir kiti, plūsta Sovietų Są
jungą, vis švytruoja kardu, kaip koki 
pakvaišėliai. Kodėl? Juk kiekvienas su
pranta, kad Sovietų Sąjungos Raudono
ji Armija, orląivynas ir laivynas į ke
lias dienas ištaškytų Suomijos fašistines 
karo jėgas, kurios prie visų pastangų 
neperviršytų 300,000 žmonių, ir Suomijos 
liaudį išlaisvintų iš po žiauraus išnau
dojimo.

Jie dūksta dėl savo silpnybės. Jie pro
vokuoja todėl, kad pasitiki Anglijai, 
Franci j ai, Skandinavijos kraštams ir 
Amerikos imperialistams. O imperialis
tai kursto Suomijos nykštukus šokti mir
ties kadrilių!.

M u s solini s Straksi
• . J 1

Sovietų Sąjungos galia privertė Vo-; 
kietijos fašistus pakeisti savų politiką.. 
Japonijos imperialistai jieško sufeitąrimo1 
su Sovietais. Lenkijos dvarponių ir kuni
gaikščių viešpatavimas nuverstas Vaka
rinėj Baltarusijoj ir Ukrainoj. Su Esto- 
nija, Latvija ir Lietuva padaryta bendro 
apsigynimo sutartys ir ten karo agreso
riams pastotas kelias. Bulgarija ir kitos 
Balkanų valstybės, net Jugoslavija, ku
rioj tiek daug yra rusų baltagvardiečių, 
pradeda krypti į Sovietų Sąjungos pusę 
—jieškoti užtarimo.

Tas veda Italijos fašistus į pasiutimą. 
Jie nesenai silpnutę Albaniją pavergė ir 
turi planus pavergti Jugoslaviją, Rumu
niją, Bulgariją, Graikiją ir Turkiją. Ita
lijos fašistai dūksta. Jų spauda, neišski
riant ir Romos popiežiaus laikraščių, ra
dio, kalbėtojai kiekvieną dieną skelbia 
melus apie Sovietų Sąjungą ir siunčia 
grūmojimus.

Bet Italijos fašistų trumpos kelnės. 
Jie labai primena Lenkijos ponus Beckus 
ir maršalus Smigly-Rydzius, kurie taip 
pat perkūnus svaidė Sovietų Sąjungos 
antrašu ir net traukinius degino, nors 
patys buvo ant molinių kojų. Italijos fa
šistai tik pasigyrimais galingi. Jie išsi
eikvojo Ehtiopijoj, Ispanijoj. Jų armija 
išdalyta: Ethiopijoj, Lybijoj; Dodėkane- 
sų Salose, Balkanuose, Ispanijoj ir Ita
lijoj. Jie negali pavilkti skolų naštos. 
Jie žiūri į Francijos, Anglijos ir Vokie
tijos karą, laukia, kada katra pusė nu
silpnės, kad tada mestis ant silpnesnės 
ir išlupti jos kavalką mėsos!

Italijos fašistai neturi nei žibalo, nei 
reikalingų metalų, nei anglies, nei med
vilnės, nei užtektinai duonos. Italija yra 
siaura, vandens apsupta, turi mažai v 
gelžkelių, prastus kelius ir šimtai karo 
orlaivių jos susisiekimą visai sugriautų. 
Mussolinio straksėjimas yra lygus baidy
klės, straksėjimui. Sovietai nekreips į tai 
domės, bet ves pasibrėžtą saVo politiką.

Ir Lietuva Kenčia Nuo Karo
Pasaulinis Karas skaudžiai atsiliepia 

ir Lietuvai. Į kelias dienas Lietuva nete
ko trijų laivų: “Panevėžio,” “Nidos” ir 
“Kauno.” Du pirmieji nuskendo netoli 
Estonijos, veikiausiai ant finų prisėtų 
minų. “Kaunas” nuskendo Holandijos 
pakraštyj. Nedidelei Lietuvai tai dideli 
nuostoliai. Lietuva karo pradžioj turėjo 
dešimts ar dvyliką laivų, kurie plaukiojo 
po Baltijos ir šiaurines jūras.

Iki lapkričio 20 dienos, kaip Anglija 
pripažįsta, jau nuskandinta 120 prekybos 
laivų, bendrai apie 500,000 tonų įtalpos. 
Anglai neteko 59 laivų arba 261,488 to
nų, o kiti buvo kitų šalių, jų tarpe 44 lai
vai nekariaujančių šalių. Vokiečiai tvir
tina, kad jie daug daugiau nuskandinę 
anglų laivų, bet būk anglai tą slepią nuo 
pasaulio. '>'■>

Pelai ir Grūdai ,
Kapitalistinė spauda daug rašo apie • 

Sovietų Sąjungą ir jos politiką. Dažnai, 
tai tik pelai—melai. Iš Romos skelbia, 
būk Sovietai pardavė Vokietijai apie 20 
submarinų, kurie buvo Vladivostoko 
prieplaukoj ir traukiniais juos gabens 
vokiečiams. Žinoma, kad tai melas. Ja
ponijos plunksnabraižos skelbia, būk So
vietai sutikę leisti Vokietijos submari- 
nams naudotis Vladivostoko prieplauka 
kovoj prieš anglus. Tai antras melas. 
Iš Copenhageno skelbiama, kad Sovietai 
nupirko vokiečių “Bremen” laivą', — 
veikiausiai taip pat melas.

Bet tikresnes žinias užgrūda kur į 
kampelį, įdeda mažomis raidėmis, kad 
skaitytojai nematytų. ' z

Tarp Skaitytojų Klausimai ir Atsakymai,

—Na, kaip gali pažinti 
redaktoriaus tikrą melą?

—Sunku taip greit atsa
kyt. Paduok kokį pavyzdį, 
arba ištrauką iš straipsnio, 
tai gal rasime, kaip pažinti.

—Na, tai štai pavyzdis: 
“Vilniuje raudonarmiečiai 
šaudė komunistus?”

Tai tokia straipsnio ant
raštė. Ką tu sakysi apie 
tai?

—Aš sakysiu, kad tai ne
teisybė. Bet gal čia ne pa
ties redaktoriaus tas straip
snis?

—Vis tiek. Kad redakto
rius deda į laikraštį mela
gingą straipsnį, tai jis pir
mos klesos melagius, o to 
straipsnio rašytojas—Ant
ros klesos." U'Wx

—Tegul bus tavo tiesą. 
Bet palauk: čia redaktorius 
gal da nemeluoja, nes, štai, 
yra jo pastatytas klausimo 
ženklas. Tai redaktorius 
pats abejoja, ar tie rau
donarmiečiai taip darė.

—Labai gerai pastebėjai. 
Supranti visus ženklus. Mo
ki skaityti! Bet skaityk pa
tį straipsnį, o paskui pasa
kysi, ar jis meluoja, ar nu
duoda, kad abejoja ir tik 
tyčia talpina, kaip demago
gas, norėdamas, kad jo 
skaitytojai patikėtų tuo me
lu.

Štai, ima redaktorius 
ištraukas iš “New York 
Times” korespondento Otto 
D. Tolischus. Lietuviška pa
vardė, bet grynai vokiškai 
parašyta—gal koks nazių 
simpatikas tas korespon
dentas. Štai mūsų redakto
rius yra išvertęs tas ištrau
kas apie Pabaltijo šalių de-

luoti į mūsų protus, kad ne
va Stalinas juos pasakęs. 
Dagi labai keistai negra- 
matiškai skamba tasai lie
tuviškų redaktorių sakinys.

Bet da turime eiti toliau 
per keletą eilučių. Ve, ra
šo: “Vilniaus krašte ... 
komunistų komitetas pra
dėjęs “valyti” buržuaziją. 
Bet atvykusi raudonoji ar-,

nenl-qnkpi "i kTnndmn •* knFn mBa ^U0S “valy tojus” tuoj I .L * U°_ m°"neatsakei į Klausimą: Kaip _ . . . J J J nncoc noro
gali pažinti, kada redakto- suemusl lr vlenus ten

... o jeigu negalėsit šau
dyt, tai aš padėsiu”... Kas 
tai matė, kad mokyti 
žmonės šitaip kalbėtų? Tik
rai čia piemeniškai pamela
vo tie Tolišlai ir mūsų re
daktoriai. .

—Gerai išaiškinai. Bet

Darbo Leidimai Svetimose 
šalyse

KLAUSIMAS.—Ar natura- 
lizuotas Amerikos pilietis, ku
ris gyyena ilgiaus vienų me
tų svetimoje šalyje, gali toje 
šalyje gauti darbo ir pradėti 
dirbti ?

rikos valdžios pusės nėra 
kių pasipriešinimų tam?-

jo- 
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rius tikrai melus skelbia? susaudziusi, o^ kitus is- naturalizuotas pilietis gali pa
skaitykim toliau. Į gabenusi Rusijon.Dabar

Jau paties redaktoriaus žo
džius.

“Kai vienas Pabaltijo de
legatų . pradėjo aiškinti, 
kad jo vyriausybė.tarėjo su 
komunistais kovoti, nes dir
va komunizmui tenai da 
nėra pribrendusi, Stalinas 
jį pertraukęs ir pasakęs':

‘žinote, kad ir pąs mus 
komunizmas nesiseką’.”

Koks čia žioplunih’s pasa
kyta ? \

Čia yra du melai ir abu 
griežtai priešingi viens ki
tam! Pabaltijo buržujus 
fašistas kaltina savo komu
nistus tik dėl to, kad da 
komunizmui “dirva nepri
brendus” (kažin, ar dirva 
nebus per kieta, kai “pri
bręs”?). Na, tai, mat, tie 
kapitalistai patys įves į 
dirvą tą baisenybę, tą ko
munizmą, kada dirva bus 
“pribrendus.” Tai 
navatniai pasakyta, 
kūdikiško, naiviško 
mo jisai negalėjo

baisiai 
Tokio 

klausi- 
statyti 

Stalinui. Na, o Stalinas tai
tikrai negalėjo tokio “per- 
kirtimo” padaryti. Nes bol
ševikai daug sykių yra pa
sakę, kad Sovietų Sąjungo
je dabar yra vykinamas so
cializmas. Kada socializmas

rybas su Sovietų valstybe bus jau įvykęs, tada bus
(jisai sako.:, su Stalinu), komunizmo pradžią. Komu-
Girdi, vienas deelgatas pa
klausė: “kas reikės daryti
su komunistais, kurie dabar 
esą nuteisti kalėjiman už 
p r i e š v alstybinę' veiklą?” 
Stalinas atsakęs šiaip: “Ką 
jūs darysit su komunistais, 
tai jūs pačių dalykas. Juk jie 
yra trockistai. Jeigu turėsit 
juos šaudyt, gaudykit; o jei
gu negalėsit jų suvaldyti, 
tai aš padėsiu.”

—Čia tai aiškus melas! 
Mes jau tiek ir tiek skai- 
tėm visokių diplomatų kal
bų ir niekad neužtikom to
kio kalbėjimo būdo. Jie į 
klausimą atsako trumpai, 
neišbėgdami “į 
saugojasi, kad ko nereika
lingo neprasitartų. O čia į 
klausįmą atsakyta tik tiek: 
“tai jų pačių dalykas.” Ne- 
diplomatiškai skamba, bet 
vis tik atsakymas. O visa 
kita nėra jokis atsakymas, 
bet didelė tirada trumpėj 
formoje. Komunistai eąą

nizmą arba kbmunistinę 
santvarką išreiškia šitokia 
formula:

“Kiekvienas pagal jo iš
galę; kiekvienam pagal jo 
reikalą.” Reiškia: kiekvie
nas atliks savo priedermę, 
darbą, kaip jis galės ir suge
bės ir kiekvienas gaus pra
gyvenimą, kiek tik jam rei
kės. Panašiai kaip šeimy
noje: tėvas, motina ir vai
kai dirba kiek kas gali, vąl- 
go, kiek kas nori. Į tokią 
santvarką Sovietų Sąjunga 
žengia. Ji praktikuoja da 
tik socializmą, ir ve kaip: 
1) Visi šalies turtai yra vi
suomenės x rankose, ne pri
vatinėje nuosavybėje; 2) 
visi dirbantieji gauna al
gas pagal jų gabumą ir pa
gal darbo svarbumą, žmo
gus neišnaudoja žmogaus.

Tas viskas taip gerai yra 
žinoma visam pasauliui, 
tik mūsų lietuviški redak
toriai “nežino.Ir jie savo! 

trockistai... Šaudykit juosi kvailus žodžius nori įme-z

lankas”,

Komunistai eąą
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Hollandijos armijos komandierius generolas baro
nas Voorst Tot Voorst (kairėj) ir gen. Snyders, 

'rezervistų skyriaus komandierius.
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Dabar jau gal atsakysite 
į mano klausimą,—ką?

—Tai kad aš kelis syk at
sakiau, o da vis negana, ne
tikslu, tai aš nežinau. Man 
tik tiek navatna, kad visi 
tautininkų, socialistų ir ka
talikų laikraščiai lyg susi
tarę rašo, kad Sovietai šau
do komunistus, o tie redak
toriai taip gailisi tų sušau
dytųjų. Taip ašaras lieja ly
giai Vienybė ir Naujienos, 
Draugas ir Keleivis (iš ku
rio tas ištraukas mes čia 
skaitėme), Sandara ir Dar
bininkas, Dirva ir Tėvynė. 
Visi rankomis susikabinę, 
liežuviais vizgina, peikdami 
Sovietų Sąjungą, už tab tik, 
kad ji “naikina” tų buržu
jų didžiausius priešus—ko
munistus! Rodos turėtų ją 
už tai labai pagirti, jeigu 
ji tai daro.

—Va, čia tu beveik pri
ėjai prie tikro atsakymo. 
Jeigu Sovietų Sąjunga iš
tiktųjų taip komunistus 
naikintų, kaip tie fašizmo 
gabalai redaktoriai skelbia, 
tai ji būtų jiems gera/, ge
resnė už Amerikos Dies’us 
ir Francijos Daladier’us! 
Bet jie smerkia ją taip, 
kaip smerkė visada. Taigi 
aišku, kad ji nešaudo ko
munistų. Tie redaktoriai 
verkia, gailisi sušaudytųjų. 
Reiškia, jei sušaudė ką, tai 
tik kapitalistų šnipus, pro
vokatorius, ar šiaip pikta
darius.

Tiktai šitokių gaivalų tie 
redaktoriai apgailestauja,

mesti jo pilietystę, jeigu 
gyvena du metu, ar ilgiau, 
savo gimtinėj šalyj, ar penkis 
metus, ar ilgiau, kitoj sveti
moj šalyj arba jeigu jis įstei
gia nuolatinę rezidenciją už
sieny j bile svetimoj šalyj į 
penkis, metus po naturalizavi- 
mosi Suvienytose Valstijose.

Daugelis Europos šalių rei
kalauja specialių' leidimų nuo 
svetimtaučių 
gali pradėti 
formacijas 
pasirūpinti
prieš išvykimą 
Valstijų.

jis

pirm, negu jie 
dirbti. Tokias in- 
galinia iš anksto 
čia Amerikoje 

iš Suvienytų

FLIS.

smerkdami Sovietų Sąjun
gos raudonarmiečius, kam 
jie sušaudė juos. Jeigu bū
tų sušaudyti geri komunis
tai, žinoma, tie redaktoriai 
garbintų Sovietus ir rau
donarmiečius, kaj išsižadė
jo komunizmo idėjos ir da
ro taip, kaip mūsų dema- 
gogai-redaktoriai pageidau
ja.

Skaitytojas.

VIESULAS VOS NEUŽ
MUŠĖ EX-KAIZERI

Doorn, Holandija. — Pra
nešama, kad viesulas išro
vęs kai kuriuos medžius iš 
buvusio Vokietijos kaizerio 
Viliaus parko čionai ir vos 
neužmušęs ex-kaizerį.

Bayonne, N. J. — Fede- 
raliai Amerikos agentai nu
žiūri, kad tai naziai pada
rę sprogimą “Mowinckel” 
laive, parsamdytame Pana
mai.

“Laisvės” Vajaus Kontestas 
Gavimui Naujų Skaitytojų

irgi senai niekuom nepasirodė.

dienos šventę. Tą šventė turi būt 
skaitytojų dienraščiui “Laisvei”!
stovi šie kontestantai:

Lawrencieciai lipa ant kulnų žukauskieniai. Jie rimtai ver
žiasi į pirmą vietą. Bile dieną jie gali būt pirmoje vietoje.

Kažin kodėl Bakšys per ilgai tyli. Jis iškarto smarkiai žy
giavo. O George Šimaitis 
Laukiame žinios.

Šią savaitę turime dėkų 
išnauduota gavimui naujų
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Iš Detroito Motery 
Darby Parodos

Lapkričio 4-tą buvo graži 
rankdarbių paroda. Draugės 
sunešė labai daug gražių aus
tų ir mėgstu dalykėlių, Drau
gijų Svetainė atrodė labai pa
sipuošus su lietuviškais dirbi
niais. Buvo staltiesių, divonų, 
kaldrų, užvalkalų, rankšluos
čių ir kitokių. Viena lėlė bu
vo aprėdyta rankų darbo suk
nele, bateliais, kepuraite, tai 
atrodė labai gražiai, -šeši 
krepšiai pintiniai iš vielelių to
ki dideli, kad po vieną riešu
tą būt galima įdėti.

Viena mėgsta pakrinka bu
vo net iš Graikijos.

Kas Laimėjo Dovanas
Strolienė laimėjo pirmą do

vaną—$2.50; Kavaliauskienė 
'antrą — $1.50; Markunienė 
trečią—$1. žinoma, kad kliu- 
bas būtų turtingas, tai būtų 
duota apie dvidešimt dovanų, 
bet mūsų kliubas pinigų ižde 
neturi. Tai tos draugės, ku
rios irgi buvo vertos dovanų 
už rankdarbius, o negavo, su
pranta, kame priežastis.

Draugė Petraitienė parėdė 
stalą praktiškai ir labai gra- y • •ziai.

P. Urbunta davė dolerį dar
bininkių pietums. Mūsų ma
mytė Jurkevičienė nuo devy
nių buvo svetainėje ir dirbo, 
tai pietūs labai patiko. Drau
gės Jakštienė, Račiūnienė ir 
Lakomski rėdė svetainę. Taip
gi daug dirbo draugės Andru- 
lienė, R. Steponkevičienė ir 
M. Genaitienė. Tik trys vyrai 
mums padėjo dirbti: drg. P. 
Urbunta padėjo dirbti ir net 
gražių rankdarbių atvežė pa
rodai, draugai Jakštis ir J. 
Galinskas daug mums pagel
bėjo.

KAS KĄ AUKAVO '

Jurkevičienė 2 bonkas vy
no, Andrulienė pampuškas, 
M. Banionienė puodą dirbti
nių grybų ir lietuvišką “tar
naitę”, Petrutienė 4 dovanas 
dėl bunko ir keiką, Jakštienė 
keiką, K. Lakomski 2 kvortas 
pyčių.

Draugei B. Banionienei bu
vo priduota — sugrąžinta tie 
grybai, kurie laimėjo dovaną 
($10) Moterų Seime, Brook- 
lyne. Jinai tuos grybus mums 
atidavė, tai leidom ant parda
vimo ir gavom $2.50. Tai ta 
laimė ($10) buvo priduota d. 
Banionienei per pirmininkę 
R. Steponkevičienę.

Draugė B. Banionienė, ga
vus dovaną, buvo labai links
ma. Pakviesta pasakyt kelis 
žodžius, jinai sakė: “Ir aklai 
vištai kaip* kada pasitaiko 
grūdas.”

Draugė M. Kemešienė atė
jo vėlai, tai sutvarkė stalus 
dėl bunko.

Komitetas dėkoja visoms 
draugėms, kurios prisidėjo su 
rankdarbiaiš ir su darbu, taip
gi draugams tariame širdingai 
ačiū.

Kliubo Komitetas.

Binghamton, N. Y.

f

Iš Motery Skyriaus
\ Vakarėlio

Sekmadienį, lapkričio 12- 
tą, Moterų Skyrius turėjo su
rengęs pasilinksminimo pra
mogėlę, kurioje susirinkusi 
publika praleido laiką sma
giai. Mat, joje buvo kazyria- 
vimas ir judami paveikslai iš* 
Pasaulinės Parodos ir Lenki
jos karo. Nors ir pirmiau drg. 
A. Klimo rodomieji judami 
paveikslai būdavo gana aiš
kūs ir suprantami, bet šį sykį, 
tai ištikrųjų visi buvo taip aiš
kūs, taip gerai sutvarkyti, kad 
žiūrėk ir'gėrėkis jais, kad ga

Šaukiame Visas
Kolonijas!

Visų lietuviškų kolonijų vei
kėjų prašome nepamiršti mo
terų organizavimo ir darbo 
svarbos. Jei tik pasidairysite 
aplink, jūs patys persitikrin
site, kad tai brangi darbo jė
ga, kuriai jūs negalite leisti 
sunykt, pražūt; kad ten, kur 
gerai organizuotos moterys, 
kolonijos neserga neveiklumo 
liga.'

Esamąsias jėgas didint ir 
auklėt, naujų jėgų gaut pa
gelbsti pervažiavimas koloni
jose moterų kalbėtojų ir orga
nizatorių su prakalbomis,' pa
skaitomis bei organizaciniu 
maršrutu. Tas padeda ne tik 
kolonijoms, bet taip pat ir or
ganizuojančioms draugėms.

Vienas Vakaras Moterims
Mes nereikalaujame daug.

Lai kiekviena kolonija pa
švenčia nors vieną dieną ar 
vakarą per sezoną moterų rei
kalams. Lai jam gerai pasi
darbuoja, jį paremia. Kur 
tas daryta, turėta pasekmių.
Ar tai persunku? Ar nevertė-- 
tų pabandyti?

Tūli skundžiasi: “Susidaro
LIETUVAITES VARGAI

didelės lėšos, o jei nepavyktų 
gaut pačią žymiausią, nuo se
niai žinomą kalbėtoją, gal ne- 
sukeltume gana pinigų lė
šoms padengti.” Gal ir nesu- 
keltumėte, bet dėl to vieno 
nuotikio per metus kolonija 
tikrai nesubankrūtuotų. Ko 
reikia, tai įmatymo svarbos ir 
noro pradėt darbą, o toliau 
jau moterys pačios jį dirbs.

Dėl Kalbėtojų
Ne būtina kviest vien cen- 

tralines drauges, tarp kurių 
kalbėtojų irgi kaip ir nebeli
kę, o ir likusių darbo bei gy
venimo sąlygos ne kiekvieną 
pareikalavimą leidžia paten
kint. Reikia kviest ir savų 
apylinkių daugiau prasilavi
nusias drauges, jų visur ran
dasi. Rengiate prakalbas su 
gautu iš kitur geru kalbėtoju, 
statykit ir savo kolonijos ar 
apylinkės draugę - pasakyt 
bent keletą žodžių.

Tačiau jeigu jau kur nusi
statyta, kad vietinė draugė 
nepadarysianti įspūdžio, gali
ma pasikviesti ir iš kifur. 
Ypatingai tas lengva padaryt 
tarp didmiesčių, kaip tarp 
Brooklyn© ir Naujosios Angli
jos ar rytinės Pennsylvanijos 
kolonijų, kur susisiekimas, 
ypatingai prisitaikant ekskur
sijoms, labai pigus. Brookly- 
niečiai gali pasikviesti, saky
sim, Sukackienę, Senkevičienę 
ar kurią kitą, o anos koloni
jos—brooklynietes ar apylin
kės drauges. Panašiai galima 
ir jau buvo daroma Chicagoj.

Didmiesčiuose ir apylinkė
se vakarus su moterimis gali 
surengti ir viena ar pora ko
lonijų susitarus, bile kada, 
žinoma, kviečiant draugę iš 
toli jau reikia planingo viso 
apskričio ar kelių apskričių 
darbo.

S. Sasna,
L. L. D. Mot. Komiteto 

Sekretorė.

lima viską gerai matyti, čia 
didelis kreditas ir didelis ačiū 
priklauso drg. A. Klimui už 
tokį gerą sugebėjimą ir atydų 
prirengimą.

Rengėjos pavaišino publiką 
naminiu ragaišiu ir košeliena. 
Galima sakyti, kad visi daly
viai buvo patenkinti. O ren
gėjoms gal liks kiek ir pelno.

Reikia pasakyti didelis ačiū 
drg. A. Klimui už taip aiš
kiai padarytus paveikslus, vi
siems dalyviams už atsilanky
mą ir visoms ir visiems, kurie 
darbavosi šioje pramogėlėje.

O. G.

“Laisvė” buvo pirmutinis laikraštis ry
tinėse valstijose, kuris mums Įsteigė sky
rių. Jau kelios moterys randasi vajinin- 
kų sąraše, bet reikia daugiau. Kuri iš 
motery šiemet laimės dovaną?

Motery Seimo paskaitos, sukėlusio* 
audringą entuziazmą Seime, bus skolina
mos draugijoms-kuopoms skaityt savo su
sirinkimuose. Paskaitą reikalaukite pas 
Motery Tarybos sekretorę K. Petrikienę.

STREIKO KŪDIKIAI APVAIKŠČIOS PIRMĄ GIMTADIENI

Vienuolika kūdikių gimė Chicagos laikraščių darbininkų šeimose laike streiko,, 
kuris tęsiasi .nuo pereito gruodžio 5-tos prieš Hearsto Herald-American. Šie ke

turi neužilgo apvaikščios pirmą gimtadienį.

leru Seimą

(Pabaiga)
Užsirašo viešbučio antrašą 

ir eina, nelyginant valkata, 
po gatves, ar nepamatys pa-, 
žįstamo veido; ar kas nesu
pras, kad ji alkana ir nepa
siūlys ko užkąsti. Vaikšto va
landą, kitą. Niekas net do
mės nekreipia. Ona netikėda
vo į laimę, tačiau dabar ji 
suprato, kada pamatė net bū
rį pažįstamų veidų, tai praė
jusios nakties nauji pažįsta
mi. Jie vežasi surast jai Jo
kūbą. Net akys jai prašvito, 
nelyginant nauja saulė užte
kėjo. , Nef verkti, nei juoktis 
negalėjo, tik, lig stabo ištik
ta, žiūri ir netiki, kad tai re- 
lybė, o ne sapnas.

Jokūbas buvo girtas ir vos 
paėjo. Pamatęs Oną, sako :— 
Štai ji, — ir grįžosi eiti nuo 
savo “areštuotojų.” Bet jie 
klausia, ar jis nepaėmęs jos 
pinigų, nes žinojo, kad jis il
gą laiką nedirbo ir neturi pi
nigų, o dabar mėto dešimkes 
po saliūnus. Ona palingavo

Brangi Pilietybe
Ellen Sdhwanneke, Vokieti

joj gimus aktorė, New Yorke 
išsiėmus pirmas Amerikos pi
lietybės popieras pabučiavo ir 
pasakė: “Aš nekenčiu Hitle
rio!”

Elisabeth Rethberg, irgi 
Vokietijoj gimus dainininkė, 
šiomis dienomis pareiškė norą 
tapt Amerikos piliete. •,

Amerikos pilietybė brangi
nama ir mūs pačių brolių ir 
sesių lietuvių. Kiekvienas va
žinėjęs Lietuvon ar bile kur 
užrubežin pasakys, kaip visur 
gerai atsineša į amerikonus. 
Am. pilietybė branginama 
dėlto, kad ji- atstovauja demo
kratiją, sąžinės, žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvę. O 
kad ta brangi laisvė ir demo
kratija visada gyvuotų, mes 
privalome budėti ir organi
zuotai ją ginti, priklausyti pa
žangiose, demokratiją re
miančiose organizacijose, kaip 
kad Lietuvių Literatūros 
Draugijoj, jose veikliai daly
vauti.

O kas neturi Amerikos pi
lietybės, laikas ir labai laikas 
įsigyti ir imt dalyvumą politi
niame, gyvenime tos šalies, 
kurioje visą amžių gyvename, 
Įapt jos pilnomis šeimininkė
mis. S. S.

Rašo Vyšnelė
galva, kad taip, tad jie jo ne
paleido. Kada grąžino pini
ginę, Ona rado vos $5, o ka
da Jokūbas paėmė, buvo apie 
šimtinė.

Nauji geros valios draugai 
ramino Oną, sakydami: — 
Neprapulsi, mes neapleisime. 
Bet kas gi begali tikėti, ka
da kartą papuola į tokias kil
pas. . .

Juozas pasikvietęs Oną į 
šalį, sako:—“žinai, Ona, Jo
kūbas teiraujasi pas emigra
cijos agentus; jei tu su juo 
neapsivesi, tave grąžins į 
Lietuvą.”

Girtuoklis ir niekšas turi 
būti Onos vyras; Lietuvon 
grįžti—pražūtis. Vienas ir 
kitas kelias — nepavydėtini. 
Mirtis, ne Onos būdui, ji pil
na gyvenimo energijos. Bėg
ti kitur, nėra pinigų. . . Pa
skola ne tokiose sąlygose gau
ti. Kas daryti, kur eiti, neži
no. . . Ilgai teiravosi su vie
ninteliu ir mažai žinomu Juo
zu. Nutarė kreiptis į Jungti
nėse Valstijose gyvenančius 
gimines finansinės paskolos. 
Dar para nesukako, telegra
mų nešiotojas skambina į du
ris, kad šimtas dolerių Onos 
vardu randasi pašte. Antras 
neapsakomas džiaugsmas.

Nakčia, it vagis, bėga mū
sų Ona. Kelias ilgas ir jau 
beviltis. Windsore užbaiga. 
O tęn nieko nepažįsta, niekas 
nelaukia.

Kelyje ištiko baisi katas
trofa : tarp Montreal ir To
ronto traukiniai vienas į ant
rą įvažiavo. Daug užmuštų, 
dar daugiau suž-eistų; baisi 
tragedija. Ona bėga, bijosi 
net pasakyti, kur važiuoja; 
mat, jai Kanados sąlygos ne
žinomos. Mano, kad kaip Lie
tuvoje—registracijos, pasai ir 
dokumentai. Suras ją, jei tik 
paduos savo pavardę...

Windsoras neperdidelis 
miestas, tačiau ateiviui ne vi
sai suprantamas. Jei taip vy
rui, tai mažiau keblumų, bet 
merginai, kas kita. Kas gali 
žinoti, kas kur gali patikti.

Čia vėl klajūnės rolė, teko 
pakelti Onai, tik kiek leng
viau, nes alkis nekankino.

Kovo mėnesio puikus vaka
ras. Saulė leidosi taip skais
čiame horizonte, rodos, senki 
tokį vaizdą Ona bebuvo ma
čiusi, bet šį kartą ji reikšmės 
neįvertino, nes jos mintys bu
vo, kaip surasti jau ne pa
žįstamą, bet lietuvį, su kuriuo 
nors ką galėtų, pasiguosti bei

Pereitą trečiadienį šiame 
skyriuje tilpo puikus receptas 
“turkėi” (kalakutui) kepti. 
Tačiau tas tinka didesnei šei
mai arba pokiliui, o visgi 
šventėmis veik visiems nori
si pasitaisyti ką nors įvaires
nio.

Mažai šeimynai bei mažai 
laiko turinčiai šeimininkei bus 
prieinamas ir greit pataiso
mas, o visgi labai skanus se
kamas paukštienos kepsnys:
Viščiukai Kepti Prieš Ugnį

Nuvalius perpjauk viščiu
kus, pusiau, apibarstyk drus
ka (kai kas pataria druska 
pabarstyti jau iškepus), pipi
rais, sudėjus ant vielų (dra- 
tų) kepk priešais ugnį, kol 
liks gražiai apkepę. Kepant 
perdaug arti ugnies pradės 
degti ir mėsa liks neiškepus; 
reikia laikyt apie 2 colius at
stumo nuo ugnies. Apkepinus 
abi pusi, jeigu mėsa bus per- 
sausa, sudėk į puodą su pora 
šaukštų vandens ir gabalu 
sviesto. Patroškinus' 5-kias mi
nutes, išimk, ant lėkštės už
pilk esamu puode sosu ir duok 
į .stalą. .
TAISYKLĖS PAUKŠTIENAI 

PRIRUOŠTI

Visokią paukštieną reikia

Prisiminus Mo-

Prieš Lietuvių Moterų Sei
mą, kaip pačios jo šaukėjos 
buvo susirūpinusios, daug dar
bų ir energijos įdėta, taip tas 
pats dėjosi ir kolonijose. Mo
terys dirbo, rengė įvairias 
pramogas, pasikalbėjimus ir 
įvairius rankų dirbinius. Vis
kas sukosi apie moterų seimą.

Ir štai, atėjus paskirtom 
dienom, seiman privažiavo at
stovių iš visos plačios Ameri
kos ir Kanados. Prisiųsta dau
gybė gražių pasveikinimų ir 
aukų. Jo eiga tvarki. Buvo lin
ksma pažinti tas senas vetera
nes moteris Simans, Janonie
nę, Dundulienę, Ramanaus
kienę, apie kurias buvau daug 
girdėjus, bet neturėjus progos 
pažinti. Čia pat teko girdėti 
jaunuolės Stelmokaitės, taip
gi Gudzinskaitės ir šalinaitės 
gražias ir turtingas paskaitas. 
Draugių Petrikienės ir Joni
kienės raportai irgi buvo tur
tingi ir gražiai prirengti.

Paskutinę dieną kilo svar
bus klausimas ir karštų disku
sijų, kad leisti lietuvių mote
rų žurnalą-laikraštį. Geras ir 
sveikas sumanymas, bet rei
kalauja daug finansų, tačiau 
nėra negalimas. Kaip moterys 
per metus laiko darbavosi dėl 
seimo ir jis pavyko šimtu nuo
šimčių geriau, negu manyta, 
tai kodėl moterys negalėtų iš
leisti savo laikraštį. Aš tikiu, 
kad už poros metų arba su ki
tu seimu moterys jau turėsime 
ir savo laikraštį.

Sykiu su seimu ėjusioj ran
kų darbų parodoj mačiau ga
na gražių daiktų. Man tai me
tėsi į akis tas mažas kelmas 
musmirių, taip gražus, taip 
patraukiantis. Kad aš mokė
čiau juos pasodinti, tai gal ir 
pas mane augtų.

Įspūdingi buvo ir šeiminis 
koncertas, taipgi bankietas. 
Abelnai, seimas su visais mar
gumynais buvo gana gražus, 
įvairus ir pavyzdingas. Per 
visą seimą nebuvo .jokių už
metimų vienų kitoms. Juk bu
vo įvairių sriovių delegatės, 
bet dalykus svėre didžiumoj 
arba vienbalsiai. Tai gražus 
pasireiškimas, tai gražus pa- 
vyzdis ateičiai.

Dabar kas lieka, tai dirbti 
ir vykinti seimo tarimus, kur 
tik galima, visur traukti mo
teris prie organizacijų, prie 
bendro veikimo.

O. Visotskienč,
Hartford, Conn.

tinkamą užeigą surasti.
Gatvėje pastebėjo lietuviš

ko tipo porą vyrų. Kelinių ki
šenėse susikišę rankas, kepu
res pakreipę į šalį, tai tikrai 
primena Lietuvos kaimo ber
nus.

Nelaukdama, pasekė pas
kui juos. Neapsiriko.—Kalba 
lietuviškai. Onos akys pasi
darė didesnės ir ausis ištem
pė, lyg “špiegas”, kad dau
giau užgirsti tų vyrų kalbos, 
kurie nesivaržydami smarkiai 
kalbėjosi apie vakar dienos 
patyrimą darbo jieškant.

Paskubino žingsnius ir da- 
sivijo nepažįstamus, bet lie
tuvius, nedrąsiai užklausė:— 
Jūs lietuviai? Nepažįstami at
sakė :—Taip. O ko nori ? Iš 
susimaišymo Ona paraudo, ir, 
lyg iš anksto prirengtą atsa
kymą, paleido iš burnos :— 
Ar nežinote lietuviškos šeimy
nos šiame mieste, kuri turėtų 
kambarį? Paskiau pati džiau
gėsi savo vikriu sumanumu.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Šeimininkėms

numazgoti šiltu vandeniu, pa
skui šaltu, švariai nušluosčius 
apibarstyti druska ir pipirais. 
Taip darant išgaruoja nema
lonus paukštienos kvapas. 
Paukštiena tinka vartojimui 
nę anksčiau, kaip už 24 va
landų po papjovimo.

Kept paukštieną reikia ge
rai karštame pečiuje, krūtine 
žemyn. Jeigu kepsi uždengto
je blėtoje, tai paukštiena tik 
šus, o ne keps. 

* *
Virš paduotas receptas ir 

patarimai imta iš knygos “Vi
rėja”, kurią sutaisė K. Pet- 
rikienė, išleido Liet. Literatū
ros Draugijos Moterų. Komi
tetas. Joj telpa keli šimtai 
įvairių receptų, vitaminų ir 
mineralų lentelės, taipgi ke- 
pimo-virimo karščio ir laiko 
lentelės, ši naudinga, 224 pus
lapių knygelė kainuoja, tik $1. 
Užsisakant platinimui (ne 
mažiau 5 kopijų) didelė nuo
laida, gera proga sau arba 
organizacijai užpelnyt keletą 
dolerių, tuo pat sykiu savo 
kolonijos moteris aprūpint ta 
naudinga knyga. Užsakymus 
siųst: “Virėja,” 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Meilė su Teisėjo, ne 
Tėvu Palaiminimu

“Meilė ne rūta, nepasodin
si kur pamanęs, už tvoros ne
išlaikysi,” sakydavo kaimie
čiai dar tais laikais, kada ve
dybų klausime pirmoj vietoj 
tebestovėjo ne naujavedžių 
meilė, bet pasogos, kraičiai, 
ūkis ir tėvų, vyriausia tėvo, 
valia. Jie jau numatydavo at
einant asmens draugų pasirin
kimo laisvę. Tūli dargi su 
baime nusiskųsdavo, kad jau
nimas “ištvirko”, net be tėvų 
palaiminimo susižada, tuokia
si.

Gal būt tie drąsūs jauni 
žmonės pasirodė pavyzdinges- 
ni gyvenime, o gal ir abelna 
asmens laisvių idėja sužadino 
žmones? Dabar tik žinome 
vieną, kad ypatingai šioje ša
lyje jaunimas jau laisvai ren
kasi sau draugus. Ir didžiu
ma tėvų jau priaugo prie to 
fakto, kad suaugęs jaunuolis 
taip pat yra žmogus, turįs tei
sę ir privaląs turėt laisvę vai
ruot savo gyvenimu, taip, 
kaip jis ar ji geriausia išma
no. Kartais tėvams vaikų pa
sirinkti keliai ir draugai at
rodo mieli, kartais skaudūs, 
nepakenčiami, tačiau jie, pa
tarę, pabarę,, atsidūsta ir už
baigia: “Vaikeli, kaip pasi
klosi, taip išsimiegosi.”

Tačiau dar yra tėvų, kurie 
atsiliko, nespėjo sut gyveni
mu. Ypatingai tas atsitinka 
tarp tėvų, kurie finansiniai 
gali diktuoti vaikams.

štai šiomis dienomis, New 
Yorke, įvyko socialiai garsios 
ir gana turtingos šeimos, bu
vusio parkų komisionieriaus 
Walter Herrick’o dukrelės 
Eileen susižadėjimas lydimas 
teisėjo, ne tėvų palaiminimu.

Merginai 21-mi metai ir tik 
natūralu, kad ji ką nors įsi
myli. Eileen įsimylėjus į Ge
orge Lowther, 30 metų vyru
ką. Viskas ėjosi gerai. Bet 
vieną dieną, nuvykęs aplan
kyt savo meilužę, Jurgis savo 
meilužės niekur neberanda. 
Jam sako, kad jos nesama na
mie. Klausinėja susirūpinęs, 
kur ji galinti būti. Jis turįs 
ją surasti, nežiūrint, kokių 
priemonių reikėtų imtis. Jam 
atsako, kad kur nors ligonbu- 
tyje. Dar labiau susirūpinęs 
meilužis skristų, jei galėtų, 
gėlėmis nešinąs, bet išklausi
nėjo visus ligonbučius ir to
kios merginos nerado. O gal 
ji nebenori jo matyti? Gal įr 
taip, visgi jis turi ją pamatyti, 
išgirsti jos pačios žodį.

Neilgai laukęs, jis ištikrųjų 
sulaukė jos žodį. Per savo 
draugę ji trumpai pranešė, 
kad ji sutiktų su juo matytis, 
kad ji sutiktų už jo net ište
kėti, jei tam turėtų laisvę.

To ir tereikėjo. Tas vyru
kas irgi ne iš biedniokų, tad 
jis greit pasiėmė gerą advo
katą ir teismo keliu pareika
lavo tėvų pristatyt merginą 
teisman. Kad ir nenoromis, tė
vai turėjo tą padaryti.

Teisėjo klausinėjama Eilee- 
n’a užtikrino, kad jinai Jurgį 
myli, kad už jo nori ištekėti, 
kad ji iš namų nėjo dėlto, jog 
žinojo, kad tėvų pasamdyti 
detektyvai būtų neišleidę. Tie
sa, ji prisipažino ligoninėn 
ėjus liuosu noru, bet tik dėlto, 
kad ten jai buvo daugiau ra
mybės, kaip namie. Ot ir na
mai, “mieli nameliai”. / 

Teisėjas jai pripažino teuQ 
matytis su vaikinu kada nori, 
eit j ieškotis darbo, gyvent 
normaliu gyvenimu. Be abe
jo, tėvui tas atrodė antra “So
doma ir Gomora,” bet negi 
pritaikysi Šių dienų visuome
nės įstatymus tam, kas visu 
šimtmečiu pavėlavo užgimt.

Salina.
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Mano Patyrimai Karo Metu 
ietuvoje
Rašo M. Baltulioniute

(Tąsa)
Po pusryčių ir aš nusiskubinau Mer

kinės miestelin aiškesnių žinių gauti, nes 
kaime tuom tarpu visokių gandų girdė
josi. Sakau, gausiu nusipirkti laikraštį 
“Lietuvos, žinias,” tuomet bus aiškiau, 
kaip dalykai stovi. Tačiau, apklausinėjus 
visą miestelį, pasirodė, jog negausiu 
laikraščio. Pagaliau vienas žmogus pa
tarė eit į lietuvių bendrovės krautuvę, 
tad ten, girdi, gausi pasiskaityti įvairių 
laikraščių, bet nepirkti. Pamaniau sau, 
šia tau tavo numylėtoji Merkinė, nei 
laikraščio negali gauti nusipirkti.

Miestelis buvo pilnas žmonių, kadangi 
tuom tarpu valstiečiai palikę savo dar
bus, bėgdavo į miestelį žinių pasiklausy
ti. Vaikštant po miestelį, matėsi daug 
apleistų namelių. Gatvės brukuotos di
deliais akmenimis, tad moterims su auk
štomis kulnims batais neįmanoma vaikš- 
čioti po gatves, nes gali prisieiti grįžt į 
namus be dantų.

Sekančią dieną ir vėl visi marguojame 
Merkinėn, nes sekmadienis. Aš savo se
seriai pranešiau iš kalno, kad bažnyčion 
eisiu pažiūrėti, bet poterius ir visas ki
tas maldas senai užmiršau, tad sakau 
nepyk, kad būnant bažnyčioj nesimelsiu. 
Jinai nusišypsojo ir nieko nesakė.

Tą dieną Merkinėj sutikau daug žmo
nių. Veik visi Jononys subėgo pasiklau
sinėti apie Ameriką ir ten gyvenančius 
saviškius. Stebėjaus žiūrėdama į suvar
gusių žmonių veidus. Amžiumi turėt bū
ti jauni žmonės, tačiau taip žymiai pa
senę, sulinkę, apsirengę prastai, kad tie
siog skurdu darosi, žiūrint į juos. Be to, 
kiekvieno veidas rodo didelio susirūpini
mo žymes dėl dabartinio karo. Labai 
gaila žmonių ir kur čia jų negailėsi, jie 
taip skursta, jų gyvenimas taip sunkus; 
jie tiek daug kentėjo praeitame kare, o 
dabar ir vėl kenčia dvasiniai ir medžia
giniai.

Su antra seserim važiavome į Jononių 
kaimą. Važiuojant per Jononių kaimo 
laukus, krūtinėje kažkaip jaučiausi ne
paprastai, nes čia tie laukai, tie takai, 
kuriais kadaise vaikščiojau; tas pats Ne
munas, kuriame kelis kartus vos nepri
gėriau. Kadangi gražus Jononių kaimas 
prieš išdalinimą į vienkiemius stovėjo 
ant Nemuno kranto, tad vasaros metu 
vaikai neidavom iš vandens. Dabar kai
me ant vietos likę tik keli ūkininkai, ki
ti visi po laukus išsimėtę.

Pirmiausia prašiau sesers, kad nuei
tume į tą vietą, kur mūs tėvelio trobe
siai buvo ir tas gražus sodelis. Pasieku-

sios vietą, nustebau, nepaisant, kad ži
nojau, jog brolis paėmė žemę arti Kiby
siu kaimo, bet maniau, jog rasiu tuos 
pačius medžius. Tačiau radau tik viso 
vieną medelį ir tas vos gyvas. Sesuo sa
ko, karo laiku vokiečiai iškirto. Gaila 
paliko ir daugiaus nesinorėjo matyt tos 
vietos.

Jononių gyventojai, išėję' į vienkie
mius, vieni džiaugėsi, kiti ašaroja. Ku
rie gavo geresnės žemės šmotą, kad ir 
mažiaus, tie geriaus gyvena, o tie, kurie 
gavo daugiauę r'°mės, bet prastą, tai dar
bo turi daug, bet naudos nėra. Duonos 
mažai. ; -

Atvažiavo brolis pamatyt manęs ir ne
likau nuo jo, nepaisant, kad sesuo labai 
protestavo, reikalaudama pasilikti pas ją 
porai dienų. Nežinau, kodėl taip pada
riau, veikiausia todėl, kad brolis vienas, 
o seserys 3, be to, brolius labai mylėjau. 
Brolio žemė nieko, trobesiai ir gi ne vi
sai blogi, prie pat vieškelio, tad sodelis 
užvesta. Valstybė davė šiokią tokią pa
šalpą medelių užvedimui. Ūkininkai, ku
rie gauna žemės prie vieškelių, tai jiems 
lengviaus gaut pašalpa iš valstybės,— 
medelių užvedimui, kad atrodytų gra
žiau ir medelius susodina tvarkiai. Bro
lis atrodo labai suvargęs.

Netoli mano brolio gyvena Antano- 
Matulevičiaus, iš Jersey City, brolis, Jo
nas, taip pat jononiškis. Nuėjom pas Jo
ną, nes buvau dovaną parvežusi nuo bro
lio iš Amerikos. Abu Matulevičiai su 
žmona dar jauni žmonės, tačiau Jonas 
gana suvargęs. Nusiskundė gyvenimu. 
Parodė apytuštį kluoną. Sakė, nevyksta 
jiems gyvenimas, gyvulių negali prisi
auginti, vis nelaimės jiems įvyksta. Tas 
tiesa, jei ūkininkas Lietuvoje neprisiau
gina šiokio tokio gyvulio ir negali par
duoti, tai gyvent yra labai sunku.

—Viena laimė, — tęsė Jonas,—kad ne
didelė šeima, tik 3 kūdikius turiu...

Tai labai retas Lietuvoje atsitikimas, 
ypač Dzūkijoj šeimynos vaikų turi po 
7-8 ir daugiau. Stepanijos Matulevičie
nės brolis, Kostantas Čaplikas iš Marda- 
savo kaimo, sužinojęs, jog nuo sesers 
iš Amerikos parvežiau dovaną, tai naktį 
žmogus atbėgo pas mano brolį manęs 
jieškodamas. Net nustebau. Pamačius 
sakau: “Ir reikėjo tokiu laiku eit...” 
Pasirodo, kad” Lietuvos vargingam žmo
gui iš Amerikos doleris .neapsakomai 
brangus daiktas.

(Bus daugiau)

Lietuvaites Vargai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Vaikinai iš karto sakėsi netu
rį laiko 
antrašo

nuvesti, o mintiškai 
nežino, tik žino vie-

neperdidžiausia, bet 
perpildyta,—visi

Stu ba 
gyventojais 
kampai pilni. Priminė Lietu
vos bendrabučius mokslo lai
ku.

Onos neapleidžia baimė, 
kad Jokūbas nesurastų. Nusi
tarė bėgti ir iš Kanados, bet 
kur ir kaip, nežino. Tačiau jos 
nauja šeimininkė patarė ban
dyti pasiekti Jungtines Valsti
jas. Patarimas puikus, bet be 
galo sunkus ir painus įvykin
ti. Vienok jau apsipratus su 
pavojais, ėmėsi ir to žygio.

Naktis tamsi ir šalta. Ledai 
plaukia upės tėkmė. Susitarė 
su pora sankeleivių eiti į už- 
rubežį. Bet kaip ir kur, tik 
nakties tyla buvo liudininkė 
ir patarėja... '

Mažytis laivelis -su trimis 
(keliauninkais ir vienu vadovu 

palengva plaukė gana plačios 
upės plotme. Tik staigiai vai
ruotojas suriko “Watch out!” 
ir tik biskį tetrūko ledo lyčiai 
apverst keleivių laivelį. Kaip 
jautėsi keleiviai, tai tik jie 
patys galėtų perduoti tą jaus
mą. Vos nusiramino mūsų 
keliauninkai, staigiai pamatė 
gana didelį laivą plaukiant 
tiesiog ant jų. Laivas visai ne-

pastebėjo nakties bėglių ir 
vos nepražudė mažo laivelio 
sukeltų bangų sūkuryje.

Vos sustojo ant kranto, ku
ris jau radosi Jungtinėse Val
stijose, Onos širdyje' pasijuto 
jausmas, kad ji vagis, vogti
nai įsibriovus į svetimų šalį, 
kuri nenori ir nepageidauja 
jos. Bet, nepadarius niekam 
tiesioginės skriaudos, jautėsi 
nekalta, nors baisiai nerami.

Amerikos gyvenimas Onai 
patiko, nors širdyje ramumo 
niekada neturėjo. Nelaimės 
jos ir čia nepagailėjo atlan
kyti.

išmokė 
ir prie- 
kartoja

* * *
Rugsėjo rytą skubėjo į dar

bą. Neatsargus automobilio 
vairuotojas parbloškia ją. Tik 
praėjus pusei metų ątsisveiki- 
na su nuolatine drauge-lova.

Būdama toli nuo tų žmonių, 
kurie jai brangesni už viską, 
nepraranda vilties. Ji daro 
planus, kaip atsikviesti Joną 
ir tuomet pradėti tikrą gyve
nimą. Bet tas jai nepasiseka, 
nežiūrint kaip nedėjo pa
stangų.

Kuomet Ona suprato, kad 
jos gyvenimo nelaimių kalti
ninkas—ši kapitalistine siste
ma, tad ji stojo į talką są
moningiems darbininkams ve
sti kovą prieš žalingą siste
mą. Čia ji rado vienatinę pa
guodą ir susiraminimą.

Paskendus veikloj, įsigijus 
draugų, Ona tarėsi išgyvenus 
vargus, kaip sužino, kad jai, 
kaipo įsibriovėlei, priruošta 
kilpa užnerti ant kaklo. Jos 
laimė, kad jinai tą laiku pa
juto ir dingo...

Kada antru kartu grįžo į 
šią šalį, jau buvo pilnai lais
vomis rankomis,- be j'okios bai
mės. šiandien jos sąlygos ly
giai tokios, kaip ir visų šios 
šalies gyventojų.

Paskutinis įvykis 
Oną' pažinti draugą 
šą. Dabar ji nuolat
didžiojo mokytojo Lenino žo-z 
džius:—“Ne tas draugas, ku
ris kartu džiaugsme, bet tas, 
kuris kartu varge.” 

4* 4* *!•
Gal ne viena lietuvaitė per

gyveno dar skaudesnių valan
dų, kurios būtų didžiausia 
mokykla jos sesutėms, bet jos 
nesuteikia žinių ir’nurodymų 
spaudai.

Lietuvoje gyvenančios sesu
tės, girdėdamos mūsų, vargus, 
nesiveržtų palikti gimtąjį kra
štą jieškoti laimes ten, kur jos 
nėra. *

Laimę bus galima sukurti 
tik tada, kada visos kaip vie
na ją suprasime. Ir pakeisime 
nuožmią šių dienų sistemą į 
tikrą, gyvą gyvenimo formą.

Neteks nei Onai, nei Jonui 
visą savo gyvenimą užpildyti 
didžiausiais širdies skausmais 
bei ilgėsiu.

Kada meilė, o ne kapitalas 
bus žmęnių problema.

.. ......
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Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

Choro Ko'resp.

Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras. 
Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos.

ROGERS SILVERWARE

■
&

Cleveland, Ohio
Apie Parengimą

‘ Lapkričio (Nov.) 26 dieną 
Clevelando Moterų Kliubas 
perstato grąžę, didelį veika
lą “Baudžiavos Nuotakos.” 
Veikalas yra puikus ir įdo
mus, parodo, kaip 18 amžiu
je ponai elgėsi su dvarokais.

Parengimas atsibus Lietuvių 
Svetainėje, 6835 Superior 
Ave. Pradžia 5 v. p. p. Durys 
atdaros 4 v. p. p. Įžanga tik 
35c, šūkiams 25c.

PASTABA: Įsitėmykite lai
ką, pradžia 5 valandą. Veika
las yra 5 aktų. Atsilankę ne- 
laiku, nepykite ant komiteto.

Komitetas.

Iš Lyros Choro
Lyros Choras taria visiems 

širdingą ačiū, atsilankiusiems 
j parengimą, kurį padarėt pa
sekmingu. Tai tas daug pagel
bės Lyros Chorui gyvavime.

Ačiū atsilankusiems, bet 
dar didesnė padėka darbinin
kams 
dirbo 
gerą,

ir darbininkėms, kurie 
iš visų jėgų ir atliko 

teisingą darbą.
Lyros Choras.

Baltimore, Md.
Iš Lyros Choro Veikimo

Susirinkimas, kuris įvyko 
lapk. 11 d., Lietuvių Svetai
nėje, buvo gyvas-įdomus. Tai 
paskutinis susirinkimas prieš 
vakarienę-bankietą, lapkr. 19 
d. (Kadangi jis bus praėjęs 
skaitant šią korespondenciją, 
todėlei atskirai teks aprašyti 
jo pasekmes vėliau.) Todėlei 
apie šį parengimą daug buvo 
kalbėta.

Bet kada prisiartino išdavi
mas raporto operetės “Ne
baigta Kova,” tai daug naujo 
išgirsta. Ir kasgi nesidomins: 
tai pirmoji Lyros Choro gyva
vime operetė, pasirodys sce
noje sausio 21 d., 1940, Lie- 

tik balti- 
operete.
Lietuvių 
linksmi

tuvių Svetainėje. Ne 
moriečiai domisi šia

Kas antradienis 
Svetainėje skamba 
choristų aidai:

‘ Anksti ruduo jau atšalo 
Visi broliai žirgus savo 
Pasibalnoję jojo, 
Vienas kitą dabojo, 
šio pranešimo laukia

philadelphiečiai su operetės 
autorium, d-gu Senu Vincu 
priekyje.

žymiai užlipta ant “korno” 
choro korespondentams, kaip 
lietuvių, taip ir anglų sky
riaus už nieko nerašymą. Rei
kia prisipažinti, kad iš dalies 
tiesa, bet visgi pateisinama, 
nes ant vietos daugiau tyliai 
dirbta, o mažiau garsintasi.

Reikia pažymėti, jogei ang
lų skyriaus korespondentas, 
Ch. Juškauskas, Jr., tai mūsų 
operetėje bus vyriausiu vaidy- 
la, bus “Jonukas,” kuris, 
apart lošimo, privalo žinoti: 
Ten aš nuėjęs ją apkabinsiu, 
Pasidžiaugsiu ir pasikalbėsiu, 
Priglausiu meiliai ją prie krū

tinės, 
žydrioms akelėms pasigro

žėsiu.
Tai dainuojama “Onutei” 

operetėje. Jos rolėje bus O. 
Pilipauskiūtė-Watts.

Su šio darbo pradžia gau
ta ir daugiau spėkų: trys se
sutės, Bertha, Olga ir Lena 
Bartuliūtės ir K. Lopeta. Bet 
reikia priminti, jogei dar dau
geliui vietos randasi pas mus. 
Ir jūs, draugai-gės, esate lau
kiami.

Hitleris Uždraudė Didelę 
ProtestoiiŲ Šventę

Berlin. — šis trečiadienis 
yra atgailos diena ir viena 
iš didžiausių švenčių pro- 
testonams Vokietijoj. Bet 
Hitlerio valdžia uždraudė 
tą dieną švęsi ir’ nukėlė ją 
į sėkmadienį. Sako, visi tu
ri dirbt visas dienas apart 
sekmadienio, idant ■ laimėt 
karą, kuris, girdi, yra “Vo
kietijai užk;

&
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LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kavai 

kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
Tie daiktai yra: 1, peilis, 1 sriubinis šaukštas, 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam, 

1 arbatinis šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai 
kainuoti^ $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna
vimą prie stalo 4 svečiam. Jei parduos už $15, tai turės pilną patarnavimą 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilną patarnavimą 8 svečiam.

DAIKTAI STIPRŪS IR SUNKŪS
Svečias prie stalo jausis vartojus tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kainą...bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi... Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių rinkinys yra puikus ant stalo padėti. . . o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė.

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
Užsisakykite knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodamų knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje hera. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė. "

Kaip tik prisiusite .už parduotas knygas $2.50 “Laisvė” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

TA PROGA YRA TIK IKI 1 I). SAUSIO, 1940 METŲ

• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.
• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.
• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.
• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.
• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.
• KODĖL TURI ĮVYKT KOMUNIZMAS, pa 
rašė J. Olginas, nurodoma, kodėl kapitalistinė

- tvarka negali patenkinti didžiumos žmonių rei
kalus; puslapių 64, kaina 15c.
O LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHLIN AS,, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.
• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5č.
© KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS, parašė 
A, Bimba, puslapių 32, kaina 5c.
• MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS, 
parašė J. Stalinas, puslapių 80, kaina 25c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. KaškiauČlus. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėti! staigiai apsij’gus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00. "
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip* nuo* jų apsivalytu 122 puslapių; kaina 
50 centų.-
• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42,^ kaina 15c.

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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DRAUGAS JONAS ŠLAPIKAS
Kada mes draugą laidojom, 

Taip liūdnai švietė saulutė, 
Jog roaėš, būk ji vaitojo, 
Lyg sūnų lydint močiutė ...

Kada mes draugą laidojom, 
Paukštelė 
Ir rodės, 
Būk mus

kaulas trukęs. Koja buvo įdė
ta į cementą ir Jonas, pabuvęs 
ligonbutyj porą dienų, tapo 
parvežtas namon ir nežiūrint 
baisių skausmų, jis draugams 
sakydavo, “tai niekis, paken- 
tėsiu savaitę kitą, greit ban
dysiu pats vaikščioti...” Ir 
lovoje begulėdamas jis gyvai

atminties nei laikas, nei gyve- , tuvius skąitlįngai dalyvauti. — Ren- 
nimo eiga.

Ilsėkis, brangus drauge, už
baigęs savo gyvenimo dienas!

Eugenija.

Detroit, Mich.

*

)•

giesme lydėjo, 
buK ji galvojo, 
liūdnumą girdėjo... 

(Smuikelis)

Kaip tik tokia diena buvo
11 d. lapkričio, Kaip viršuj įdoniaVosi • pasaulio įvykiais, 
apdainuoja poetas Smuikelis, jrUpįnosi “Laisvės” vajaus 

musų eįga> kuriame aktyviai daly
vavo, ir linksmai diskusuoda- 
vo su draugais. Lapkričio 2 d. 
jis vėl tapo nuvežtas ligoninėn 
ir ten surasta, kad kaulas ne
buvo sustatytas gerai ir pri- 
seina iš naujo taisyti. Lapkri
čio 4 d. padaryta iš naujo 
operacija. Tas sudarė jam ne
žmoniškų skausmų. Atrodo,

kada mes laidojom j------
brangų draugą, Joną šlapiką. 
Ta didžiule minia žmonių, 
susirinkus į Eastono kapines, 
nesidžiaugė nei rudeninės 
gamtos grože, nei saulės spin
duliais, nei paukštelės čiulbė
jimu. Visų akis vilgė karčios 
ašaros ir krūtinę spaudė skau
du sunkumas, nes suėjome čia 
atiduoti paskutini patari.s. v i-1 ]<a(Į vįsį į-įe skausmai ir apma
iną ir amžinai atsisveikinti 
su draugu, kuris buvo mums 
taip brangus ir visų gerbia
mas.

Draugas Jonas šlapikas gi
mė gegužės 4 d., 1889 m.
(mirė sulaukęs vos 50 metų 
amžiaus), Būdviečių kaime, 
Lukšių parapijoje, šakių ap
skrityje. į Ameriką atvyko 
1910 metais ir apsistojo Nau
jojoj Anglijoj, Manchester, 
Conn. Pagyvenęs keletą me
tų, jis susipažino, pamylo ir 
vedė jauną merginą, Oną 
Augustinavičiūtę, su kuria su
silaukė dukrelės, Evelyn’os. 
Pagyvenęs Naujojoj Anglijoj, 
Jonas gyvai pradėjo domėtis 
darbininkišku veikimu, nes 
būdamas žmogumi jautrios 
širdies ir plačios pasaulėžiū
ros, jis greit permatė netei
singumą kapitalistinės siste
mos ir visas skriaudas, išplau
kiančias iš jos. Todėl, ilgai 
nelaukus, jis tapo nartu Ko
munistų Partijos ir tokiu iš
buvo iki užmerkė savo akis.

Kada Kompartija tapo ne- 
legale ir persekiojama, drg. 
Šlapikas tapo areštuotas, kai
po organizatorius Manches- 
terio kuopelės, ir įgrūstas 
kalėjimam Tai buvo pradžio
je 1920 metų. Kalėjime iš
buvo 3 savaites, pagalios ta
po paliuosuotas. Per tą laiką 
jo jauna žmona pergyveno 
didelį rūpestį ir ekonominį 
sunkumą, tuo labiau, kad iš
ėjus iš kalėjimo drg. Jonas 
buvo padėtas ant “juodojo 
listo” ir Naujojoj Anglijoj 
jau darbo jam nebuvo.

Duonos bejieškant, Jonas su 
žmona ir dukrele, 1920 
tais, atvyko Eastonan, 
pasisekė gauti darbas 
audimo. Tuo amatu jis 
ėmė iki mirties, 
sekėsi neblogai, 
kart buvo, įsigijo 
mėlį. Čia jiems 
Albertas, ir jauna 
vedė gražų, laimingą ir pa
vyzdingą, kaip šeimynišką, 
taip socialį gyvenimą.

Drg. Jonas Šlapikas priklau
sė visose pažangiose' organi
zacijose Jr visa širdžia buvo 
atsidavęs darbininkų judėji
mui. Linksmaus, draugiško 
būdo, jo veidas, jo akys žė- 
rėte žėrėjo smagiu juoku, 
linksmumu ir pasitenkinimu. 
Kas tik buvo nuliūdęs, susi
rūpinęs, jis kiekvieną nura
mindavo, širdingą žodį nu
mesdavo. Jeigu kam prireik
davo medžiaginės pagelbos, 
Jonas niekuomet neatmesdavo 
draugų prašymo. Iškilus ko
kiems nesusipratimams orga
nizacijoj bei asmeniniam 
draugų gyvenime, jis visuo-' 
met bandydavo sutaikyti ir 
maloniu, širdingu žodžiu išly
gindavo nesusipratimus. Jis 
buvo pirmas darbe, pirmas 
pasilinksminime, pirmas orga
nizacinių pareigų atlikime, 
pirmas širdyse visų, kuriems 
teko su juo arčiau susipažin
ti, susidurti.

Bet štai nelaimė! •Sekma
dienio ryte, 22 d. spalio, jis 
savo namuose ėjo sklepan, 
kažkaip paslydo koja ir nu
puolė jis žemyn, skaudžiai 
užsigaudamas koją. Ligonbu- 
ty nutraukti paveikslai paro
dė, kad dviejose vietose yracharakterio neišdildys iš mūsų 

/ f

rinimai paveikė į jo širdį, nes 
už poros dienų, 7 d. lapkričio, 
5:20 vai. ryte, d-gas Jonas 
gavo staigią širdies ataką ir 
akyvaizdoje savo šeimynos ir 
daktaro, į pusę 
merkė savo akis

valandos už- 
amžinai.
ir apylinkės 
tą liūdną ži-

ALDLD 52 Kuopos Narių 
Atydai

Kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 26 d., I . —— , -------------- ----- ----- ----

platinimui LDS 10-to Apskr. Bankie- 
2 :00 vai. po pietų, Draugijų tui, malonėkite grąžinti pinigus ir 
Svetainėj, 4097 Porter St. Vi- neparduotus tikietus, nes rejldajm- 
si nariai kviečiami dalyvauti.

Šiame susirinkime reikės 
nekurtuos klausimus būtinai 
apkalbėti, kaip tai, 10-to ap- 
skričkr darbuotės reikalą, 
taipgi šių metų išleistą, skiria-A ' G ~ -------------C' ------------- ovaiumo pi U1V

mą nartams knygą atsiimti. I atvadavimo klausimu.
Kurie nepasimokėjot už 

šiuos metus' duoklių, būtinai 
pasimokėkit, o Centre yra su
sidarę daug išlaidų spausdi
nant ir išsiuntinėjant kuopoms 
knygas.

Gaukite naujų narių į kuo
pą.

Sekr. J. B.

nie
kur 
prie 

užsi-
Gyvenimas 

darbų tuo- 
nuosavą na- 
gimė sūnus 

šeimyna

Cleveland, Ohio

sesuo Lietu-

palaidotas
11 d. lap- 
buvo masi-

buvo 
vaini- 
buvo 

asme-

Visi Eastono 
lietuviai, išgirdę 
nią, liko lyg perkūno trenkti! 
Kaip tai ? Tokįs stiprus, svei
kas žmogus! Tokis brangus, 
širdingas draugas! Negalima 
įsivaizdinti, kad mūsų Jono 
jau nebėra! Bet širdis tai pai
ni kombinacija. Ji padaro 
siurpryzų, kartais labai nelau
ktų ir negeistinų.

Pasiliko liūdėti jo žmona, 
sūnus, duktė ir brolis Anta
nas, kuris atvyko į šermenis 
net iš Seattle, . Washington. 
Taipogi paliko kitas brolis, 
kuris yra kunigu ir per ilgą 
laiką gyveno Italijoje, o da
bar Šveicarijoj, ir 
voje.

Velionis tapo 
Eastono kapinėse 
kričio. Laidotuvės
nės» Dalyyavo apie porą šimtų 
svieto, į kapus lydėjo suvirs 
45 automobiliai. Išlydint iš 
namų ir ant kapų atsisveiki
nimo prakalbėles sakė 
M. šolomskas. Grabas 
apkrautas gyvų gėlių 
kais ir bukietais. Gėlių 
nuo šių organizacijų ir
nų :—žmonos ir vaikų du vai
nikai; nuo brolio Antano; nuo 
Komunistų Partijos raudonos 
rožės su užrašu “Idėjos Drau
gui”; nuo LDS 51 kp.; ALD
LD 13 
Kliubo; 
Ladies’ 
Unijos; 
ninku; 
ir Mrs.
ry Švėgždos; Maurice Earion; 
Adamchuk family; J. M. Gri- 
ciunų šeimynos; Joseph John
son; Palmisano family; Tay
lor and Tomino family; Bimba 
family; Tilwick family; šo
lomskas family ir nuo kaimy
nų.

Į laidotuves atvyko ne tik 
šimtai iš apylinkės, bet iš va
karo jau pribuvo draugai iš 
toliau, iš kitų miestų.

Taigi palaidojom draugą 
Joną! Jis mirė ir tapo palai
dotas istorinėse dienose, ku
rios buvo lyg symbolu 
jų ir siekinių. Numirė 
kaktuvėse revoliucijos 
jimo, palaidotas karo 
bų dienoje!

Mes, kurie esame darbinin
kiškų organizacijų nariais, 
privalome dėti pastangas, kad 
dapildžius padarytą spragą— 
auginti mūsų organizacijas, 
gauti daugiau narių į Komu
nistų Partiją, tą partiją, kurią 
d. Jonas taip mylėjo ir atsi
davusiai veikė.

Mes reiškiame didžiausią 
simpatiją ir širdingą atjauti
mą mirusio draugo šeimynai. 
Draugo Jono šlapiko nebėra 
gyvųjų tarpe, bet laikas, tas 
stebuklingas gydytojas, užgy
dys skaudžią žaizdą. Tęsimas 
jo idealo, jo darbų ir pasibrė- 
žimų užglostys širdies skaus
mą kaip jo z šeimynai, taip 
draugams. Tačiau jo skais
taus gyvenimo ir jo brangaus

kp.; Lietuvių Piliečių 
Tekstiliečių Unijos; 
Garment Workers’ 

Pliušo Audimo darbi- 
Bernstein šapos; Mr. 
Alex Maciejko ir Ma

Atsibuvusio Išleistuvių Ba
liaus Drg. Mažeikai

Lapkričio 14 d. Liet. Komu
nistų Kuopa surengė išleistu
vių balių draugui J. S. Mažei
kai. Draugas Mažeika, senas 
veikėjas Clevelande tarpe lie
tuvių, dabar išvažiuoja į Chi- 
cagą, III. Ten prisirengęs apsi
gyventi ant kokio laiko ir ža
dėjo dirbti prie “Vilnies” iki 
draugui aplinkybės ir sveikata 
tarnaus.

Laike vakarienės pirminin
kė čtrg. K. Romandienė iš ei
lės pakvietė draugus išreikšti 
savo mintis iš praeities veiki
mo su drg. Mažeika. Drg. Ma
žeika pasakė atsisveikinimo 
trumpą prakalbėlę. Jis, apleis
damas Clevelando draugus, 
žadėjo ko geriausiai koope
ruoti su clevelandiečiais. Taip 
pat ragino visus draugus veik
ti bendrai; ragino jaunuolius 
stoti į veikimą, užimant senes
niųjų vietas.

Vakarienę prirengė d. M. 
Valanta, M. Sklerienė, M. Ma
žeikienė, Brazaitierrė ir Bau- 
žienė; pagelbininkės buvo A. 
Stripeikiukė, Brazaičiukė, E. 
Romandžiutė. Balius buvo vi
dutiniškas. Keletas draugų 
buvo atvažiavę iš Akrono, O.

Draugas Mažeika per 20 
metų gyvendamas Clevelande 
ir kaipo veiklus draugas, bu
vo lietuvių žinomas visoje šioj 
apylinkėj. Dabar Clevelando 
progresyviai lietuviai nustoja 
vieno iš gabiausių veikėjų.
Draugui Mažeikai apleidus 
Clevelandą, dabar kiti 
gai turėtų prisispausti 
ti aktyviai į veikimą.

Clevelande yra eilė
veikėjų, bet tuo tarpu kai ku
rie draugai tik pripuolant 
kiek veikia.

Nuo savęs turtu priminti tai, 
kad draugą Mažeiką pažinau 
Clevelande per daugelį ilgų 
metų kaipo veikėją, 
daug sykių Jekdavo d.
žeiką susitikti, kad ir aršiau
siame žiemos ore, jis visuo
met buvo kelyje su veikimo 
reikalais. Todėl nuo saves lin
kiu draugui Mažeikai gero pa
sisekimo ir tvirtos sveikatos 
naujame darbe.

Iš

drau- 
ir sto-

gerų

Man
Ma-

jo ide- 
22 su- 
laimė- 

paliau-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Tautiškas Pašalpinis 
Kliubas rengia prakalbas, sekma
dienį, lapkr. 26 d. Pradžia 2 vai. po 
pietų Lietuvių Tautiškoj Svetainėj, 
928 E. Mpyamensing Avė. Dalyvau
ja Lyros Choras ir Merginų Seks
tetas. , Prakalbą sakys Antanas Bim
ba, “Laisvės” Redaktorius iš Brook
lyno. Temoje: Vilniaus Atvadavimo 
Klausimas. Kviečiame visuomenę at
silankyti ir išgirst svarbias prakal
bas. (275-277)

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kuopa ruošia sveikatos 

prakalbas, sekmadienį, 26 dieną 
lapkričio, Lietuvių Svet., 243 Front 
St., pradžia 2:30 vai. po pietų. įžan
ga veltui. Kalbės visiems gerai žino
mas Dr. Kaškiaučius iš Newark, N. 
J. Jis kalbės kaip apsisaugoti nuo 
šalčio ir kaip bendrai palaikyti svei
katą gerame stovyje. Kviečiame lie-*

Penktas puslapis

(275-277)gėjos.

BAR ir GRILL

■ ■

gero
Liquor#

kurį daiktąpalaikysime jums bi

Special Rates per Week

£

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

daryti 
niene, 
Barre,

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

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Office Phone 
EVergreen 8-1090

LDS 
rengia

ATYDAI LDS 10-TO APS
KRIČIO KUOPOMS

Kuopos, kurios aplaikete tikietus

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

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

Sun. all day and night

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Politinio Sąryšio susirin

kimas įvyks lapkr. 24 d., Piliečių 
Kliubo Svet., 7:30 v. v. Draugijų 
atstovai malonėkite dalyvauti, turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
J.! J. G. Rast. (275-276)

F

aRI-THIN GRACE . . . i5.je*el 

dependably accurate Given.- Yehow 
gold filled case...............$29.75

CAMDEN, N. J.
118 ir ALDLD 133 kuopos 
svarbias prakalbas Vilniaus 

Sekmadienį, 
lapkričio 26 d., Empire Hali, 1832 
Filmorc St. Pradžia 7 v. v. Kalbės 
Antanas Bimba, “Laisves” redakto
rius iš Brooklyno. Kviečiame publi
ką dalyvauti šiose prakalbose. — 
Kom. (275-277)

atskaitą. Siųskite: O. Zda- 
305 Lyndwood Ave., Wilkes- 
Pa. Prašome neatidėlioti.

(275-276)

CLEVELAND, OHIO 
Draugijų Veikiančio 
Komiteto Parengimas
Ketvirtadienį, lapkričio 23 d., Drau-

MINERSVILLE, PA.
Trečiadienį, lapkričio 22 d. (prieš 

Padėkavonių Dieną), Moterų Apšvie- 
tos Kliubas rengia vakarienę paminė
jimui 50 metų pragyventų šioj ša
lyj drg. J. Ramanausko. Bankietas 
bus LUK svetainėj, kampas 3-čios 
ir South gatvių. Nuoširdžiai kvie
čiame publiką dalyvauti. Kom.

(273-275)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas 
24 d., lapkr., 7:30 v. v., 
Svet., 180 New York Avė. 
kviečiami dalyvauti ir 
draugus bei pažįstamus,
skaitoma paskaita — Asmens 
menis Istorijoj. — Sekr.

(275-276)

512
ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

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

gijų Veikiantysis Komitetas rengia 
balių, 920 E. 79th St., 4 vai. po 
pietų. Draugijos priklausančios prie 
Komiteto turėtų darbuotis, kad šis 
balius būtų pasekmingas. Pelnas nuo 
parengimo bus skiriamas svetainės 
palaikymui. Parengimas pripuola 
Thanksgiving Day (Padėkavonių 
Dienoj). Šokiams bus‘gera muzika. 
Prašome dalyvauti. k I. A. V.

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILpYTUVĄ 

(Steam Boiler)

įvyks 
Jurginėj 

Visi 
atsivesti 

nes bus 
Vaid-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyrius 

turės rankdarbių parodą. Ketvirta
dienį, lapkr. 23 d., 7:30 v. v. Lietu
vių Svet., 29 Endicott St. Prašome 
dalyvauti. — A. W. (274-275)

Lietuvių Restaurantas

Suteikiam garbingos laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St., Brooklyn, N.Y< 
Tarp Graham ir Manhattan Avcs.

Įsteigta 18i)2 Tęl. Stagg 2-2178
ATDARA VAKARAIS

... ..... 7^111.11

Dėką Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Tel. EVergreen 7-6678

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ

Divonų—Carpet Rugs
• Amerikoniškų, aziatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 

madų, ir visokių dydžių—sizes.
O Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 

bus reikalingi.
• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 

šiuo išpardavimu—sale.
• Mažiukai divonukai nuo 89c ir aukšiau.

Jei atsinešite šį skelbimą, tai gausite $1.49 vertės divoną už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
__  kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliubas 

rengia Balių su perstatymu “Bau
džiavos Nuotakos.” Bus Lietuvių 
Svetainėj, 6835 Superior Ave. Pra
džia 4 vai. po pietų. Tikietai išank- 
sto perkant 30c, prie durų 35c. Vien 
tik šokiams 25c. Bus ir gera muzi
ka, turėsime valgių ir gėrimų. Šis 
parengimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
26 d. Kliubietės kviečia Clevelando 
ir iš apylinkes lietuvius dalyvauti 
šiame parengime. — Kom. (275-277)

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
Išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant ir 

(padidinu tokio
J dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marlon St., kamp. Broadway

ATEIKITE DABAR IR IŠSI 
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINES
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS

šį skelbimą su sa- | 
ir gausite didelę kainoje | 

NUOLAIDĄ

Atsineškite 
vim

PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

RHEA■
Si

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abclnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio, 
žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūslės vargai 
ir kitos įtaigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 

išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės 
jūsų pusės. Ištyrimas dovanai.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, X-Spinduliai 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jokios prievolės iš

DR. L. ZINS Įstaiga 80 metų
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y. 

Tarp Union Sq. ir Irving PI.
VALANDOS 10 A.M.-8 P.M.—Sekmadieniais 10-2.
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NoHYorko^/WaZliiioi Užmušęs Senutę
Mrs Henrietta Lohman, 80 

metų, 2147 Starling Ave., 
Bronx, pirmadienio vakarą ras-

Trečiadienis, Lapk. 22, 1939

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Parengimo

Lapkričio 19 įvyko iškilmin
ei pietūs, pirmutiniai lietuvių 
istorijoj Brooklyne. žmonių 
susirinko ne perdaugiausia. 
Vieni sakėsi atėję pavalgę, 
antri skundėsi, kad ilgai rei
kia laukti, nes jau netoli an
tra vai., treti teiravosi, kas iš 
tokio parengimo išeis. Komisi
jos nariai patys tarpe savęs 
kalbėjosi: įžangos tikietų tu
rime pardavę nemažai, jeigu 
visi susirinks, bus neblogai, o 
jeigu ne, tai turėsime patys 
viską suvalgyt’i. Ir vieni ir 
antri iš tokių pasakymų tinka
mai juokavo.

Svečiai vienas po kitam už
ėmė vietas, o gaspadinės dėjo 
ant stalų šiltus, kvepiančius 
pietus. Jiems pasiekus lau
kiančius, pradėjo mainytis at
mosfera, atsirado daugiau 
juokavimo ir kalbų. Svečiai 
sakė: “Tai puikus sumanymas 
rengti pietus. Laiko yra už
tenkamai : pavalgėme, pasi
šnekėsime, pasišoksime, ank
sti pareisime namo ir gerai iš
simiegosime.

Širdingai tariame ačiū gas- 
padinėms ir rengimo komisi
jai, taipgi tikietų platinto
jams, ypatingai d. Levanienei, 
kuri išplatino daugiausia. Nė
ra abejonės, kad kuopai liks 
ir pelno.

1 Kp. Korespondentas.

Sustreikavo Deimantų 
Pjaustytojai

Atrodo keista, bet tiesa, 
kad tie, kurie deimantus rė
žo, neturi ne tik deimantų, bet 
net paprastos duonutės kai 
kada nedaug teturi. Dėlto 
apie 250 deimantų pjaustyto
jų New Yorke paskelbė strei
ką. Jie reikalauja pakelt al
gas 10 nuošimčių visiems ir 
25 nuošimčiais pakelt štukinių 
darbų kainas. Unija kaltina 
bosus už šį streiką. Unijistams 
kitos išeities nebuvo, kadangi 
bosai visai nerodę noro tartis 
su darbininkais.

Atidarė “Beauty Shop”
Lietuvaitė Biruta Glavec- 

kaitė atsidarė “beauty shop” 
po num. 6647 Grand Ave., 
Maspeth, N. Y. Vieta labai 
gražiai įtaisyta ir sąvo klien
tams ji žada puikiai patar
nauti.

Telefono num.: Newtown 
9-3028.

Unijos Susiginčijo už 
Jurisdikcijos Teisę

Amalgameitų Unija nepalei- 
sianti iš sayo rankų jurisdikci
jos ant vyriškų apsiaustų 
(bathrobes) industrijos, kurią 
ILGWU norėtų pasiimti sau. 
Dėlto ginčas kilęs jau pereitą 
vasarą ir iš -abiejų pusių buvo 
paskirti atstovai -derėtis. Vie
na ir kita unijos turi industri
joj savo organizatorių ir turi 
kontraktų. Dalykas priėjęs net 
prie to, kad ILGWU pastatė pi- 
kietus prie Amalgameitų rašti
nės, 15 Union Square, N. Y.

Amalgameitai pagaliau pasiū
lė industriją globot sutartinai, 
bendrai, bet ILGWU tą pasiū
lymą atmetė. Industrijoj yra 
500 darb. Visas dalykas dabar 
sukąsis ne tiek dėl tų na
rių, kiek dėl aštrios atakos ant 
Amalgameitų iŠ ILGWU virši
ninkų pusės.

Subliūško Dewey Byla 
Prieš Uniją

Elektristij Brolijos Lokalo 
3-čio knygos, kurios buvo iš 
unijos atimtos per tuomet štur
mavusį New Yorko Distrikto 
prokurorą Thomas E. Dewey, 
šiomis dienomis sugrąžintos 
unijai be jokių pastabų iš jo 
pusės, be žodžio. Kaip žinia, 
tuomet ėjusiam isteriškam rik
sme spaudoj apie uniją buvo 
prirašyta visko ir jos viršinin
kai, nors ir neoficialiai, priro- 
kuoti prie “gengsterių” klasės.

Apie tai unijos viršininkas 
Harry Van Arsdale, Jr., sako:

“Sugrąžinimas mūs rekordų 
per Mr. Dewey’s raštinę be pa
stabos kalba už save...

“Svarbiausia tų rekordų su
grąžinimo atžvilgiu yra tas, 
kad niekas nedaryta.” Arsdale 
sako, kad reakcininkai tarp to 
amato kontraktorių ypatingai 
yra įtūžę ant lok. 3-čio už jo 
veiklą išgaut 30 valandų savai
tę. Jisai sako, nežiūrint bosų 
prikalbinėjimo mest tą kampa
niją, ji bus tęsiama.

■ ,   ->■ ,
Pašovė už Reikalavimą 

Nedarbo Apdraudos
Mrs. Rose Bender, 26 Ralph 

Ave., prieš kelis mėnesius ne
tekus darbo, nuėjus gaut ne
darbo apdraudos, bet ten su
žinojus, kad jos buvęs samdy
tojas nemokėjo duoklių ir ji 
neturi teisės gaut apdraudos, 
kol bosas nesumokės.

Pašauktas k votim an, bosas 
H. Yander, 61 m., taip įtūžo, 
kad pasitikęs jos naujo darbo 
vietoj, 42 W. 33rd St., ją pa
šovė ir pats nusišovė akyvaiz- 
doj jos giminaitės Ruth Cal- 
mus ir būrio kitų žmonių. 
Yajider, tėvas 5 vaikų, gyve
no 31-45 Brighton 4th St., 
Brighton Beach.

Lietuvių Komunistų Kuopa 
Steigs Lavybos Vakarus;

Minės Sukaktį
Lietuvių komunistų 5-ta 

kuopa nutarė steigt lavybos 
vakarus, kuriuose bus trum
poj sutraukoj pateikiama ko
munistinis analyzas visų svar
besniųjų iškilusių dienos klau
simų bei istorinių praeities 
dalykų. švietimosi vakarai 
bus kas antras pirmadienis, 
“Laisvės” salėj. Vėliau bus 
pranešta daugiau.

Kuopos susirinkiman perei
tą pirmadienį buvo atvykęs 
komunistų 1-mos kuopos at
stovas, kvietė bendrai surengt 
“parę”-bankietą, kurio pelną 
viena ir kita kuopęs skirs iš
pildymui savo kvotos šiame 
finansiniame vajuje. Kvieti
mas priimtas. Rengsim ben
drai, o pelną kredituosim kuo
poms sulyg skaičiaus iš anks
to parduotų tikietų; reiškia, 
turėsim tarpusavinę kompeti- 
cijukę.

Mūsų kuopa rengia Ameri
kos Komunistų Partijos su
kakties minėjimą gruodžio 
9-tą. ...

Mūsų nariai vėl atėjo nešini: 
savomis ir simpatikų sudėto
mis aukomis, o pora gerų sim
patikų patys atnešė po auką 
K. P. reikalams, tačiau dar 
vis daug trūksta iki išpildymo 
kvotos. Mes * kviečiame visus 
draugus simpatikus mums pa-' 
dėt tame darbe.

L. K. N.

Browderis Išleistas 
Po Kaucija

Dėka paskoloms ir aukoms, 
sudėtoms į Komunistų Civi- 
lėms Teisėms Gint Komiteto 
Fondą, pereitą pirmadienį 
Browderis paleistas po kauci
ja iki teismo be jokio Sutruk
dymo. Kaucija palikta ta pa
ti—$7,500. Sulyg naujo įkal- 
tinimo, teismas nustatyta 
gruodžio 4-tą. ’Pirmiau buvo 
teismui paskiria 27-ta lapkri
čio^*. bet pakeista prašant 
Bro.wderio advokatui.

Browderio kaucija dabar 
užstatyta iš sukelto fondo, o 
gerajai poniai Hester G. Hun
tington sugrąžinta jos uždėto
ji kaucija. Ji gražiai pagelbė
jo, kol „darbininkai, neturėjo 
sudėję savo fondo, kada buvo 
užklupti iš netyčių, ir už tai 
jie bus jai visada dėkingi.

Nors Browderis išbėluotas, 
tačiaus fondo sukėlimo darbo 
dar tik pradžia padaryta. 
Jam trūksta dar apie $80,000 
ir jis norima kaip greičiausia 
pripildyt, nes kas žino, ant 
kurio kito komunistų vado 
galvos Dies vorai tinklą pina. 
Juos taipgi reikės greitai iš- 
bėluot, kad nesitrukdytų dar
bas, juos reiks ginti. Dėlto 
fondo pripildymas tebėra vi
sų pareiga. Jam ima pasko
las, ima ir aukas.

L. K. N.

Kubn Buvęs Pasiruošęs 
Bėgt iš Šios Šalies '

Fritz Kuhn, Amerikos na- 
zių Bundo vadas, taip buvęs 
įsitikinęs, jog jis bus nuteis
tas, kad buvęs pasiruošęs pa
sprukt į Meksiką, kaip liudijo 
distrikto prokuroro štabo na
riai. \

Paskutinis Kuhno liudinin
kas William Luedtke iš Lodi, 
N. J., liudijo, kad jis liepos 
8-tą, pereitų metų, sumokėjęs 
už. Kuhną $500 Bundą gynu
sio advokato Murray padėjė
jui Kirschmanui, bet tas sakė
si pinigų nepriėmęs. Byla pai
ni, jon susiveda galybė viso
kių neaiškumų ir priešginybių.

Kaltino dar Negimusį 
11-tą Vaiką

I

Mrs. M. Trapani, 208 N. 
8th St., kaltinama įsibriovus 
svetimon stubon ir ją apvogus, 
per'savo advokatą teisinosi, 
kad tai kaltas jos nėštumas. 
Girdi, kiekvieną kartą prieš 
gimdymą jai užeinąs keistas 
noras vogt. Ji dabar laukian
ti 11-to kūdikio.

Teisėjas, patikrinęs rekor
dus, ištiesų radęs ją turint 10- 
ties areštų ir 4 syk atbūtą ka
lėjime rekordą, tačiau tai bu
vę prieš 1911 metus.

ta savo apartmente su perskel
ta galva ir užveržtu abrusu ant 
kaklo. Lawrence Frize, 21 m., 
bedarbis, prisipažinęs ją sumu
šęs, bet ^Težinojęs, kad ji už
mušta. Senutė faktinai buvus 
jo ir jo motinos globėja. Jis ją 
sumušęs, kad ji nedavė pinigų.

MATTHEW P. BALLAS ■ 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS <
660 Grand Street Brooklyn, N, Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 4
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą. ‘

MIRĖ
Juozas Miliauskas, 57 m. am

žiaus, 51-35 Hillyer St., Elm
hurst, L. I., mirė antradienio 
ryte, lapkr. 21 d. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, lapkr. 24 d., 
šv. Jono kapinėse. /

Kūnas pašarvotas gfabo- 
riaus J. Garšvos laidotuvėj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

M. Bechefsky, 1680 E. 12th 
St., kaltinamas nedasvėrus 6 
uncijas ant 8 svarų vaikių, tei
sinosi nekaltas, vėjas nuspau
dęs syarstyklę. Teisėjas nepa
tikėjo, priteisė ųžsimokėt $$.;

. 1 >• ’ i 1 ■■ i

Jeanette Lucente, 4: :metų,j 
137 Garfield PL, žaizdama 
degtukais užsidegė suknelę. 
Ją išgelbėjo nuo1 sudegimo 11 
metų berniukas Fred Apollo, 
apipildamas kibiru vandens.

John Orlando, 52 m., prieš 
kelis mėnesius krisdamas su
sižeidęs koją, užsidusino ga- 
su, kada daktaras pasakė, jog 
jis nebegalės be kriukių vaik
ščiot. /

Vaišingas Maspethiečių 
Pokilis

Pereitą šeštadienį maspeth
iečių LLD moterų grupė buvo 
suruošus pokiliuką Zabielskių 
salėj, tenykštės komunistų 
kuopos naudai.

Maspethietės pasirodė ne
paprastai vaišingos, visokių 
namie gamintų, valgių pritai
syta kai gero dvarininko ves
tuvėms: šviežios tam vakarui 
pagautos žuvies, silkių, dešrų, 
keptų pupų, bulvių ir kitokių 
daržovių, taipgi pyragų ir py
ragaičių. Jos tuos valgius pe 
tik pagamino, bet pačios ir su
aukojo. Iš to galėjo būti labai 
daug gražios paramos vietos 
komunistiniam darbui, jei pu
blikos būtų atsilankę daugiau. 
Tų vaišių galėjo užtekt dvu 
gubam skaičiui.

Draugai ir draugės maspe- 
thiečiai nusiskundė ant apy
linkės kolonijų dd/, ypatin
gai williamsburgiečių, kad jie 
labai retai ir neskaitlingai te- 
atsilanko pas juos. Jie turi 
rimtų, priežasčių to reikalaut 
ir tikėtis. Viena, jų kolonija 
nors sena, bet kas liečia pa
žangųjį judėjimą yra nauja ir 
dėlto apylinkių draugų para
ma yra labai svarbu jų" dides
niems žygiams. Kita, jie ir 
užsipelno tos paramos, nes re-- 
tai kur kitoj kolonijoj įvyksta 
pramoga be; maspethiečių, vis 
•būna bent į)O keletą asmenų, 
o didesnėse po daugiau.

Sekama maspethiečių visų 
kuopų ir grupių bendra didelė 
^pramoga bus gruodžio 10-tą. 
Brooklyniečiams reikėtų tą 
dieną pasilaikyt liuosa mas- 
pethiečiamsJ

, B-s.

Maliavojant mokyklos kam
barį prie Empire Blvd ir Troy 
Ave., nukrito pastolis ir ant jo 
buvę du malioriai. Abu sužeis
ti, vienas pavojingai.

P A.ĮIEŠKO JIM AI
JIEŠKO KAMBARIO

Jaunas, rimtas vyraš, turintis val
dišką darbą, mylėtų gauti kambarį 
Flatbush sekcijoj. Pageidautina pil
nas privatiškumas ir ramumas. At
siliepti :

R. R. R.
46 Ten Eyck St. 

Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saldainių krautuvė, 

randasi 3 kambariai su rakandais. 
Dėl daugiau informcijų, kreipkitės 
po antrašu 25 Stagg St., Brooklyn, 
N. Y. (275-276)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, dideli, garu šildomi. Pageidauja
ma, kad atsišauktų vyrai arba ženo- 
ta pora. Ant vietos yra ii’ garadžius. 
Savininkę galima matyt šeštadie
niais ir sekmadieniais visą dieną. 
Kitais vakarais nuo 5:30 v. v. iki 
vėlai. Kreipkitės po antrašu: 130-06 
Lefferts Blvd., Ozone Park, N. Y. 
Transportacija paranki, pro stubą 
važiuoja busas. (275-277)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patryę Barberlal

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL. Evergreen 4-9508

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties

John Fontana, 2351 E. First 
St., Brooklyn, kaltintas New
ark© šapos savininko žudys- 
tėj, tapo išteisintas. “Džiūrė” 
neėmė domėn liūdymo dviejų 
jaunamečių mergaičių, 9 ir 11 
metų, kurios sakė girdėjusios 
šūvius ir mačiusios Fontaną 
išeinant iš šapos.

Ridgewoode aną dieną šuo 
įkando 4 vaikus, šunį sugavo- 
ir uždarė ištirt ar nebus apsi
krėtęs pasiutimo ligos perais.

Leopold Behr, auksorius, 
10-30 Carroll St, grįžtant n£- 
mo su brangumynais užpultas 
3 ginkluotų vyrų, daiktai at- 
imta ir taip sumuštas, kad rei
kėjo 16-kos diksnių galvai su- 
siūlėti.

Detektyvas Lewis tapo su
žeistas savos ^mašinos. Užmir
šęs -uždėt stabdytuvus, jis iš
lipo iš auto, o tas pradėjęs eit 
jį pritrėškė prie kitos pasta
tytos mašinos.

Iškilus gaisrui namo kori
doriuje ,154 E. 56th St., N. Y;, 
ugnis laiptais prasimušė ant 
stogo ir gyventojai begalėjo 
gelbėtis tik gaisriniais' laip
tais. Dvi moteris išnešė, gaisra.- 
gestai, ' s

Teisėja Pinto, kuriam ne
pavyko būt išrinktu į Aukš
čiausio Teismo teisėjus, išba
rė ir sulaikė tolimesniam kvo-' 
timui du jaunus vyrus, lipinu
sius “posterius” už kitą kandi
datą. Jis sakė, kad tai daro 
miestą negražiu. Tačiau apie 
kompanijų ‘‘posterius” jis nie
ko nesako, gal jam tie gražūs.

iimmiihm

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis,* nes jos dabar la
bai platinami.
. NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios' apie 
sifili, gonorėją ir kitas lyties Ilgas 
yra knygoj

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties Ilgas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant Jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas. z j

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika- 
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ją už $1.00. (J Kanadą 
——$ 1.25c.)

ĮDEKITE Į konvertą popierini do
leri ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą*

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS

ra----------- ;------------------ /-------------------g

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
----- - ------------ ---Ę

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Tel. Stagg 2-0783.
NIGHT-—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated*
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas Ir sūnus Levandauskal)

UNDERTAKER

1 337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Yf
1----1

Dr. B. Bagdasarof f
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ntdčlioj: 11-1
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) >

46 Eyck St., 
BROOKLYN, N. Y. <

............ .. ... ............... . ..........—............... .....
ši knyga yra Ir “Laisvės” knygyne.

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja^ numiru
sius ant visokių kapinių; paršam* 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORDzAVENUE 

Brooklyn, N. Y.
'/.Z -■ • ■ L ' .1 ■ . ••
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NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIUTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

- NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” Name 
4*

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI*
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
•F

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

Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai 

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

' Prie R. K. O. Republic Teatro

»
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DAUNORO. M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO 
Gaukite' šiandien, tiktai 75 centai




