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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

I

Į Ameriką atvyksta Vokieti
jos katalikų veikėjas, princas 
Hubertus zu Loewenstein.

Jis yra anti-fašistas, pabėgęs 
iš Vokietijos ir gyvena užsienyj. 
Tūlą laiką jis buvojo Ispanijos 
respublikoj. Po tą kraštą jis 
plačiai važinėjo ir kalbėjosi su 
visokiais žmonėmis, katalikais 
ir bedieviais.

52 SALYS PASMERKĖ JAPONIJĄ KAIPO ZUDEIKĄ
0

Princas zu Loewenstein yra 
tvirtai įsitikinęs, kad Ispanijos 
respublikiečiai karą su fašistais 
laimės. Jis be to pareiškė sekan
čią įdomybę:

“ Barselonoj aš mačiau pui
kią katedrą esant geriausioj 
padėtyj. Tai pabrėžiu todėl, 
kad daug kartų buvo skelbta, 
būk šią katedrą ‘raudonieji’ 
siidegino.”
Aišku, tos rūšies “žinias” 

skelbia fašistai bei jiems prita
ria sutvėrimai. c

Kiek daug anti-demokratinė 
spauda priplepėjo apie Ispanijos 
lojalistų atliktas “baisenybes”. 
Bet visos jos turi tiek tiesos, 
kiek anos žinios apie sudegini
mą Barcelonos katedros.

Andai buvo minėta, kad Sovie
tų Sąjungos prieteliai Amerikoj 
ruošia Auksinę Knygą su milio- 
no žmonių parašais pasveikini
mui SSSR su 20-metinėmis Lap
kričio Revoliucijos sukaktuvė
mis.

“Laisvė” taipgi įdėjo jon sa
vo sveikinimą socializmo kraš
tui.
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Great Necke gyvena viena lie
tuvių šeima, kūmos penki na
riai priklauso USA Komunistų 
Partijai: tėvas, motina, sūnus ir 
dvi dukterys!

Kad tokių šeimų būtų kuo- 
daugiausia!

Aną dieną teko dalyvauti pa
šalintų iš Am. Socialistų Parti
jos trockistų “masiniam mitin
ge.”

Viso buvo apie 200 asmenų. 
Ant salės sienų iškabinta “Te
gyvuoja Ketvirtas Internaciona
las!” šūkiai.

Trockistų kalbėtojai pikčiau
siais žodžiais šaudė į Sovietų Są
jungą, Ispanijos respublikos vy
riausybę ir, bendrai, į komunis
tus.

Bet nei vieno žodelio prieš fa
šizmą!

Klausiau tų kontr-revoliucinių 
sutvėrimų zaunų ir mąsčiau: 
Kaip gali žmonės taip sugesti, 
taip suniekšėti?!

New Yorke dabar randasi vi
sa eilė grupių-rgrupelių, kurios 
vadinasi savemarksistinėmis ir 
revoliucinėmis, štai jos:

(1) “Revoliuciniai Socialis
tai,” trockistai, dabar išmesti iš 
Socialistų Partijos;

(2) “Revoliucinė Darbininkų 
Sąjunga,” kita trockistų grupė, 
“tikrųjų trockistų,” kaip jie va
dinasi. Ši grupelė kadaise atsi
skyrė nuo Cannon-Schachtmano 
grupės, kai pastaroji įstojo į So
cialistų Partiją;

(3) Lovestoniečiai;
(4) Weisbordiečiai (pastarų

jų grupę, juokdariai sako, su
daro tik vyras su žmona).

Greta tų, gyvuoja trys Socia
listų Partijos:

(1) Dešiniųjų Socialdemokra
tų Federacija;

(2) Amerikos Socialistų Par
tija ;

(3) Socialistų Darbo Partija;
Šios trys, aišku, yra rimtes

nės ir didesnės už anas keturias 
grupes, bet ir jos ne tik neauga, 
o mažėja.

USA Komunistų Partija, ap
sivaliusi nuo visokio brudo, 
šiandien turi 50,000 narių ir 
greitu laiku žada turėti 100,000.

NAUJAS SSRS PROTESTAS 
ŽIAURŪNEI JAPONIJAI

Maskva.—Sovietai pasiun
tė jau kelintą protesto no
tą Japonijai, kad jinai savo 
lėktuvų bombomis naikina 
beginklius Chinijos užfron
tės miestus ir daugmeniš- 
kai žudo nekariškius gy
ventojus. Paskutinėje no
toje Sovietai nurodo, kad 
visoj tarptautinių santikių 
istorijoj dar niekad nebuvo P.ė ministeriją sakosi turin- 
tokių žiaurių žygių, kokius aPle tokią
dabar Japonija daro prieš 
civilius Chinijos žmones.

Šioje, kaip ir pirmesnėse 
savo notose, Sovietai griež
tai persergėja Japoniją, kad 
jinai turės pilnai atsakyt,’ 
jeigu jos lėktuvų bombos 
nužudys ar sužeis bile kurį 
Sovietų atstovybės narį 
Nankinge arba padarys ža
lą sovietinei nuosavybei te
nai.

Francija Sutinkanti, kad 
Mussolinio Karo Laivai 

“Pikietuotų” Jūrą
AssociatedParyžius.

Press praneša, kad Franci- 
jos valdžia sutiksianti leist 
Itąlijos karo laivams “pikie- 
tuot” praplaukimą įvairių 
šalių prekybos laivų tarp 
Sicilijos salos ir šiaurinės 
Afrikos, neva “saugojant” 
bepusiškų kraštų laivus nuo 
submarinų piratų. Tuomi 
būsianti pripažinta Italijai 
lygybė Viduržemio Jūroj su 
Anglija ir Francija; taigi 
Mussolinis prisidėsiąs prie 
devynių valstybių Nyon su
tarties prieš jūrų piratus.

Gavęs tokią lygybę, Mus
solinis už^ai žadąs “nesiųst” 
daugiau savo armijų Ispa
nijos fašistams.

NAZIŲ KANUOLĖS TAR
NAUJA JAPONIJAI

Shanghai, rugs. 28. — Ja
ponai bombarduoja chinų 
pozicijas ^automis iš Vokie
tijos didžiosiomis Kruppo 
kanuolėmis, mušančiomis 
keturiolikos colių storio šo
viniais. Bet chinai tūlose 
Shanghajaus fronto vietose 
vėl atrėmė japonus tolyn 
atgal.

Advokatų Draugijos Vadai 
Urzgia prieš Rooseveltą
Kansas City, Mo. — Va

dai Amerikos Advokatų 
Draugijos su važiavimo 
smerkia prezidentą Roose
veltą už tai, kad jis “netei
singai” suprantąs jšios šalies 
konstituciją, ir už tai, kad 
jis į Vyriausią Teismą pas
kyrė senatorių H. L. Blacką, 
kaltinamą ryšiais su Ku 
Klux Klanu.

Roose veltas neginčijamai 
įrodo, jog šalies konstitucija 
niekur neduoda Vyriausiam 
Teismui valios naikint bet 
kokį kongreso išleistą įsta
tymą. Štai kas labiausia ne
patinka atžagareiviškiems 
Amerikos ' advokatų va
dams.

Be to, ji rengiasi leisti dar du 
angliškus dienraščius.

Japonija Rėkia prieš Sovietų Paramą Chi
nijai; Sako, Jei ne Sovietai, tai Japonija 

Greitai Apsidirbtų su Chinijos Gynėjais
Tokio. — Japonijos laik

raščiai pripliekia špaltų 
špaltas apie tariamą Sovie
tų Sąjungos karišką sutartį 
su Chinija. Japonų užsieni- 

sutartį, tik dar negalinti jų 
viešai paskelbt.”

Kad Sovietai pasirašė ne
puolimo sutartį su Chinija, 
tai Japonijos militaristai 
patys išvedžioja, būk So
vietai greit po to padarę ir 
“karinę sąjungą su Chini
ja.”

Japonų komandieriai skel
bia smulkme niškiausias 
skaitlines apie tai, kokius 
milžiniškus daugius įvairių

9 AMERIKIEČIAI KRITĘ GARBINGOJ KOVOJ
Kovos lauke prieš Ispani- lui—demokratijai, ^už^ Ispa- 

jos fašistus garbingai pa
guldė savo galvas dar devy
ni nariai amerikiečių Abra
ham Lincolno ir George 
Washington© Batalionų:

Ray Peters, Malcolm 
Chisholm, Ernest Arion, 
Rubin Schechter ir Sam 
Storie iš New Yorko; Her
bert Marberg iš San Fran
cisco; Joe Armitage iš Ka
nados, ir Tauni Lind ir Emil 
Koskola.

“Tie liuosnoriai krito kaip 
didvyriai,” sako Phil Bard, 
sekretorius Abraham Lin
colno Brigados Draugų, 125 
W. 45th St., New York. “Jie 
paaukojo savo gyvybę idea-

Mussolinis su Hitleriu 
Kuždasi prieš Sovietus

Berlin. — Per nazių su
rengtą iškilmingiausią po- 
kilį Mussoliniui ir jo štabui, 
jis sveikino Hitlerį kaip 
“naujos tautos sutvėrėją” ir 
bažijosi Italijos vienybe su 
Vokietija dėlei “kultūros 
apsaugojimo” (t. y. prieš 
Sovietus ir demokratiją). 
Kalbėjo vokiškai. Hitleris 
taipgi prisiekė Vokietijos 
vienybę su Italija.

Fašistinis N. Y. Times’o 
korespondentas A. Cortesi 
rašo iš Berlyno, kad tiedu 
diktatoriai planuoja pa- 
traukt Angliją, Franci ją ir 
Lenkiją į sutartį su Italija 
ir Vokietija, ypač atitrau
kiant Franci ją nuo dabarti
nės savitarpinės pagelbos 
sutarties su Sovietais. Jie 
svajoja apie vakarų Euro
pos bloką prieš Sovietų Są
jungą.

Japonų Submarinas Paskan
dino 100 Moterų ir Vaikų
Hong Kong. — Japonijos 

subiųarinas, bombarduoda-, 
mas dvyliką chinų žuvinin
kų laivukų, paskandino 200 
vyrų ir 100 moterų ir vaikų. 
Nebandė nė vieno gelbėt iš 
vandens.

ginklų ir amunicijos “Rusi
ja žadėjo pristatyt Chinijai” 
(tartum Sovietai ar Chini
ja parodytų japonams to
kias smulkmenas).

Jeigu Sovietai nepadrą
sintų Chinijos, tai, girdi, 
chinai taip atkakliai nesi
priešintų japonams,—skun
džiasi Japonijos laikraščiai 
ir politikieriai. Pasak jų, 
tai Sovietų ambasadorius 
Bogomolov Chinijoj esąs 
“ k om a n dierius paties 
Chiang Kai-sheko,” Chinų 
valdžios galvos.

___________ E___________

Finija sugrąžino du SS 
RS lakūnus per klaidą nusi
leidusius Finijoj.

nijos liaudį prieš Hitlerį ir 
Mussolinį. Garbės kapuo
se palaidoti Ispanijos žemė
je šie amerikiečiai suprato, 
kad jeigu Hitleriui ir Mus
soliniui pavyktų sunaikinti 
Ispanijos respublikos val
džią, teisėtai žmonių išrink
tą, tai būtų pavojus ir mūsų 
amerikinei demokratijai.”

MADRID. — Trys fašis
tų orlaiviai atskrido bom
barduot Madridą, bet. res- 
publikiečių p r ie šorlaivinės 
kanuolės ir lėktuvai priešus 
taip greit nuvijo, kad fašis
tai nepaspėjo paleist nė vie
nos bombos.

Audringa Liaudiečiy Of- 
ensyva 3-se Frontuose

Hendaye, Franc. - Ispani
jos • pasienis. — Ispanijos 
valdžia veda audringą ofen- 
syvą prieš fašistus trijuose 
frontuose: Aragon, Sarago
ssa ir Teruel. Atakuoja 
priešus lėktuvų bombomis, 
kanuolėmis, tankais ir pės
tininkų kulkas v aidžiais, 
šautuvais ir rankinėmis 
granatomis.

Associated Press sako, 
kad respublikos armija pir
myn žygiuoja, tik lietus ir 
sniegas - kenkia greitesnei 
jos* pažangai. Fašistai tuo
se frontuose net patys nesi
giria jokiais laimėjimais, 
tik praneša, kad per 20 va
landų kovą jie atrėmę res- 
publikiečių daromus ant
puolius.

FAŠISTŲ PRANEŠIMAI 
Iš ŠIAURĖS FRONTO

Hendaye, Franc. —Ispa
nijos fašistai sakosi atėmę 
iš Asturijos milicininkų ap
kasus vakariniuose šlaituo
se Eurojpa Kalnų, Gi jono 
fronte, šiaurėje. Nazių ir dėmesį, kąd japonų 
Mussolinio lėktuvai įnirtu- stengėsi išbombard
šiai bombardavo tas pozici 
jas 5,000 pėdų aukšty j.
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JAPONIJA TELKIA SAVO 
ARMIJA J SOV. PASIENI
Tokio.— Japonija sutrau

kė didelę Manchukuo armi
ją į Sovietų Sibiro pasienį, 
ypač" tose vietose, kur japo
nai ir mandžūrai buvo pir
miau padarę daug įsibriovi- 
mų per sieną į Sovietų že
mę.

Iš antros pusės, visa Ja
ponijos spauda šaukia prieš 
telkimąsi Raudonosios • Ar
mijos Sibire, Manchukuo 
pasienyj. Japonų laikraštis 
“Hochi” pasakoja, būk So
vietų prieplaukos miestas 
Vladivostokas, centras Sibi
ro Raudonosios Armijos, 
“verdąs prie š-japoniškais 
sąjūdžiais;” būk Sovietų 
valdininkai ten iškabomis ir 
kalbomis “kurstą” žmones 
prieš Japoniją. *

(Tokiais paskalais Japo
nijos valdovai stengiasi su
kelt karinį ūpą savo paval
dinių prieš SSRS.)

Atžagareiviu Valdž. Atstovai 
Madride Šmugeliavo Maistą 

Fašistams
- Miesto valdžiaMadrid

nusprendė geriau sužįūrėt 
maistą, idant atstovybės 
pritariančių fašistams kraš
tų negalėtų savo pastogėse 
šert šimtus respublikos 
priešų.

Be to, yra sužinota, kad 
tų šalių atstovai daugme- 
niškai pirko maistą ir pas
kui jį pelnagrobiškomis kai
nomis pardavinėjo už atsto
vybių sienų.

EXTRA!
TAUTŲ LYGA PASMER

KĖ JAPONIJOS 
BOMBININKUS

. Geneva, rugs. 28. — Tau
tų Lygos susirinkimas grie
žtai pasmerkė Japoniją, kad 
jos lėktuvai bombarduoja 
chinų užfrontės miestus ir 
žudo beginklius gyventojus. 
Lygai priklauso 52 šalys.

CHINŲ RAUDONARMIE
ČIAI VĖL SUPLIEKĖ 

JAPONUS
Shanghai, rugs. 28. — Bu

vusioji Chinų Sovietų Ar
mija, dabartinė Chinijos 8- 
to Ruožo Armija, yėl smar
kiai sumušę dvi japonų ar
mijos dalis Tatungo srity j, 
už 170 mylių į vakarus nuo 
Peipingo, ir gręsia sunai
kint dar didesnes japonų 
spėkas. Tie raudonarmie
čiai, be kitko, pagrobė 60 ja
ponų trokų su . dideliu dau
giu karo reikmenų.

Shanghai, rugs. 28. — As
sociated Press žiniomis, Ja
ponija mobilizuoja 600,000 
armijų Manchukuo krašte 
ir Korėjoj prieš Sovietus.

London, rugs. 28. — Ang
lijos valdžia pasiuntė Japo
nijai notą, kreipdama jos 

' ’ lakūnai 
kiot chi- 

nų didžiąją ligoninę Nan- 
kinge.

T. Lygos Patariančioji Komisija Piktinasi, 
Kad Japonija Oro Bombomis Naikina Be
ginklius Miestus ir Žudo Nekartus Žmones

Geneva. — Tautų Lygos 
Patariančioji Komisija, su
sidedanti iš 23 šalių atstovų, 
vienbalsiai pasmerkė Japo
niją už bombardavimą be
ginklių Chinijos miestų ir 
už “žudymą nekaltų civilių 
gyventojų, tarp jų didelio 
skaičiaus moterų ir vaikinį. 
“Komisija pareiškė: “ Nė- 
gali būt jokio pateisinimo 
tokiem veiksmam, kurie su
kelia pasibaisėjimą ir pasi
piktinimą visame pasauly
je.” Todėl Tautų Lygos Pa
tariančioji Komisija “iškil
mingai pasmerkia tuos (ja
ponų) veiksmus.”

Šiai komisijai priklauso 
Francija, Anglija, Sovietų 
Sąjunga ir 19 kitų šalių su

JAPONŲ KARO PROVOKACIJOS PRIES SSRS
Maskva.—Paskutiniu lai

ku Japonijos žvejų laivai 
neteisėtai ir šnipiškai lindo 
perdaug giliai į Sovietų Si
biro vandenis. Todėl Sovie
tai suėmė keletą tokių lai
vų, prieš ką Japonija kerš
tingai užprotestavo.

Sovietai pagrasino atimt 
iš Japonijos koncesiją-leidi- 
mą išnaudot šiaurinio Sa
chalino angliakasyklas ir ži
balo šaltinius todėl, kad Ja
ponija šiurkščiai laužo su
tartį ir terorizuoja sovieti
nius piliečius, tų įmonių 
darbininkus. Japonija gi 
piktai atsako į teisingą So
vietų skundą.

Sovietai paliepė Japonijai

Uždraust Karo Reikme
nų Vežimą Japonijon!
Geneva. — Chinijos atsto

vas Tautų Lygoj dr. Wel
lington Koo reikalauja, kad 
šalys, priklausančios' Lygai, 
bent pasmerktų Japoniją 
už karą prieš Chiniją ir už
draustų išvežt Japonijai ka
ro medžiagas.

Wellington Koo, be kitko, 
priminė, kad Japonijos lėk
tuvai oro bombomis išžudė 
jau iki 10,000 civilių chinų.

Sovietų Atstovas Chinijai 
Išskrido Maskvon

Nanking, rugs. 28. — Ja
ponų lakūnams atskridus 
vėl bombarduot ‘Nankingą, 
Sovietų ambasadorius Bogo
molov tuoj po to išlėkė iš 
Nankingą į Maskvą pasitart 
su Sovietų valdžia.

ORAS
Šį trečiadienį, turbūt, ly

sių, kaip spėja New Yorko 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
52 laipsnių. Saulėtekis 5:49; 
saulėleidis 5:34 (pagal Stan
dard laiką).

balsu, o Jungtinės Valstijos 
“be balso.” Todėl tik Ameri
kos atstovas komisijoj nega
lėjo balsuot to pasmerkimo 
Japonijai. .

Komisijos pareiškimas^ 
nutarta perduot Tautų Ly
gos susirinkimui.

Anglijos atstovas lordas 
Cranborne stengėsi, kad pa
smerkime nebūtų įvardyta; 
Japonija. Bet Sovietų užsie
ninis komisaras M. Litvinov 
ir Naujosios Zelandijos so
cialistinės valdžios atstovas 
W. J. Jordan griežtai parei
kalavo, kad pasmerkimas 
būtų stačiai, ir aiškiai at
kreiptas prieš Japoniją. 
Taip, galų gale, nubalsavo 
ir visi, kiti atstovai.

< 'A'' 
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atsiimt du josios konsulus, 
iš Odessos ir Novosibirsko. 
Nes, pagal pirmesnę sutar
tį, Japonija \ neturi laikyt 
daugiau konsulų Sovietuose, 
negu Sovietai laiko savo 
konsulų Japonijoj, o tiedu 
japonų konsulai buvo virs 
to skaičiaus, kiek Sovietai; f 
turi savo konsulų Japonijoj.: 
Dėl to Japonija vėl rūsčiai/ 
užprotestavo Sovietams.

'Sovietų atstovybė Tokio 
rugs. 20 d. įteikė Japonijos 
valdžiai aštrų protestą, kad 
japonai provokatoriškai už
puldinėja sovietinės atsto
vybės narius gatvėse; o ja
ponų policija vis nieko ne
daro suvaldyt tuos padau
žas. . i

ir
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Fašistai Sušaudė 800 
Sukilusių prieš Juosius
Madrid.—Fašistų pabėgė

liai iš Saragossos praneša 
apie didelį sukilimą falan- 
gistų (fašistų) prieš savo 
komandierius; bet sukilimas 
nuslopintas, ir komandie- 
rįai sušaudė per 800 maiš
tininkų. Kiti fašistai, ku
rie tik nepatenkinti dabar
tiniais aukštaisiais koman- 
dieriais, tapo 'nuginkluoti. 
Lavonai sušaudytų palikti 
gatvėse.

* $»■/-

R
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Japonai Bijo Atvirų Musių, 
Sako Chinų Komandierius

Shanghai. — “Japonijos 
pėstininkų armija bijo stot“ 
į ktvirą kovą su chinais ka
reiviais,” sako generojaš 
Chu Shao-liang, naujai pa
skirtas vyriausias chinų ko
mandierius v S h a n g hajaus 
fronte: “Atviroj kovoj chi
nai kareiviai geresni už ja
ponus. Japonija daugiausia 
pasitiki savo mechanizuo
tais vienetais, lėktuvais, ar
tilerija ir tankais, 1 ‘ 
kad ne pėstininkais.
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“Žmonių Kongresas už Demokra
tiją ir Taiką”

Amerikinė Lyga Prieš Karą ir Fašiz
mą šaukia savo ketvirtą nacionalę kon
venciją lapkričio 26-28 dienomis ir pava
dina ją “Žmonių Kongresu už Taiką ir 
Demokratiją.” Konvencija įvyks Pitts7 
bu rgh e.

Konvencijos šaukime storai pabrėžia
mas tas faktas, kad visur šiandien grū- 
mojama ir taikai, ir žmonių teisėms. 
Jungtinės Valstijos nėra jokia išimtis. 
Ir čia verda darbas buržuazijos ruošimos 
prie karo. Ir čia fašistinės-reakcinės 
pajėgos šturmuoja darbo žmonių demo
kratines teises. Tuos pasikėsinimus sėk
mingai atremti galės tiktai apvienytos 
liaudies spėkos. Todėl Lyga kviečia vi
sas darbininkų, farmerių, profesionalų 
ir smulkiosios buržuazijos unijas, parti
jas, organizacijas, draugijas, kliubus ir 
t.t. atsiųsti delegatų ir sudaryti didžiu
lį nacionalį judėjimą už taiką ir demok
ratiją.

Be abejonės, pakvietimą į konvenciją 
gaus ir lietuvių organizacijos bei drau
gijos. Nuo savęs mes tik galime para
ginti, kad jos į šį pašaukimą atsilieptų 
ir pasiųstų skaitlingas delegacijas.

Kaip Jie Žiūri į Savo Brolius 
Lietuvius

Smetonininkų “Vienybėje” skaitome 
sekamus perlus progresyvių lietuvių ad
resu:

Tie, kurie, sakosi, leidžia “pažangiąją” 
spaudą, kaip faktas, yra pasižymėję išga
mos., Bet tie, kurie savo raštais, prenume
rata ir sklbimais šelpia tą spaudą, tai yra 
tautos išgamų avelės—berods, yra ir avinų.

Taip negražiai koliotis gali tiktai 
žmonės, kurie nebesiskaito su jokiu pa
dorumu. Matyt, ponui Tysliavai prastai 
klojasi, kad jau tokio burnojimos grie
biasi prieš pažangiuosius savo brolius lie
tuvius.

stančių talkos. Tūkstančius gi mes turi
me—tai mūsų dabartiniai dienraščio 
skaitytojai.

Mes žinome, kad atsiras gražus būre
lis gabių vajininkų, kurie, kaip ir visada, 
pasiaukojusiai stos darban. Apie tai abe
joti netenka.

Bet šis vajus neturėtų pasiremti vien 
tais mūsų spaudos veteranais. Darbo 
užtenka visiems.

Kiekvienas senas skaitytojas turėtų 
pagalvoti apie savo “draugus, pažįstamus 
ir gimines. Kiekvienas suras savo pažįs
tamuose tokių, kurie dar neprenumeruo
ja “Laisvės.” O t, ant jų ir reikėtų susi
koncentruoti. Pasikalbėk su jais apie lai
kraštį. Pakalbink juos užsirašyti “Lais
vę.” Neužtenka sykį prisiminti ir pa
miršti. Jei nepasisekė sykį, bandyk ki
tą, trečią, ketvirtą. Gal pirmą sykį ar
gumentai buvo silpni, gal ir jūs ir jie 
prastam ūpe buvote, gal jie neturėjo at
liekamo dolerio, tai visaip išsisukinėjo. 
Kitą, trečią, ar ketvirtą sykį gal patai
kysi į “tašką” ir laimėsi naują skaityto
ją savo dienraščiui.

Kada Komunizmas Prikels Pieti
nes Mases

Kelios dienos atgal mieste Chattanoo
ga, Tennessee valstijoje, įvyko visų pie
tinių valstijų Amerikos Komunistų Par
tijos konvencija. Savo istorine reikšme 
ši konvencija labai svarbi. Tai pirma 
tokios rūšies konvencija visęj šios dide
lės šalies istorijoje. Joje dalyvavo 130 
delegatų. Daugumoje jauni komunistai. 
Iš jų buvo 85 baltveidžiai ir 45 negrai.

Konferencija parodė, kąd jau visose 
pietinėse valstijose turime Komunistų 
Partijos organizaciją, nes delegatai bu
vo iš Florida, Louisiana, Georgia, Missis
sippi, Alabama, Tennessee, North Caro
lina, South Carolina, Kentucky, Texas ir 
Virginia. Iš delegatų 35' buvo įvairių 
unijų viršininkai. Beveik visi delegatai 
buvo nariai arba darbo unijų, arba far
merių organizacijų. Buvo 40 moterų de
legačių.

Konferencija daugiausia atydos krei
pė į kovą už demokratines teises, prieš1 
terorizavimą juodveidžių ir už organiza
vimą neorganizuotų darbininkų. Konfe
rencijai raportuota, kad C. I. O. kampa
nija pasiekė ir pietines valstijas ir išju
dino plačias mases. Komunistai giliai pa
sinėrę darbo unijų judėjime.

Numatomas smarkus Komunistų Par
tijos narių skaičiaus' paaugimas trumpo
je ateityje. Ši konferencija nutarė da
bartinį partijos vajų pravesti su didele 
energija.

Kaip Mes Žiūrime Į Amerikos Tradicijas
Sklokos redaktorius St. Straz

das perskaitė mano straipsnį 
“Laisvėje” apie Jungtinių Vals
tijų konstituciją, ir savo “N. 
G.” parašė pustrečios špaltos 
“kritikos”. Dalykas esąs tame, 
kad jis pasiėmęs mano rašytą 
knygą “Istorija Klasių Kovos

'Amerikoje” ir ten radęs kitaip
įvertinamą Amerikos revoliuci
ją ir konstituciją, kaip šiame 
straipsnyje. Ir džiaugiasi vyras 
ir trina rankas. Girdi, “Bimba 
apsivertė aukštyn kojomis”, ar 
kas čia pasidarė.

Gerai, kad Strazdas skaito 
mūsų, raštus ir knygas. Tiek tik 
reikėtų patarti, kad jis skaity
tų objektyviai ir bandytų su
prasti. Jei ir šį sykį jis taip 
būtų skaitęs, tai būtų be jokio 
vargo mano straipsnyje paste
bėjęs pabrėžimą, kad labai ilgą 
laiką Amerikos darbininkų re
voliucinis judėjimas klaidingai 
atsinešdavo į Amerikos tradici
jas. Ten pasakyta, kad tą klai
dą darė kaip socialistinis, taip 
komunistinis judėjimas. Tiktai 
paskutiniais laikais Komunistų 
Partija pradėjo į tas tradici
jas rimtos atydos kreipti ir jas 
objektyviškai įkainuoti. Visa tai 
straipsnyje pabrėžta.

Aišku, kad Antanas Bimba 
niekada nesiskelbė ir nesiskel- 
bia neklaidingu popiežium bei 
razumniausiu žmogum visam 
socialistiniam ir komunistiniam 
judėjime. Anais laikais (o 
knyga buvo rašyta apie trylika 
metų tam atgal) aš buvau, savo

puvo revoliucinė ir jos kova 
su Anglija buvo žingsnis 
pirmyn, jos laimėjimas reiš
kė progresą ir padėjo pa
matus galingiausiai kapita
listinei tautai pasaulyje. 
Šiandien amerikoniška bur
žuazija yra atvirai reakcio-
niška. Ji atmeta Nepriklau-
somybės Paskelbimą ir vi
sais jai prieinamais būdais 
kovoja prieš pačią revoliu
cijos idėją. Amerikos darbi
ninkių klasė yra vienintelis 
paveldėtojas 1776 metų re
voliucinių metodų ir tradici
jų.
Taip aš rašiau jau 1927 me

tais, lygiai dešimts metų tam 
atgal. Na, o sklokos barabanš- 
čikas tik dabar, po dešimties 
metų, pabudo ir šaukia, kad 
tik šiais /1937 metais Bimba 
giriąs ir savinąsis Amerikos 
revoliucines tradicijas. Argi 
apsimoka su -tokiu žmogum 
rimtai diskusuoti tokį svarbų 
klausimą, kaip Amerikos 1776 
metų revoliucija ir mūsų ko
munistinio judėjimo atsineši- 
mas linkui jos? Neapsimoka.

Lietuvos Žinios
Juodkrantėje Sulaikyta Vo

kiečių Jachta , su 
Kontrabanda

Šią vasarą vienas Karaliau-
atsinešime linkui Amerikos tra-'čiaus prekybininkas Juodkran- 
dicijų, po įtaka socialistinio ir'tėję atostogauja su savo 

judėjimo ir tos1 “Oriont” jachta. Aną dieną 
Oriont” buvo išplaukus Vokie-

komunistinio
didelės armijos radikališkų is
torikų, kurie siaurai, neobjek- tijon, bet po kelių dienų sugrį-

darbininkai taip skirstos: me
talo apdirbimo įmonėse dirba 
apie 2 tūkst. 500 darbininkų, 
lentpjūvėse apie 2 tūkst., triko
taže apie 2 tūkst., drobės ir au
dimo apie 1 tūkst. 500, odos 
apie 3 tūkst., valdžios dirbtu
vėse (geležies ir medžio) apie 
2 tūkst., smulkiose pramonės 
dirbtuvėse apie 400.

Prie Kauno m. savivaldybės

dirbinių sunkvežimį ir važia
vęs miesto link. Tuo metu iš fa
briko buvę paskambinta polici
jai,; kad atvažiuoja į mieštą 
sunkvežimis, Kurį vairuoja as
muo, neturįs teisės sunkveži
mius vairuoti. Policija dr. Kar
velį sulaikė ir toliau neleido 
važiuoti. Karvelis jieškojo šofe
rių, bet visi atsisakė. Po kurio 
laiko atsiradęs vienas šoferis,

vykdomų darbų: gatves grin- kuris sutikęs sunkvežimį nuvai-
džia apie 800 darbininkų, kana
lizacijos sk. dirba apie 600, sta
tybos skyriuje apie 100; mūri
ninkų ir dažytojų Kaune pri- 
skaitoma iki 2 tūkst. 500 žmo
nių .ir po kelis šimtus kitokių 
kvalifikacijų darbininkų. Į tą 
skaičių dar neįeina Aleksoto 
(“Maisto”), “Inkaro” ir Petra
šiūnų fabrikų darbininkai, ku
rių bus irgi per 5 tūkst. žmonių. 
Taip pat neįeina esąs Kauno 
mieste asmeninis patarnavimas: 
kontorų ir biurų tarnautojai ir 
keli tūkstančiai tarnaičių. Tai
gi, Kaune esą apie 40 tūkst. 
žmonių, kurie parsamdo savo 
fizinę ar pusiau fizinę jėgą už 
tam tikrą atlyginimą, ir apie 
10 tūkst. beturčių ir elgetų 
(įregistruotų Kauno m. savi
valdybės soc. aps. sk.).

ruoti ne į miestą, bet atgal į fa
briką.

Arši “Panų Dvikova” 
Lazdijuose

Rugp. 29 d., 8 vai. prieš išei
siant autobusui, kaip paprastai 
Lazdijuose, į auto stotį susiren
ka žmonių. Dvi, matyt, vietinės 
panos, po trumpų replikų, grie
bėsi viena antrai už plaukų ir 
abi parpuolė ant žemės, lydimos 
grausmingų “bisų” ir “valio,” 
nusirito apie 15 metrų pakal
nėn, bemaž neįkrito į upelį. Įsi
kibusios į plaukus, abi atsistojo 
ir tylomis, valydamosios rūbus, 
išsiskyrė kas sau.

ŠYPSENOS

Dviejų Mėnesių Rugiapjūtė Jau 
Čia Pat

Su šiuo penktadieniu prasidės dien
raščio “Laisvės” metinis vajus. Admini
stracija yra išsiuntinėjus visiems se
niems skaitytojams prašymus ir kvieti
mus ateiti savo dienraščiui į talką. Re
dakcija gali tiktai paantrinti tą užkvie- 
timą.

•■Kad geram naujų skaitytojų gavimo 
vajuj sąlygos gana prielankios, tai, ma
nome, niekas neabejoja. Viena, šiek tiek 
darbai pagerėję, tuo būdu žmonės geriau 
stovi su doleriu, lengviau jiem laikraštį 
užrašyti. Antra, psichologinis liaudies 
susijaudinimas nepaprastai didelis. Tie 
visi didieji pasauliniai įvykiai, tas ant 
visų galvų bekabąs naujo pasaulinio ka
ro pavojus, tos didvyriškos kovos Ispani
jos ir Chinijos liaudies, sužadino, sujau
dino žmones. Jie dabar lengviau palen
kiami prie skaitymo.

Bet, žinoma, tos masės neateis pačios 
ir nepasisiūlys laikraštį užsirašyti. Tai * 
padarys gal tiktai vienas kitas. Tą mes 
puikiai patyrėme preityje. 'Prie jų rei
kia prieiti ir pakalbinti. O tas darbas 
ne vfeno ir ne kelių draugų. Reikia tūk- ‘

Naujas Suokalbis Madride
Ar tik ne perdaug švelniai Ispanijos 

liaudies valdžia elgiasi su savo naminiais 
priešais?

Šis klausimas darosi svarbus. Tai, ką 
aną dieną puse lūpų spėjome, jau pasi
tvirtino, būtent, kad ir Bilbao ir Santan
der miestų vartus gen. Franco gaujoms 
atidarė vidujiniai valdžios priešai. Kai 
liaudiečiai karo frontuose tūkstančiais 
kraują liejo ir galvas guldė, tai namie vi
sokio plauko nevidonai ir parsidavėliai 
suruošė suokalbį miestus atiduoti gen. 
Franco.

Pasirodo, kad panašus suokalbis buvo , 
kepamas ir pačiam Madride. Dąr laimė, 
kad liaudies valdžia laiku suokalbį suse
kė ir jį ištaškė. Suokalbininkai buvo su
darę planus sukilti iš vidaus, kai gen. 
Franco armija padarys naują ofensyvą 
ant Madrido iš lauko. Valdžia suėmė du 
šimtu suokalbininkų ir paskelbė jų var
dus. Jų tarpe esą septyniolika armijos 
oficierių. . Tie niekšai, žinoma, dabar 
skaudžiai užmokės.

Buržuazija staugs, jog Ispanijoje įve
damas “raudonasis teroras,” kaip kad ji 
staugia prieš Sovietų bolševikus. Bet 
pasirodo, kad be grježtų ir aštrių prie
monių priešo nugalėti begalima. Kiek
vienu liaudies valdžios nuolankumu pa
sinaudoja gen. Franco agentai.

tyviškai, atsinešdavo linkui 
Amerikos revoliucijos ir josios 
vadų. Nestik siaurai,, neobjek- 
tyviškai buvo žiūrima į revo
liuciją, bet ir į Civilį Karą ir j 
Lincolną. Ir, suprantama, tas 
siaurumas, neobjektyviškumas 
atspindi mano knygoje. Paga
liau mano knyga nėra išsami 
revoliucijos bei Civilio Karo is
torija. Tie du didieji šios ša
lies istorijoje įvykiai užkliudo- 
ma tik prabėgamai. Knyga pa
švęsta darbininkų kovoms ir or
ganizacijoms.

Mano pažiūros į Amerikos 
žmonių tradicijas, jų praeities 
kovas, nepasikeitė vienu sykiu 
tik 1937 metais. Jos keitėsi pa
laipsniai, taip, kaip keitėsi pa
žiūros ir atsinešimas viso re
voliucinio judėjimo. Tą galima 
matyti iš tos pačios mano kny
gos. Lietuvių kalba knyga iš
ėjo 1925 metais. Gi anglų kal
ba ji išėjo dviem metais vėliau, 
būtent, 1927 “metais. Ten jau 
daug objektyviškiau, daug ar
čiau prie mūsų dabartinio nusi
statymo aiškinama 1776 metų 
Amerikos revoliucija. Pavyzd
žiui, pabaigoje V Skyriaus, 
“Workers and The American 
Revolution”, darant sutrauką, 
sakoma:

Tuo būdu Amerikinė Re
voliucija buvo savo esmėje 
k a p i t a listinė revoliucija, 
pradėta ir vesta buržuazi
jos. Neveizint to, ji buvo 
tikra revoliucija, kova, ves
ta ir laimėta revoliucinėmis 
priemonėmis ir organizaci
jomis. Tai buvo kolonijalių 
žmonių sukilimas prieš An
glijos imperialistus. Tuo 
laiku amerikinė buržuazija

žo. Pasienio policija įtarė, kad 
“Oriont” verčiasi kontrabanda 
iy joje padarė smulkią kratą. 
Kratos metu jachtoje rasta įvai
rių kontrabandinių prekių, ku
rios perduotos Klaipėdos muiti
nei, o “Oriont” savininkas nu
baustas 1 tūkst. 55 It. pinigine 
bauda, kurią tuojau ir sumo
kėjo.

Iškilmingai Palaidojo Dar- 
binką Vai. Tiškevičių

KAUNAS.—Aną dieną džio
vininkų senatorijoj džiova mirė 
Invalidų siuvyklos siuvėjas Va
lentas Tiškevičius.

Tiškevičius buvo iškilmingai 
laidojamas. Prieš karstą ma
žos mergaitės ir merginos nešė 
gyvų gėlių puokštes ir vaini
kus, gedulingas vėliavas, o pa
skui karštą ėjo nemaža žmonių, 
daugiausįa, darbininkų ir tar
nautojų, karo invalidų orkest
ras visą laiką .griežė gedulin
gus maršus.

Kįęk Kaųnę Yra Darbinin
kų ir Tarnautojų

Kauno miesto pramonės įmo
nėse šiuo metu dirba apįe 18 
tūkst. 700 darbininkų, kurie ap
skritais skaičiais taip skirstosi: 
prekių transporto sandėliuose 
dirba 3 tūkst. darbininkų, įvai
riose valdiškose dirbtuvėse 2 
tūkst;, savivaldybės įmonėse 1 
tūkst. 500, prie įvairių statybų 
apie 6 tūkst., įvairiose smulkio
se dirbtuvėlėse apie 1 tūkst. 
500 darbininkų.

Pagal pramonės įmonių rūšis

Senatųrius Roosevelto Prie
šininkas Priversta^ Jam 

Pataikauti
Wyomingo gubernatorius 

paskyrė senatorių O’Maho- 
ney pasitikt prez. Roosevel- 
tą, O tai senatorius, kuris 
įkaitusiai kovojo prieš Roo
sevelto planą dėlei Vyriau

sio Teismo pataisymo. Bet 
O’Mahoney jau plojo Roo
sevelto kalbai ir sakė, kad vi
same kame remiąs Naująją 
Dalybą, apart Vyriausio 
Teismo keitimo. Sykiu sena
torius O’Mahoney pareiškė, 
kad Rooseyeltas visai neat- 
šalino piliečių nuo savęs 
tuom, kad jis stengėsi pa

taisyt Vyrįausią Teismą. 
O’Mahoney tvirtino, kad jei
gu dabar būtų bąlsavimai, 
tai vėl milžiniška piliečių 
dauguma pasirinktų Roose- 
veltą.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų,

Klebonijos Mėšlynas Teršia 
Orą

Prie Aukštosios Panemunės 
bažnyčios yra kuoleliais, nužen
klinta, kur leidžiama stovėti ar
kliams ir vežimams. Ten susi
daręs mėšlynas, .kuris dvokia. 
Ir bendrai apie bažnyčią labai 
nešvaru.

Už vežimus, toje vietoje sto
vinčius, klebonas imąs po 2 lt. 
už vietą, o atlaidų metu po 4-6 
lt. Todėl, rodos, švarą palaiky
ti turėtų atsirasti lėšų.

Solidarūs Petrašiūnų 
Darbininkai

Šiomis dienomis po operaci
jos mirė Petrašiūnų popieriaus 
fabriko darbininkas Vilimas. 
To fabriko darbininkai Vilimo 
laidotuvėms suaukojo 530 lt.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos: velionį lydėjo didelė 
darbininkų minia su dūdų orke
stru.

Pasitiki ir — ne.
—Mamyte, ar aš galiu ei

ti su Miku pasivaikščioti į 
parką?—klausia duktė.

—Ne,—atsako motina.
. —Kodėl? • Ar nepasitiki 
manim, ar Miku?

—Aš pilnai pasitikiu ir 
tavim ir Miku, jei eisit at
skirai, bet jei sykiu—nepa
sitikiu.

Es-Džei

—O, kaip ta,mergina turi 
labai puikią figūrą!

—Tas jai visai natūralu, 
—jos tėvas buvo figūrų iš
dirbę jas.

Dr. Karveliui šoferiauti 
Nepasisekė

Kaip žinoma, dabar streikuo
ja “Inkaro” fabriko darbinin
kai. Su darbininkais streikuoja 
ir šoferiai. Tai pats direktorius___ _____ __________ z .
dr. Karvelis, prisikrovęs gumos kada susibara SU vyru.

Kunigas:—pasakyk man, 
vaikeli, kodėl dievas sutvė
rė pirma vyrą, o ne moterį?

Vaikas:—Todėl, kad mo
teris turėtų paskutinį žodį,

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Man teko smarkiai susi

kirsti su vienu žmogum, ku
ris labai supykęs ant Sovie
tų Sąjungos. Jis sako: Ko
dėl Amerikos Komunistų 
Partija nereikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga pasiųstų 
armiją ir padėtų chinie- 
čiams išgrūsti, laukan japo
nus? Jūsų informacijai, šis 
žmogus yra “N.” skaityto
jas ir, matomai, teh prisi
skaitęs tokios “filosofijos.”

Jurgis K.
Kur gi kitur žmogus ir 

ras tiek kvailų “filosofijų”

Chiniečiaį gina savo kraštą, savo namus nuo užpuoliką japonų. Paveik
siąs parpę!0 Chinjjps Kareivius už smėliu maišų ir dygliuotų tvorų, laikan
čius frontą prieš kruvinas japonų atakas Šanchajuje.

f?

apie Sovietų Sąjungą, kaip 
tose nelaimingose “N.” Iš 
tiesų, tokia filosofija yra 
ne tik kvaila, bet ir pavo
jinga. Tūli žmonės pana
šiai kalbėjo, kai Ispanijoje 
fašistai sukilo. Girdi, ko
dėl Sovietų Sąjunga neat
siunčia armijos ir nesuval
do tų nevidonų.

Nei anie galvočiai Ispa
nijos klausimu, nei šitie 
Chinijos reikalais nepagal
voja, jog Sovietų Sąjungos 
tiesioginis militarinis įsiki
šimas reikštų susikėlimą 
prieš save viso kapitalisti
nio pasaulio. Tuojąus ir 
Anglija, ir Amerika iję kitos 
taip vadinamos demokrąti- 
nės valstybės paduotų ran
ką Vokietijai, ItaliJarir Ja
ponijai ir paskelbtų karą 
Sovietų Sąjungai. Kaip tik 
tokios progos pasaulio bur
žuazija ir laukia. Bet So
vietų valdžia nėra tokia 
kvaila, kad Šoktų į tos bur
žuazijos nasrus. į

Savo keliu, kitu keliu Sq- 
vietų Sąjunga ne tik karštai 
simpatizuoja Ispanijos ir 
Chinijos žmonėms, bet ir 
pagelbsti jiems, kiek tik są
lygos leidžia be išprovoka- 
vimo karo prieš save. Jau 
ne kartą buvo laikraščiuose 
atsižymėta, kaip dėkinga 
yra Ispanijos liaudis Sovie
tų žmonėms už tą nuošir
džią paramą.
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Darbininke ir Šeimininke CHICAGOS ŽINIOS

Moteris Teisėja
Čia paduodu vaizdą iš drau

gės Aleksandrovos Poletovos 
darbo teisėjos suole. Iš to “Lai- 

* svės” skaitytojos matys, kaip 
einanti teisėjos pareigas mote
ris Sovietų Sąjungoj yra masių 
gerbiama ir kaip ji atlieka ant 
jos uždėtas pareigas.

Draugė Aleksandrova Poleto- 
va sako:

Visai nesenai pradėjau pas
tebėt, kad man ateina laiškai ir 
įvairūs pareiškimai iš kitų ra
jonų. Pradėjau interesuotis, tei
rautis lankytojų kolektyviečių 
ir individualių valstiečių: “Ko
dėl jūs taip elgiatės? Juk aš prie 
jūsų rajonų nepriklausau. Jūs 
kreipkitės prie savo apylinkės 
teisėjų.” Gavau nuo jų visų vie
ną ir tą patį atsakymą: “No
rim papult pas jus, nes girdė
jom, kad jūs gerai-teisingai tei
siat.”

Tuo pačiu kartu prisimenu 
seną įvykį, kurį aš pergyvenau 
būdama visai mažai patyrusi 
teisėjos darbe. Vienas pilietis, 
sužinojęs, kad aš jį teisiu, pa
rašė man atvirą, piktą laišką- 
pareiškimą. “Prašau perduot 
mano bylą vest kąm tik norit, 
bile tik vyrui, o moterim aš 
abelnai netikiu.”

Dar 
buvau 
reikia 
lios, o
taps gerai žinoma ir mylima. 
Aš supratau, kad nereikia nie
ko bijot, o reikia pasitikėt sa
vo spėkoms. Ir man prisiėjo 
dirbt vedėjos darbą apskričių 
teisėjų įstaigose net per 18 me
tų. Pradėjus darbą, man buvo 
viskas nauja, viskas nežinoma. 
Naktimis mokinaus, be per
traukos studijavau visus Sovie
tų Sąjungos įstatymus^ nes ži
nojau, kad galiu bile dieną gau
ti nelauktų klausimų.
darbo sąlygos privertė 
pasiryžusiai studijuot, 
įvairius įstatymus.

Man dirbant notarijušo dar
bą pas mane atvažiuodavo val
stiečiai kolektyviečiai’ su įvai
riais klausimais. Aš tuomet bu
vau dar jauna. Man prisiėjo už- 
silaikyt labai rimtai, kad atro- 
džius senesne, nes valstiečiai ne- 

-tikėdavo, kad gali būt toks jau
nas ir dar moteris notarijušas. 
Prisieidavo net diplomą jiems 
parodyt.

Dirbant teisėjo darbą prisiė
jo pergyvent įvairių įvykių ir 
tie pergyventi įvykiai daug da
vė mano darbe, nes praktika ir 
žinojimas duoda daug pasitikė
jimo savimi. Todėl aš esu labai 
linksma, kad pas mane yra už
silikęs žinojimas iš praktikos. 

/Man nėra tokių dalykų, kurie 
nebūtų svarbūs mano darbe. Į 
bile “mažą” klausimą aš dedu 
daug domės, kad jį ištyrus, kad 
būtų aiškus man ir kitiem. To- 
dęj ir yrą man interesinga 
kiekviena diena. Ir aš žinau ir 
jaučiu, kad savo darbu nešu 
daug naudos Sovietų Sąjungai.

Dabar aš dirbu teisėjos dar
bą žemės ūkio srityje. Daug val
stiečių gauna mano pakvieti- 
mus-“pavieskas’” pirmu sykiu 
savo gyvenime, kad jie ateitų 
į teismą kvočiamaisiais arba 
liudytojais būt. Faktas, kad jie 
šaukiami teisman ir kad juos 
kviečia teisėja moteris yra di
deliu įvykiu jų gyvenime. Ir to
dėl labai svarbu, kad teismo ei
ga būtų paprasta, suprantama, 
teisinga ir kultūrinė. Valstie
čiai atvažiavę į teismo įstaigą 
stengiasi būti tylūs, netriukš
mauja, nerūko, atvyksta apsi
rengę išeiginiais drabužiais, at
rodo gana kultūringi.

Visai nesenai teisme, 
pertraukos, vienas visai 
žįstamas žmogus priėjo 
manęs ir sako: “Drauge
jau, ačiuoju jums už tai, kad 
jūs gerai ir teisingai teisčt. Aš 
perduodu jums nuomonę visų 
čionai susirinkusių žmonių . . .”

Ta padėka visai nežinomo 
žmogaus mane labai sujaudino 
ir dar labiau įsitikinau, kad aš 
dirbu nepaprastai svarbų ir 
naudingą darbą savo šaliai, ku
rią aš neapsakomai myliu. Esu 
pasirengus stoti į universitetą, 
gauti daug daugiau žinojimo, ir 
vėl grįžt prie savo mylimo dar
bo — sako teisėja Poletova.

J. Bondžinskaitė.

jaunesniųjų čia augusių mūsų 
draugių, bet ji yra sena mūsų 
darbininkiškame judėjime ir 
veikli darbuotoja mūsų ALDLD 
2-ros kuopos Moterų Skyriuje. 
Sekančiame susirinkime d. Šve
dienė užbaigs skaityti minėtą 
paskaitą.

Po susirinkimo turėjome

draugišką pasikalbėjimą prie 
užkandžių.

Taigi, pirmas šio sezono su
sirinkimas 
gas.

Sekantis 
sirinkimas 
ną.

buvo pilnai sekmin-

Moterų Skyriaus su- 
įvyks spalio 20 die-

Ko-tė.

Daug Vargo Turi Panešt Darbininkės Motinos

būdama jauna mergaite 
tvirtai įsitikinus, kad 
pastangų ir tvirtos va- 
tuomet bile profesija

Tokios 
mane 

tyrinėt

laike 
nepa- 

prie 
teisė-

So. Boston, Mass

Prie dabartinės (kapitalisti
nės) tvarkos vargingai gyvena 
tos šeimynos, kurios turi daug 
kūdikių. Tėvai patys vargsta ir 
vargina savo vaikus, bet ne vi
si permato priežastis to vargin
go gyvenimo.

Sunkiausią naštą turi panešt 
moterys darbininkės. Kurios ne
turi kūdikių, tom dar netaip 
sunku, neturi tokios didelės at
sakomybės. Bet tos vargdienės 
moteries, kuri turi didelį šei
myną, tai labai apgailėtinas li
kimas. Vyras pragyvenimo al
gos neuždirba. Maistas ir abel- 
nai viskas brangu. Namuose di
delis vargas, trūkumą. Moteris 
neturi kitokio išėjimo, kaip jieš- 
kot būdų sumažinimui to nami
nio skurdo, vargo. Eina dirbt, 
palikdama mokyklos amžiaus 
vaikus be jokios priežiūros.

Kiekvienam lengva suprast, 
kokia sunki padėtis tokios moti
nos, kuomet turi atlikt dirbtu
vės darbą su dideliu įtempimu 
nervų besirūpinant apie savo 
vaikučius, kuriuos paliko namie 
vienus.

Na, o kuomet pareina namo, 
tai turi atlikt daugiau darbo, 
negu spėkos išgali. Vaikučiai 
pasiilgę motinos, norėtų pasi
džiaugt, pasimalonėt, bet moti
na pavargus, darbais apkrauta, 
neturi laiko tinkamai atsiliept 
į savo vaikučius. Vaikai, nesu
prasdami, kad jų motina neša 
tokią didelę atsakomybę ant sa
vo pečių, mano, kad jų motina

tinęs tvarkos blogumą.
Dabartiniu momentu artina

si mirtinas priešas-karas, kuris 
suardys kiekvienos motinos šir
dį, jeigu nebus tvirta darbinin
kų vienybė, kad galėtų užgesint 
tą besiartinančią ugnį, grąsi- 
nančią uždegt visą pasaulį. At
sitikime karo ir vėl prisieitų 
moterims daugiausia nukentėt. 
Karas gali uždėt dar didesnę 
vargo naštą ant darbininkų kla
sės, /sunaikint viską, ką mes 
branginam, išžudyt mylimus sū
nus, vyrus, brolius ir sunaikint 
visą civilizaciją.

Jeigu mes, darbininkės mo
terys, norim sumažint vargus, 
tai turim kovot už žmoniškas 
darbininkams teises. Kova prieš 
karą ir fašizmą turėtų susido- 
mėt kiekviena moteris. Ramiai 
sėdėdamos nieko gero negalim 
atsiekt, turim dirbt ir dirbt or
ganizuotai. O kuomet turėsim 
žmoniškas teises, tai bus galima 
lengviau ir tinkamiau auklėt 
šeimynas. Bus mažiau vargo, 
mažiau rūpesčių, bet to atsieki- 
mui turi būt tvirta vienybė tar
pe

Iš ALDLD 2-ros Kuopos 
Moterų Susirinkimo

Po įkyriai karštų vasaros 
dienų, biskį orui atvėsus, rugsė
jo 15 d. į susirinkimą atsilankė 
gražus draugių būrelis.

Nors per vasarą susirinkimai 
buvo mažesnį ir pats veikimas 
silpnesnis, bet mūsų Moterų
Skyrius nei sykio nesušlubavo, labai žiauri, nemaloni. Prie to- 
Mes dalyvavom visuose svarbes- kių aplinkybių augę, nieko gero 
niuose piknikuose, prisideda- nematę, kartais ir vaikai pasi- 
mos su darbu ir auka. ' ! daro nedraugiški, hėprielankūs,

Buvo išduotas raportas iš at- 
sibuvusio Bendro Fronto pikni
ko Maynarde, rugsėjo 6 d., kur 
mūsų Moterų Skyriui pasidar
bavus buvo sukelta $23.50 ir pi
nigai ant vietos priduoti komi
sijai.

Šiuo tarpu rengiamės prie 
mūsų pirmo iškilmingojo pa
rengimo, kuris įvyks spalio 
17 d. Tai bus atidengimas Rau
donosios Vėliavos, laimėtos AL
DLD vajuje už naujus narius. 
Dabar tos naujos narės surengs 
specialę vąkarienę, kurioje bus 
ir gera programa. Jau užkviesti 
dainininkai: vyrų grupė, solis
tės dd. Zavišienė ir Rudukiūtė. 
Kalbėtoja užkviesta draugė M. 
Sukackienė iš Worcester, Mass. 
Taigi, mes rimtai' rengiamės 
prie mūsų didžiosios iškilmės.

Šiame susirinkime buvo skai
tyta dalis paskaitos “Moterų 
Rolė Evoliuciniam Ūkyje ir Po
litikoj.” Skaitė d. M. Švedienė. 
Draugė Švedienė yra viena iš

nes motina neturi progos tinka
mai pasikalbėt su savo vaiku
čiais, parodyt motinišką meilę. 
Motinos širdis pilna skausmų, 
kuomet ji mato, kad tas skur
dus gyvenimas ardo draugišku
mą tarpe jos vaikų.

'Nieks tiek daug vargų ir 
skausmų neperkenčia, kaip mo- 
terys-motinos prie kapitalisti
nės sistemos, prie kurios moti
na turi būti atsakominga už vis
ką.

Prie tokių sunkių aplinkybių 
auklėdama kūdikius, pati moti
na neturi progos išaiškint vai
kams, kas gera ir kas bloga, o 
mokyklose irgi nemokina to, kas 
turėtų būti mokinama. Neužten
ka to, kad vaikai 
maistu ir drabužiais, 
tų būt aprūpinti ir 
Vienok darbininkėm
sunku tas padaryti. Dėlto, nors 
tie jaunuoliai išauklėti gana 
vargingai, sunku juos suorga- 
nizuot ir pertikrint apie dabar-

aprūpinti 
bet ture- 
dvasiniai, 
motinom

KOL AMERIKOJE TEBEGYVUOJA DEMOKRATIJA

Prisaikdina naują Sociales Apsaugos Tarybos narį. Juomi yra Mary M. 
Dewson, direktore demokratų nacio nalio komiteto moterų divizijos. Prie
saiką duoda G. Ef Scott, tarybos vy riausias raštininkas, prie Edward Bi
gge, tarybos nario ir Frank Bane, tarybos direktoriaus. Kur gyvuoja fa
šizmas, moterims leidžia užimt vietas tik virtuvėje ir prie vaikų.

darbininkų.
E. K. Sliekienė.

“VIRĖJA”
MINERSVILLE, PA.

Brangios Draugės:
Dar vieną prenumeratą “Vi

rėjos

Rugs. 19 d. buvo dar vienas 
gan skaitlingas piknikas Oaks 
darže. Jį rengė LDS ir ALD 
LD Apskričių komitetai, dien
raščio “Vilnies” naudai. 
Oras jau buvo vėsokas, ypač 
Chicagoj. Pikniko vietoj, ypač 
kur saulė šildė, buvo dar ga
na šilta.

Nežiūrint šaltoko oro ir ne- 
perdidelio rengimosi, vistiek 
suvažiavo daug žmonių. Gailė
jo būti apie 16 šimtų. Iš kitų 
miestų šį sykį mažai kas buvo, 
bet vistiek buvo. Girdėjau, 
kad iš DeKalb, Ill., buvo 
dviem automobiliais atvažia
vę. Mačiau gerą būrį žmonių 
iš Aurora. Buvo ir iš kitur.

Maistas ir kiti dalykai ank
stokai parduota ir kai kurie 
paskui skundėsi alkani 
Mat, rengtasi dėl mažiau 
nių, negu susirinko.

Drg. M. Zaldokas, 
nies” administratorius paėmė 
tūlam laikui pirmininkavimą 
ir perstatė kalbėti V. Andrulį, 
“Vilnies” redaktorių. Kalbėto
jas sakė, jog čionai yra daug 
žmonių, kurie gal pilnai apsi- 
pažinę su “Vilnies” pozicija. 
Jis apibūdino už ką “Vilnis” 
stoja. Jis gan įtikinančiai iš
aiškino, kad “Vilnis” yra pir
moj vietoj lietuvių darbinin
kų laikraštis, antroj visos lie
tuvių išeivijos. Tai didelė lie
tuvių apšvietos įstaiga. Jis 
trumlpai apibudino ir Komu
nistų Partijos programą.

Drg. Zaldokas paskui pra
nešė negeistiną dalyką. Kas 
tai apskundė valdžiai ristynes, 
o sekmadieniais, mat, ristynės 
draudžiama. Nors įžangos ne
buvo ir iš ristynių jokio pelno 
nebūtų, tik mylintiems tokį 
sportą pasismaginimas, bet ka
da apskųsta, nebuvo galima 
laikyti. Valdžios žmogus buvo 
atvykęs ir uždraudė.

Susirinko visi kviesti risti- 
kai, jų tarpe ir viena mote
riškė. J. Bancevičius, kuris 
suorganizavo tą grupę, irgi 
paaiškino, kaip yra, ir žadėjo

surengti paprastoj dienoj ris- 
tynes svetainėj.

x Paaiškinus tai ir labai no
rinti ristynių nepyko ant ko
miteto, kad nėra ristynįų, bet 
smarkiai pyko ant skundiko, 
nes, žinoma, kas jis yra. Jisai 
pirma pikniko pasigyrė ke
liems, kad ristynių nebūsią. 
Kai kurie labai ant jo supyko.

Reporteris.

esą. 
žmo-

Chicagoj ir Jos Apylinkėje 
Komunistų Partija Auga
Paminėjimui Komunistų Par

tijos 18 m. gyvavimo, rugsėjo 
16 d., Ashland Auditorijoj įvy
ko masinis mitingas, žmonių 
buvo virš penkių tūkstančių ir 
iš jų tarpo įstojo apie 300 į 
Amerikos Komunistų Partiją. 
Tai buvo istorinis mitingas.

Drg. Browderis pasakė labai 
įdomią ir gerą prakalbą dienos 
klausimu. Susirinkusi minia jį 
entuziastiškai sveikino kaipo 
nenuilstantį Amerikos darbinin
kų vadą.

Dabar apie lietuvių Komunis
tų Partijos augimą. Yra numa
toma, kad galima gauti dau
giau lietuyių į komunistų eiles 
pačioj Chicagoj ir Roselande, 
kur randasi nemažai susipratu
sių draugų ir draugių.

Ciceroj, Maywoode, ir Mel
rose Parke taipgi reikėtų drau- 
gam"s pradėti vajus už gavimą 
naujų narių į Komunistų Par
tiją, nes čia yra nemažai lie
tuvių.

ALDLD 1 Apskr. Komitetas, 
rtiano supratimu, irgi turėtų 
prisidėti su agitacija už stipri
nimą komunistinių spėkų, nes 
Komunistų Partija rengiasi lei
sti antrąr-anglų kalboj dienraštį 
Chicagoj, kur reikės 
įdėti finansipių spėkų 
raštį išplatinti.

Todėl visos lietuvių
zacijos turėtų šį Partijos finan
sinį ir organizacinį vajų pa
remti. V. K.

palikusiems gręsia mirties pa
vojus kiekvieną minutę. Juoda-' 
sai fašizmas pasinešė pavergti 
dirbančią liaudį, sunaikinti, ką 
žmonija sutvėrė per šimtme
čius. Aplink fašizmą koncen
truojasi visos reakcinės spėkos 
netik Europoje, bet ir Ameriko
je. Darbininkai turi gintis nuo 
fašizmo, kaip nuo bjauriausios 
choleros, nes fašizmas reiškia - 
mirties pjūtį ir darbo žmogaus 
teisių panaikinimą ir civilizaci
jos sugriovimą.

Bet kaip darbininkai apsigins 
nuo fašizmo nelaimės nebūdami 
organizuoti į tokias organizaci
jas, kurios nurodo teisingus 
būdus, kaip kovot ^prieš savo 
neprietelius? žinoma, kad nega- -

Todėl Lietuvių Komunistų”' 
Frakcija ir šaukia šį susirinki- * 
mą visų’iį darbininkiško judėji
mo prietelių, kad išaiškinus, 
prie kokios organizacijos darbi
ninkai turi priklausyt, jeigu 
jie nenori, kad jų žmoniškos tei
sės būtų sutremptos po fašizmo’- 
batu. k ?

Susirinkimas įvyks subatojel 
2 d. spalio, 1937, 62 Lafayette*' 
St., Paterson, N. 
7:30 vai. vak.

Jame dalyvaus 
Komunistų Centro 
torius A. Bimba.

Įžanga veltui.
Kviečia visus,
Liet. Komunisįų Frakcija.

Pradžia

ir Lietuvių 
Biuro sekre-.

nemažai 
ir dien-

organi-

prisiunčiu.
Draugiškai,

A. šemberienė.

McKEES ROCKS, PA.
Brangios Draugės:

Prisiunčiu $4.50 už 6 prenu
meratas “Virėjos.” šias prenu
meratas surinko P. Paulauskie
nė. Išviso ji turi surinkus 
prenumeratų.

Draugiškai,
J. Miliauskas.

PITTSBURGH, PA.
Brangios Draugės:

Prisiunčiū ,$2.25 už 3 prenu
meratas “Virėjos”. Manąu dar 
ir daugiau gauti.

Draugiškai,
E. K. Sliekienė.

M. šlekienė iš Gardner, Mass., 
atsiuntė $2.25 už 3 pren.

.0. Kučiauskaitė ir P. Paser- 
skis iš Baltimore, Md., per d. 
Mizarą pridavė dar po 1 pren.

U. Gvergždienė iš Benton, Ill., 
atsiuntė dar 1 pren.
žodis į Virėjos Darbuotojas

Vakarą ar rytą važiuodama 
iš darbo, sustoju ‘‘Laisvės” 
spaustuvėj ir vis klausiu, ar 
baigia “Virėją” statyti. Pasku
tinėmis dienomis pradėjau gau
ti atsakymą, kad’ “Virėja” bus 
gatava apie spalio (October) 
vidurį.

Prenumeruoto jos ir užrašinė
tojos “Virėjos” malonėkit pas
kubint prenumeratas siųst. Nes 
kuomet knyga išeis iš spaudos, 
tada jau bus doleris.

Ir kurie ar kurios užprenu
meravo daugiau, kaip 4 “Virė
jas,” tų dėsime vardus į knygą.

“Virėjos” sekretorė,
> . E. Vilkaitė.

Paspruko 3 Kaliniai

10

CLEVELAND, Ohio. — 
Du broliai C, Jr Fr. Bird’ai 
ir kiti du žmogžudiški ban
kų plėšikai, iš kur tai gavę 
revolverius, nugalėjo sargy-

Laisvoji Sakykla
Ai/Keikia Remti Privatiš- 

kus Parengimus?
\

Rodos, per daugelį metų mū
sų organizacijos ir spauda bu
vo įvedusios tradicinį nusista
tymą neremti privatiškų paren
gimų. z

I

Bet pastaruoju laiku tos rū
šies parengimai dygsta kaip 
grybai po lietaus. Rengia radio 
vedėjai, overcoat ir siūtų par
davėjai ir gėrimų užlaikytojai, 
biznieriai. z

O mūsų spauda ir kolonijų 
veikėjai ne tik pro pirštus žiū
ri į tai, bet, faktinai, remia pa
dėdami daug energijos ir darbo, 
ir agitacijos.

Pavyzdžiui, vienoj kolonijoj, 
kiek man žinoma, suorganizuo
ta net 4 busai dėl privatiško bi-

Waterbury, Conn.
Vakarienė, kuri buvo 18 rug

sėjo Waterburyj, sutraukė daug 
publikos iš visų pusių. Buvo so
lidariai pasivaišinta, pasilinks
minta ir draugiškai bendrai 
praleista laikas.

Patenkinti pasijuto gana yi- 
si, o kiek buvo katalikų, tauti
ninkų ir kitų pakraipų publikos. 
Darbininkų opozicionieriai čia 
dalyvavo ir ne vienas jų išsi
reiškė, kad tik darbininkai su
rengia taip puikiai!

Keistas Korespondentas
“A. Lietuvyj” vis dažniau 

pradeda rodytis korespondenci
jos iš Waterburio padangės, bet 
ten tiek prirašomi niekų, kad 
jokiu būdu žinantieji vietinę 
padėtį ir dalykus su tuo rašymu

biriius, užrakino juos, atėmė 
raktus ir pabėgo iš Cuyago- 
ga apskričio kalėjimo. Pas
kui vienas iš jų, jaunuolis 
Th. Slapik tapo sučiuptas.

Phi-znieriaus pikniko, o j “L.” 
ladelphia, Pa., nei vieno. Pasek
mės — tame piknike neteko 
matyti nei vieno lietuvio iš tos 
kolonijos.

Keletas savaičių atgal teko 
matyti korespondenciją “L.” ir, 
broluti tų mano, kad jau išgar
sina overcoatų ir siūtų “laimėji
mą,” rodos, kad tas ką bendrą 
turi su masiniu judėjimu arba 
su masinėm organizacijom. Ar 
negalėtų tą dalyką atlikt skelbi
mo keliu?

Well, atsiras kas nors iš ne
užganėdintų kostumerių, ir ar 
nekaltins mūsų spaudą už to
kią parašytą korespondenciją.

Aš manau, kad laikas pradėti 
mūsų spaudoj aiškinti skirtumą 
tarp privačių ir draugijinių pa
rengimų. Jonas Blinda.

nesutinka. Net daug “A. L.” 
skaitytojų tuo -labai pasipiktinę. 
Sako, nejaugi tas laikraštis 
mums akis apdums!

“Amerikos Lietuvyj” 
pondentas iš Hartfordo
kąd Čekanauskas iš Hartfordo 
persikėlė gyventi į Waterburį.

Kurmis.

kores- 
rašo,

Paterson, N. J
žvarbus Pranešimas Visiem 
Darbininkiškos Spaudos 
Skaitytojams, Darbininkiš 
kų Organizacijų Nariams ir

Darbininkų Judėjimo 
Prieteliams

Pasaulinio karo debesys grū
moja pasaulio civilizacijos su- 
naikinifnu. Italijos-Vokietijos 
fašizmas ir Japonijos imperiali
zmas sėja mirties pjūtį Ispani
joj ir Chinijoj. Ten darbo žmo
nių kraujas liejasi upeliais; ge
riausiais darbo klasės sūnų la
vonais nukloti laukai ir miestų 
gatvės. Jų kūnais maitinasi 
žvėrių gaujos. Ten dar gyviem

Traukinys Užmušė 7 Troke
M O N T G O M ERY, W. 

Virginia. — Užbėgus trau
kiniui ant troko, važiavusio 
skersai relių, tapo užmušti 
vairuotojas ir visi šeši E. T. 
Brown šeimynos nariai. Gy
vas išliko tik dviejų metų 
kūdikis, su nulaužta ranku-

LAIMĖKITE $100,000
PRADĖKITE TUOJAU

laimėkite Turtę Naujame 
Old Gold $250,000 Konteste

Jūs. galite laimėti vieną iš 1,000 
piniginiu prizų, sudarančių $250,000 
įstojimui į Old Gold Kontestą. Kon- 
testas tik ką prasideda ir susideda 
iš suteikiau praleistų kalbų pritai
komų tuštiems piešinių baliūnams. 
Pradėkite tuojau. Nesivėlinkite. Ei
kite pas savo cigaretų pardavėją ir 
prašykite jo Old Gold Piešinių Bul- 
letino. Jis yra VELTUI, su pilnom 
taisyklėm ir detališkumais, liečian
čiais kontestą. Atydžiai sekite in
strukcijas. Dailinimai nesiskaitys. Čia 
nėra triksų ar užčiupimų. Čia yra 
jums proga pralobti visata amžiui, 
dėka Dvigubai-Švelniam Old Gold.' 
Sekite šj dienraštį tolimesniems pra
nešimams.

NO. 109
------------------------------------------—————— .

Valgykite Medy '<
“Laisve” tik dabar vėl ga- • 

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le* " 
monu-citrina. O pavasarį, dau- • 
giau ar mažiau, kone kiekvie- .< 
ną slogos vargina. , »

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me- z 
daus, vartokite vietoj cukraus.

Jei Pasiskubinsit
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus: 
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbuslo> 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyry ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky-’ 

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi ąrba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuoj aus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite: 
J/BARKUS 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N.
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Paklius Hitleris į 
Spąstus

Siunta Vokietijos fašistai. 
Dūksta jų sėbrai, Italijos 
barbarai ir Japonijos impe
rialistai. Bet jie skaudžiai 
už karo žygius užmokės.

. Juk ir prieš pereitą impe
rialistinį karą (1914 — 
1,918 mm.) Vokietijos impe
rialistai dūko. Jie garsiai 
šaukė, kad nugalės visą 
Svietą. Jie apsiputoję bliovė: 
“Deutschland, Deutschland 
ueber alles, ueber alles in der 
Welt!” (Vokietija, Vokieti
ja, virš viso ko visame pa
saulyj!) Vokietijos imperia
listai buvo daugiausiai atsa- 
komingi už išprovokavimą 

reito pasaulinio karo. Da- 
rtinius Hitlerio generolus,

pulkininkus ir kitus armijos 
vadus sudaro veik išimtinai 
buvę kaizerio generolai. Jau 
kartą jie buvo parblokšti, 
bet jiems to negana. Dvide
šimt metų po karo suteikė 
progą pamiršti tuos smū
gius, kuriuos susilaukė “ne
pergalimi” kaizerio genero
lai ir admirolai.
Prisiminus Praeitą Karą

Mes turime lietuvių kal
boj knygą “VOKIEČIŲ KA
REIVIO KARO ATSIMI
NIMAI”. Tai pasakojimas 
kareivio, kuris dalyvavo per 
14 mėnesių kare kaizerio ar
mijoj ir vėliau pabėgo Ame
rikon. Tai knyga, kurią 
“Laisvė” išleido 20 metų at
gal, bet kuri ir dabar turi di
delės svarbos. .

Kaip kaizeris rengėsi ka- 
ran, taip rengiasi ir Hitle
rio fašistai, tik hitlerininkai 
daugiau akiplėšiški, dau
giau nachališki. Kareivio at
siminimus skaitant, matai 
kokias metodas naudojo Vo
kietijos kaizerininkai. Jas 
dabar panaujina Hitleris ir 
jo barbarai. Štai keletas iš
traukų iš tos knygos:

Baisūs Mūšiai
Kas gali apsakyti jaus

mus to žmogaus, ant kurio 
krinta kulkų lietus. Kuomet 
mes, tai pašokdami, tai prie 
žemės pripuldami ėjom pir
myn, aš jau nebejaučiau jo
kios baimės. Man terūpėjo 
tik pasiekti ugnies liniją. 
Bet pamatęs pirmą negyvą 
žmogų, aš baisiai persigan- 
dau, taip, kad negalėjau su
sivaldyti. Aš buvau, nelygi
nant stabo ištiktas. Mane 
apleido sąmonė — negalė
jau nei mislyt, nei veikt. ..

Karštligės sukuryj, kaip 
kokioj viesuloj jūsų mintyse 
bėga — bėga seni atsimini
mai ... Mūšys vėl užsilieps
noja ir vėl dūri, vėl kerti, vė
lei kandi. Jau nei šaudyk
lės nėra, jokio ginklo nėra

tame mirtinam mūšyje. Jis 
ar aš? A? aš? Niekuomet! 
Jis turi žūti! Viršžmoniškos 
spėkos ateina. Dar , viena 
kumščia, dar vienas smūgis 
ir ... jūs laimėjote! Bet tai 
laimėjimas tam akiemirks- 
niui. Štai prieš akis jau 
naujas priešas, kuris tiktai 
ką paklojo jūsų draugą. Tik 
staigiai jūsų galvą nušvietė 
mintis, kad jūs turite duria
mą peilį. Štai jau peilis jūsų 
rankose. Žaibo greitumu 
smeigi į priešą ir durklas 
įlingo giliai, giliai į kūną 
ano žmogaus.”

Laidojo Gyvus Žmones
Autorius atsiminimų ra

šo, kaip jie laidojo gyvus — 
sužeistus kareivius:

“Kuomet keli lavonai ta-' 
po nuleisti duobėn, tūlas ser
žantas, stovėjęs čia jau, pa- 
tėmijo, kad vienas palaidotų 
dar gyvas. Jisai sake, kad 
“negyvėlio” pirštai dar ju
da. Ir ištikrųjų! Juk mes 
butume palaidoję dar gyvą 
žmogų. Tas žmogus, po dvie
jų valandų, atgijo. Infante- 
rijos aficieris, po tam inci
dentui, paklausė: ar jūs esa
te tikri, kad visi palaidoti 
žmonės yra tikrai mirę?”

—Taip, — atsakyta, — 
mes manom, kad jie yra mi
rę.” — To užteko “žmoniš
kam” aficieriui ir jisai liepė 
tęsti darbą tolyn. Bet iš-mū
sų niekas neabejojo, kad tar
pe 138 žmonių, palaidotų 
tik vienoje duobėje, buvo 
daugelis gyvų.”

Negana to, kaizeriniai 
oficieriai liepė žudyti sužeis
tuosius priešus. Autorius ra
šo:.

“Kuomet visi francūzai 
tapo išžudyti, mums liepta 
peržiūrėti ar neliko jųjų 
tarpe gyvų. ‘Jeigu rasite 
bent vieną, kuris norės būti 
gyvu — užmuškite.’ Tokį 
paliepimą išdavė mums vy
riausybė.”

namų. Tuomet oficieris dar 
labiau suriko. Kareivis pa
sisuko ir trenkė tuos bakanė- 
lius prieš oficierio kojas, sa
kydamas: ‘Žiopliai ir idio
tai turi lieti savo kraują, 
kad apsaugojus nuo bėdų jū
sų junkerių familijas’.”

Kareiviai ne vien priešin- 
davos ir atsiskirdavo, bet ir 
žudydavo kaizerininkus ofi
cierius. Tas kareivis pasa
koja :

“Kartą man reikėjo pasi
skolint nuo vieno kareivio 
peilį. Traukdamas jį iš ke
linių kišeniaus, jisai iškrėtė 
ir tris šūvius. Nustebęs aš 
paklausiau, kodėl tai šoviai 
randasi kelinių kišeniuj, o 
ne jiems tinkamoj vietoj.

Jisai atsakė: ‘kiekvienas 
jų turi specialį tikslą; ant 
kiekvieno jų užrašyta var
das.’

Po/tūlo laiko aš vėl pa
klausiau jo apie tai. Jam be
liko tik du šūviniu. Aš atsi
miniau, kad du gyvuliai ser
žantai, kurie taikos laike 
kuonuožmiausia elgėsi su 
mumis, ligosi užmušti.”

Apsiriko Kaizeriniai
“ Strategai”

Kaizeris darė planus, kad 
greitais ir skaudžiais smū
giais į trumpą laiką sumušti 
savo priešus. Atsiekimui to 
dar generolo Šlifeno buvo iš
dirbtas planas parblokšti 
Franci ją, užpuolant ją per 
Belgiją. Kaizerininkai taip 
ir padarė. Bet Paryžiaus ne
galėjo pasiekti, Franci jos 
armijos neįveikė. Nuo Mar- 
nos upės turėjo trauktis at
gal ir trauktis žudydami net 
savuosius. Štai kaip aprašo 
mūšių dalyvis:

“Trečioj valandoj po pie
tų mūsų kariuomenė jau 
pradėjo nebeatsilaikyti. Iš- 
pradžių povaliai, paskui vis 
labiau ir labiau ji pradėjo 
.traukties, beveik bėgti. Vo
kiečių kareivių spėkos, ma-

Kareiviai Žudė Oficierius
Nebus paklusnūs visi vo

kiečiai kareiviai Hitlerio ofi- 
cieriams, kaip jie nebuvo pa
klusnūs kaizerin inkams. 
Kartą vienas vokietys karei
vis nešė duonos išalkusiems 
civiliams žmonėms Belgijoj. 
Jį susitiko žvėris leitenan
tas Spahn ir, ištyręs kame 
dalykas, liepė nešti duoną 
atgal ir jį koliojo:

“ ‘Ar tamsta pasiutai?’ 
‘Kvailas asilas,’ ‘žioplys,’ 
‘idiotas’. ...

“Kareivis, betgi, jo neno
rėjo paklausyti ir buvo be
einąs savo keliu link belgo

tomai, issisėmė ir jie jau ne- 
bepajiegė atremti pragari
nių atakų. Pašėlusiame su
mišime traukdamiesi atgal, 
mūsų kareiviai žiūrėjo vien, 
kaip pasiekus tiltų ir persi
kėlus atgal per upę. Ir ka
valerija, kuri buvo ties pat 
krantu, risčia šoko prie til
tų. Prieš tiltus susirinko ga
lybės kareivių ir arklių, o til
tai siūbavo nuo beošiančios
minios.. ..

“Oficieriui atėjo paliepi
mas išsprogdinti tiltą. Gi til
tu kėlėsi daugybė vokiečių, o 
anoj pusėj minia nesvietiš
kai kimšosi prie tilto, kad tik 
išsigelbėti. Tūli stačiai šoko 
upėn ir mėgino plaukte 
perplaukti.

Anoj pusėj dar buvo tūk
stančiai kareivių ir ten vieš
patavo panika. Prancūzai 
juos spaudė vis ’ labiau. O 
tuo tarpu, paliepimas sekė 
paskui paliepimą per telefo-

ną, kad sprogdinti tiltą.
Aficieri_s pašoko, kaip žai

bas, stvėrė už aparato ir se
kančią sekundą pasigirdo 
velnioniškas sprogimas. Til
tas ir žmonės nušvilpė oran 
per kokį 100 pėdų. Kaip pat- 
vynio laiku Mama plačiai 
papluko ir nusinešė tilto ir 
žmonių^ daleles, nusinešė ar
klius ir uniformas.”

Kaizerininkai b ė g d ami 
plėšė Francijos gyventojus:

“Apleisdami kožną kai
melį, vokiečiai ėmė po tris 
francūzus užstovais. Be to 
pasitraukiantieji vok iečiai 
varėsi su savim visus raguo
čius gyvulius. Kadangi męs 
ėjom iš užpakalio, tai galvi
jai buvo jau nuginti. Dėlei 
to reikėjo ir mums nukęsti, 
nes nebuvo kas valgyti.”

o

Uzklimps ir Hitleris
Hitleriniai barbarai išsi

juosę dirba uždegimui pa
saulinio karo.'Jie ir Italijos 
fašistai sukurstė fašistų su
kilimą Ispanijoj ir tefioja to 
krašto gyventojus. Jie pa
drąsino Japonijos imperia
listus užpuolimui ant Chini- 
jos. Bet, kaip kaizeris, caras 
ir kiti karaliai neper matė 
kuom baigsis jų užkurtas 
1914 metais karas, taip ne- 
permato Hitleris, Mussoli- 
nis ir Japonijos imperialis
tai, kuom baigsis ir jų už
degtas pasaulinis gaisras.

_ Šiandien darbininkų kla
sė, taikos šalininkai, yra kur 
kas galingesni, negu jie bu
vo 1914 metais. Šiandien 
gyvuoja galinga su neįvei
kiama Raudonąja Armija 
Sovietų Sąjunga. Pasaulinis 
proletariatas turi galingą 
savo vadą — Komunistų In
ternacionalą ir jo sekcijas.

Fašistai gali užkurti ka
rą ir jie eina prie to. Bet ne
paisant,kiek daug žmonių jie 
išteriotų, kiek daug miestų 
sudegintų, jiems“ nepavyks 
pergalėtojais išeiti. Fašistai 
pralies jūras žmonių krau
jo, bet ir patys ten ras galą.

Kaizerio generolai ir 
admirolai po prakišimo ano 
karo rašė knygas apie tai, 
kaip jie pateko į spąstus, 
kaip jie apsiriko, nedakai- 
navo Rusijos ir Francijos 
jėgų. Hitleriniai barbarai 
neturės nei tos “laimės,” nes 
karo liepsnoje jie patys su
pleškės.

D. M. Šolomskas.

Asiiiriečiu Mūšiai su Fašis
tais Sniego Audroje

STATEMENT OF THE OWNER. | 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- I 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF MARCH 2, 

1933
Of Laisvė published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y„ for Oc
tober 1st, 1937.
State of New York
County of Kings ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says. 
that he is the business manager of 
the Laisve and that the following 
Is to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, em
bodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are: 
Publisher Laisve, Inc., 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, Roy Mizara, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buck, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addresses of stockholders owning or 
holding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. If owned by a- firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Laisve, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.. 
President Anthony Mureika, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y., Vice Pre
sident Joseph Visockis, 180 Hooper 
St., Brooklyn, N. Y., Sec’y Treas. D.
M. Sholomskas, 1938 Linden St., 
Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Lithu
anian Cooperative Publishing Society, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn,
N. Y.

H. Mantuska, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn N. „y.; J. Kairys, 1308 
Jefferson Avė., Brooklyn, AI-t
G. XNalivaika, 8448—89th Str. Wood
haven, N. Y.; Geo. Zablackas, 70—42 
Link Court, Maspeth, N. Y.; D, M. 
Sholomskas, 1938 Linden St., Brook
lyn, N. Y.; J. Valatka, 31 Norwood 
Avenue, Brooklyn, N. Y.; P. Ta
ras, 383 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.,
H. Yeskevich, 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131—47 
230th St., Laurelton, N. Y.; P. Be
dus, 4 Morris Lane, Great Neck, 
N. Y.; Frank Buck, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.; A. Bal
čiūnas, 32f Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y.; Ch. Balčiūnas, 38 Stagg Str., 
Brooklyn, N. Y.

4.. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if ally, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 

Į affiant’s full knowledge and belief 
i as to the circumstances and condi
tions under which stockholders and

MATEUŠAS SIMONAVIcTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te BrookTyne; už
eikite susipažinti.

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

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

S------------------ ,---------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

EI'

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nėra valandų sekmadieniais.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, ‘‘Laisvės’’/ Name

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

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

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

H?

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

n
.mm wiimwtwirutwiiutM mum

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Sovietų Sąjungos judžių direktoriai laiko pasitarimu Maskvos filmos direktorės,
draugės Elena Sokolovskaja, rastinėje. Jie kalbasi apie gerinimą judžių technikos.

HENDAYE, Franc.—Is
panijos pasienis.—Fašistai 
šturmavo ir, sako, užėmę 
Bustasermino kalno briauną 
po žiaurios kovos su Asturi- 
jos mainieriais, laike sniego 
audros. Bet respublikiečiai 
asturai įsitvirtino pozicijose 
ir nepraleidžia priešų, ku
rie grumiasi linkui Rivade- 
sellos, žvejų prieplaukos.

Nežiūrint visų pastangų, 
fašistai negali paliuosuot 
saviškių iš Oviedo, kurį lai
ko apsupę liaudies milicinin
kai. Oviedo yra už 15 mylių 
į pietus nuo Gijono.

security holders who do not appear
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any 
other’ person, association, or corpo
ration has any interest direct or 
indirect in the said stock, bonds, or 
other securities than as so stated 
by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceeding the date shown above is 
14,600 (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me this 16th day of September, 1937.

(Seal) i ,
LILLIAN COLWELL,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Filipinų Galva Bijo Revoliu
cijos dėl Neteisybių

MAN ILA, Filipinai. — 
Vienas samdytojas liepė 
darbininkui išgriebt rąstą 
iš upės. Begriebdamas dar
bininkas prigėrė, bet teis
mas du sykiu atmetė darbi
ninko šeimynos reikalavimą, 
kad tas medžių biznierius 
atlygintų $500 už žuvusį 
duonpelnį.

Filipinų prezidentas M. 
Quezon . supykęs pareiškė, 
kad tam biznieriui neduos 
jokių valdžios užsakymų ir 
pasmerkė teismo nuospren
dį. Sako: “Jeigu teisėjaFši- 
taip spręs darbininkų bylas, 
tai turėsime revoliuciją Fi
lipinuose,”

Notary Public.
(My commission expires March 30, 

1939).

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grųpių ir pavienių. 
Iš senų padarau • 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOKES
S12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6H1

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

IRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ' 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y(
Telefonas: EVergreen 7-1Ml

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome* jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.
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VARPO KEPTUVE

\ Brooklyn, N. Y

vai. ryto, S. 
nariai būkite 
svarbių daly- 
Matačiunas. *

(228-230)

davojimo stalų, jų sustatymui, išar- i 36-42 Stagg St.

Pasikalbėjimo Susirinkimas
LDS 6 kp., ALDLD 20 kp. ir 

ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus na
rių pasikalbėjimo susirinkimas įvyks 
^palio 1-mą dieną, Lietuvių Svetainė-,

Minėtos prakalbos įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 30-tą, Lietuvių Sve
tainėj (skiepe). Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Nesivčluokite atsilankyti.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Traylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen ^-1312

Taipgi išduos raportą delega- 
iš Flint Konferencijos.

(228-230)

HAMTRACK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks spalio 1 d. 7:30 vai. vak. 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti, 
tai

BINGHAMTON, N. Y.
Svarbios Prakalbos

Komunistų Partijos Lietuvių Frak
cija rengia prakalbas. Kalbėtoja bus 
drg. J. Bondžinskaite iš Brooklyn,

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, Oct. 3, 10 
Bakanausko Svet. Visi 
laiku, nes turime.daug 
kų aptarti. J.

įžanga veltui. (229-230)

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, Sielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėkęų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee take, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų* pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street.
E— ---------

KlipFai gavote laiškus ir

unijos bus geras kal- 
išaiškins dalykus, to- 
visus. Malonėkite pri-

Unijos Valdyba.
(229-231) /

dymui ir sukrovimui ant kitų. .metų, 

vargingai nusidirbo tūli stovėdami 
prie darbo ant lietaus.

Draugai it . Draugės, visi tie, kurie 
pagelbėjot prie pikniko primosimo 
Ir jo sėkmingo užbaigimo, visi kvie
čiami atsilankyti minėtu laiku. Bal-
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Tai Kuo Gi Paremtųjų 
Diplomatija?

Trečiadienis, Rugs. 29, 1937
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Šventasis Vatikanas

Jautis Subadė Sayo 
v ) šehpifliirijtą

Šiomis dienomis Gegrėnų 
Alsėdžių v. ūkininką Ųretigp- 
mą ištiko skaudi ąeląijne. Pre
tigomas turėjo savo išaugintą, 
jauąą jautuką. Visų laiką jAų- 

i tuk.is buvo ramus. Įvykio die- 
:ną, tas ūkininkas nuėjo jo 
ii* kažkodėl jį pastūmė.

Jautukas supyko ir pradėjo

Robert Forsythe
Išnagrinėjus Vatikano už- 

rubežinę politiką už pasta
ruosius 20 metų, prieini iš
vados, kad kardinolas Paceb 
Ii, artimiausis ir ištikimiau- 
^is papos asmuo, pasirodo 
beesąs tarptautinės organi
zacijos agentu, kuri stengia
si sugriauti katalikų bažny
čią. Kitokiu būdu negalima 
išaiškinti kardinolo Pacelli 
daromų žingsnių. Jis mėtosi 
nuo vieno diplomatiško smū
gio prie kito, kaip tas angliš
kas čempionas, norėdamas 
puolimo savo karjeros. Arba 
išgarsėjimas Vatikano įtek
mės būtų mitas, arba kardi
nolas Pacelli ir pats papa 
Pijus atlieka sabotažą tokioj 
skalėj, kad tokio pavyzdžio 
dar neturėjo ikišiolinė isto
rija.

Keliu diplomatiškų ma
nevrų, vedančių nuo aukšty
bės iki juokingumo, katali
kiška bažnyčia gudriai pa
statė prieš save Meksiką ir

ma griebėsi už tokio plūdu
riuojančio šiaudo, kaip kad 
Hitleris Vokietijoj, užmerk
dama akis prieš savo dvasinį 
puolimą, užmezgant tam
prius ryšius su pačia juo
džiausia reakcine jėga Eu
ropoj. Visa to nei kokiam at
sitikime negalima pavadinti 
diplomatišku kardinolo Pa
celli laimėjimu.
Viena Ranka Su Baisiau

siais Žmogžudžiais
Jeigu dalykas būtų vien 

tik materiališkos svarbos, 
Vatikanas atsikeltų iš tos 
balos visai sausas, taip, kaip 
angliška valdžia, kuri suge
ba išlaikyti ore mėtydama 
dvyliką politinių bolių. Bet 
moralinė bažnyčios politika 
nėra tinkama visai_ tokiems 
triksams. Garsūs šūkavimai 
apie komunizmo pavojų ir 
blogumą neturi jokios reikš
mės bei atsvaros, kada jie iš
eina iš tų žmonių lūĮ)ų, ku
rie priversti užstoti žmog- 

r _ žudį Franco ir teisti žmog-
Ispaniją. Kada tokios šalys,, žudį Hitlerį, tuo momentu, 
prisotintos kata ūkiškomis j kada abu yra padarę sąjun- 
tradicijomis, išstoja prieš gą vesti fašistinę kovą prieš 
bažnyčią, tai tas yra darody- ' ' • '
mas, kad Vatikano planas 
nenusidavė, kuriame jis nei 
kaip negalėjo pernešti nenu-

* sisekimo. Morališkas baž
nyčios puolimas pasireiškia 
džiaugsmu puolimo Malagos 
ir likimu nebyle kaslink 
kraujo praliejimo Gernike. 'atvirai’pasakyti, kad” tas 
JTas užtvirtina augantį įta- bus dar neištikimesnis šiau- 
rimą, kad pranašų gudrybė das ir mes esam priversti 
dar nenutupė ant Vatikano, kardinolą Pacellį perspėti, 

kad jis neturėtų' .vilties .iš 
taip aiškių savo priešininkų.

A . . , _. , Juk akivaizdoje to, kada
Apgynimui kardinolo Pa- į vatikaniška dvasiška val- 

' džia pasirašė sutartis su vi
somis pasaulinėmis reakci
nėmis jėgomis, labai ir labai 
sunku pertikrinti darbo kla
sę, kad ji turi nors vieną 
draugą Vatikane.

Padėtis Vatikane darosi 
dar painefenė, kai mes pai
mam domėn Austriją. Kada 
Dollfusas išpildė kardinolo 
Innitcero reikalavimus ir iš- 

I žudė tūkstančius socialisti
nių darbininkų Vienoj, jis 
tuomet išpildė tos sutarties 
punktus, kuri buvo pasira
šyta tarpe Hitlerio, Musso
linio ir popiežiaus. Kada tos 
sutarties punktai buvo iš
pildyti ir Austrija persiver
tė į katalikišką fašistinę 
valstybę, Vatikanas turėjo 
pilną teisę laukti draugiš
kos padėkos ir dar artimes
nių ryšių nuo Hitlerio. Deja, 
vieton to, Hitleris visai pa
miršo tos bažnyčios suteiktą 
pagelbą ir kuo geriausį pa
tarnavimą padedant jam 
.įvesti reakciją. Jis ir iki šiai 
dienai dar tebesistengia su
vienyti Vokietiją su Austri
ja ir jeigu jam tas nusiduo
tų, tai reikštų įvedimas Aus
trijoj tokios jau pat tvarkos, 
kokia viešpatauja Vokieti- 

, joj.;
Žinoma, 

randasi

celli būtinai reikalinga pri- i 
pažinti, kad jis susidūrė su 
klausimais, kurie visai yra 
nežinomi ir svetimi jo drau
gams diplomatams. Kapita
listinis surėdymas pasireiš
kia atvira nemorališka orga- 
nižacija, kuri neturi jokių 
kitokių tikslų, kaip tik pa
laikyti savo viešpatavimą 
bile kaina, žmogžudystė, 
klasta ir žvėriškumas tai . 
yra geriausios patriotiškos! 
kanuolės, kurios ir yra pil
nai išnaudojamos tam tiks
lui. Bažnyčia irgi turi tokį 
pat uždavinį, bet jos darbas 
tarmazuojas būtinumu pa
laikyti savo padėtį morališ
ka ir dvasima jėga. Dėl tos 
priežasties bažnyčia prieš 
pasaulį parodo savo tikrąjį 
■paveikslą pastangoj uždėti 
geradarystes skraistę ant fa
šistinio žmogžudžio Franco, 
nežiūrint į tai, kad jo kru
vinosios aukos yra tos pačios 
bažnyčios avelės. Efektas 
pasaulinės nuomonės yra 
aiškiai matomas. Bažnyčios 
politika nesimaino net aiš
kiam supratime, kad tie pa
tys žmogžudžiai, nuo kurių 
ji tikis gaut atlyginimą^ 
greičiau visko jai įsodins 
peilį į nugarą už jos uolų 
darbą ir patarnavimą.

Periode nenustojančio 
smukimo, bažnyčia skęsda-

Puslapis Perfktaa

principus, ant kurių neva 
laikosi “neklystančioji” baž
nyčia. Rezultate to kardino
las Pacelli buvo priverstas 
išpildyti nedėkingą rolę , su 
liaudies frontu Francijoj po 
savo pralaimėjimų Vokieti
joj. Vardan teisybės, galima

pasaulyje dar
, newyor-

Chiniečiai bėga iš Šanghajaus. Laivas “Ningasin” prisigrūdęs tokiais pa
bėgėliais. Žmonės palieka namus ir viską, ką tik turėjo, ir sąugo savo gyvybę.

—Th................- — —■■■.................... ......

kiškis Al. Smith ir tėvelis 
Coughlinas. O ant galo juk 
dar randasi taipgi Ameri
kos Jungtinės Valstijos. Ne
žinia, ką norėjo daryti kar
dinolas Pacelli trumpam.at
silankyme į Jungt. Valstijas 
praeitais metais. Gal būt 
panašiai Izvolskiui ir rusiš
ko caro pasiuntiniams sin
joras Pacelli darė pastangas 
išgelbėti ką nors iš griuvė
sių. Gal būt kardinolas Pa
celli ųuvežė popiežiui rapor
tą, kad Jungt. Valstijų ka
talikai vis dar tebeturi tei
sę balsuoti. /

—Bravo, mano drauge 
Pacelli!—žinoma, atsakė po
piežius.

—Tokia milžiniška diplo
matiška pergalė yra aiškus 
įrodymas, kad tu stovi pa
čioje viršūnėje atlikime sa
vo pareigų.
Kodėl Dabartinis Popiežius

Taip Išsigandęs 
Komunizmo?

Dabartinis dievo pasiun
tinys ant žemės vis dar ne
gavo progos atsigauti nuo 
išgąsčio, kuris jam prisėjo 
pergyventi per jo buvimą 
popiežiaus pasiuntiniu Var- 
šavoj po pasaulinio karo. 
Didesnė popiežiaus klaidų 
dalis už pastaruosius 20 me
tų yra kaipo įrodymas jo iš- 
gąsties. Būdamas popiežiaus 
pasiuntiniu Varšavoj, da
bartinis popiežius metė vi
sas savo jėgas ir įtekmę į 
lenkų pusę, kuomet pastarie
ji buvo užpuolę jauną revo
liucinę Rusiją. Jo bandymai 
susikalbėti su bolševikais 
baigėsi nenusisekimu; ko
munizmas buvo pavojus, ku
rį būtinai jam reikėjo su
naikinti.

Kariška kampanija prieš 
bolševikus prasidėjo su dide
liu išdidumu. Pilsudskio ar
mija įsiveržė į Ukrainos gi
lumą ir staigiai sustabdė 
puolimą. Pilsudskio trium
fas pavirto į betvarkį bėgi- 
jną atgal prie pasirodymo 
fronte Budenio raudonosios 
kavalerijos, kuri padarė 
1000 mylių ataką, vieną iš 
didžiausių kariškoj istori
joj. Smarkus smūgis raudo
nosios kavalerijos pilnai su- 
demoralizavo lenkų kariuo
menę. Jie grįžo į Varšavą 
greičiau, negu kad iš jos iš
ėjo, o rusiška kavalerija 
grūmojo jau prid lenkiškos 
sostinės vartų. Kas gyveno 
tuo laiku Varšavoj, visi pri
simena tą baisų sąjūdį. Ro; 
dos, kad už visus mažiausiai 
bus tepamiršęs tuos laikus 
dabartinis dievo “pasiunti
nys” Ryme, kuris lošė tokią 
svarbią rolę organizavimui 
užpuolimo ant Sovietinės 
Rusijos. Su pagelba Frąnci- 
jos ginklų ir kariuomenės, 
Varšava buvo išgelbėta, bet 
dabartinis popiežius tuo lai
ku gavo tokį smūgį, nuo ku
rio jis niekuomet nebegalę^ 
atsitaisyti. Jo neapykanta 
prieš komunizmą nėra vien sargumų dėl krikščionių, ku- 
tik politinis kiaušiui,ąs, bet rios, būsimi dievo pasiunti- 
tas yra jo amžinas prisimi- niai ant žemės,gaus mano 
nimas apie baisų nenusiseki- palaiminimą 
mą ir didelį išgąstį. kavimą dide]

Jeigu mes visą tai paim
sime domėn, tai mums bus 
suprantamas popiežiaus at- 
sinešimas link tikinčiųjų. 
Per visus prabėgusius 20 
metų Vatikano politika buvo 
tokia pat, kaip ir visos Eu
ropos: jis beveik pilnai buvo 
pastatyta ant pamato bailės 
prieš komunizmą.

, Visą tą permatę, mes gau
nam supratimo raktą į po
piežiaus manevrinę politiką. 
Vatikano politikoj ne tik 
kad nesiranda žmoniškos 
meilės, bet, apart to, ji yra 
prisotinta asmeniška neapy
kanta paties popiežiaus Pi
jau. To pasekmėje Vatika
nas mėtosi iš vienos pusės į 
kitą. Komunizmas—jo vie
nintelis priešas. Kad vesti 
kovą prieš jį, būtinai reika
linga užmegsti tamprius ry
šius su bile kuo, kas tik su
tinka bučiuoti popiežiaus 
ranką, nežiūrint į tai, kaip 
bjaurus ir veidmainiškas 
yra tas veiksmas. Vatikanas 
įsako savo kareiviams kovo
ti drauge su savo amžinais 
priešais maurais. Jis iššau
kia šventą karą Jugoslavijoj 
prieš pravoslavų cerkvę var
dan užmezgimo ryšių dar 
didesniam kraujo pralieji
mui ateityje.
Katalikų Vaikai Išsigando 

Popiežiaus Kunigų
Niekas taip necharakteri

zuoja aiškiai pasekmių Vati
kano politikos, kaip scena 
ant perono, gelžkelio stotyje 
Ženevoj, apie kurią buvo 
pranešta pradžioje rugpjū- 
čo mėnesio šių metų. Į 
Šveicariją pribuvo grupė 
našlaičių iš Baskijos, kurioj 
gyvena išimtinai rymiški ka
talikai. Jų pasitikti atėjo* du 
katalikiški kunigai. Kąda 
tie mažiukai ispanai pama
tė kunigus, juos apėmė iš
gąstis. Jie pradėjo šaukti ir 
susispietę į vagono kampą, 
atsisakydami eiti į stotį. 
Prabėgus keletai minučių, 
vaikučiai visi sutartinai pa
kėlė kumštelius į viršų, 
šaukdami: “Šalin fašizmą! 
Šalin Hitlerį! šalin Musso- 
linį! Šalin fašistinę Šveica
riją!”

—Kaip gaila! — sušuko 
Genevos laikraščiai — žiū
rėti, ką padarė su tais nekal
tais vaikučiais raudonoji 
propaganda!
' Bet gal propaganda atėjo 

visai iš kitos pusės.... 'iš 
dangaus. Gal būt nuo pačio 
gerojo katalikų dievo. Pasi
girdo ūžėsis šimtų angeliškų 
sparnų, kurie pasiųsti gero
jo rymiško dievo ir perduo
ti Mussolinio gončiams Is
panijoj, pradėjo pulti ant 
Gerniko ir Bilbao.

“Aš meldžiu jūs, vardan 
mūsų tėvo danguje, grįžti į 
bažnyčią, kuri yra perpildy
ta meile dėl jūsų. Aš meldžiu 
jūs, vardan gražių, galingai 
eksplioduojančių bombų, pa
darytų su tokiu tampriu at-

j uz savo pasiau-
, avimą dideliam ir prakil- 

__ niam tikslui. Mes galim ne- 
. . sutikti su nekuriais daly

kais, bet aš žinau, kad jūs 
būsite laimingi ir patenkinti 
grįžti atgal į šventos bažny
čios prieglobstį, kada aš nu
statysiu j jus savo kulkasvąi- 
džius ir duosiu užtikrinimą' 
ąpie savo meilę prie jūsų, 
kurią jūs rasite po sugrįži
mo.”

Taip kalba “šventasis tė
vas”' dievo atstovas Ryme.

Vertė P-s. z

badyti savo šeimininką ragais. 
Tada Pretigomas, matydamas, 
kad gali būti riestai, smarkiai 
spyrė jautukui tarp ragų. Ta
da ir prasidėjo tikroji kova tarp 
žmogaus ir gyvulio. Kova tę
sėsi ilgai, kurios nugalėtoju vis
gi išėjo gyvulys.

Po kiek laiko atėję į tvartą 
namiškiai rado Pretigomą pus
gyvį su mažomis gyvybės žy
mėmis. Jis tuč tuojau buvo nu
vežtas į Sedą pas gydytoją, ku
ris konstatavo 3 sulaužytus šon
kaulius ir sužeistus vidurius. 
Paskui jį nuvežė į Mažeikių li
goninę. Atvežtasis ūkininkas 
turėjo kitą dieną būti operuo
jamas, bet nesulaukęs—mirė.

timorės, Chesterio, Eastono, Read- 
ingo, Camdeno, Delair, Gibbstown, 
Paulsboro ir iš kitur—Brooklyno ir 
didelio būrio Philadelphijos, atvažiuo
kite ant šio pokilio pasilinksminti.

Programą išpildys Lyros Choras. 
Ant šio parengimo dalyvaus ir drg. 
R. Mizara, “Laisvės” redaktorius.

(229-231)
Komisija.

HARTFORD, CONN.
30 d. rugsėjo (Sept.) Komunistų 

Partija rengia apvaikščiojimą 18 m 
sukaktuves. Kiekvieno darbininko 
pareiga dalyvauti savo klasės Parti
jos apvaikščiojimą todėl visi daly
vaukite ketvirtadienio vakare, Capi
tol Hall, 320 Ann St. 8 vai. Bus vie
nas iš geriausių kalbėtojų, Roy Hud
son.

je, pradžia 7:30 vai. vakare.
Šį susirinkimą šaukia Komunistų 

Partijos Lietuvių Frakcija, kad vi
siems bendrai pasikalbėti šių dienų 
svarbiais klausimais. Tad, virš minė
tų organizacijų nariai pasiimkite sau 
už pareigą ir ■ dalyvaukite tame su
sirinkime. šiame susirinkime daly
vaus ir dr-gė J. Bondžinskaite, kuri 
pagelbės mums išdiskusuoti tuos 
klausimus, kurie paliečia kiekvieną 
darbininkų klasės narį.

Visus širdingiausiai kviečia, kaip 
j prakalbas, taip ir į pasikalbėjimo 
susirinkimą.

K. P. Lietuvių Frakcja.
(228-229)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Spalio (Oct.) 2 dieną, 7:30 vai. va
karo, 735 Fairmont Ave., įvyks labai 
svarbi CIO konferencija. Kliubai ir 
visos kitos organizacijos atsiųskite 
delegatus^ 
žinote, kol^ia svarba yra organizuo
tis j CIO. Iš 
bėtojas, kuris 
dėl kviečiame 
būti laiku.

T®1. Stare 2-0788 NOTARY
Home TeL PUBLIC

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAU8KAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Par samdau automobilius

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

Brooklyn, N.' Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

. HARRISON, N. J.
šeštadienio vakare, Oct. 2, įvyks - -=>• -- . , ... - -

draugiška pare, Labor Lyceum, 17 N- Y., kuri po ilgo studijavimo So- 
Ann St. šį pasilinksminimą ruošia, vietų Sąjungos darbininkų padėties, 
West H. Komunistų Partijos Elect, i nesenai sugrįžo atgal ir aplankyda- 
Camp. Committee, dėl Daily ir Sun-Ima; lietuvių kolonijas papasakos daug 
day Worker naudai. Kviečiame visus apie Sovietų Sąjungos dabartinę pa- 
lietuvius iš apylinkės dalyvauti šiame'J^į. Tad, mes, vietos lietuviai nepra- 
parengimej linksmai praleisti laiką leiskime sios progos, bet dalyvau- 
prie geros muzikos. West Hudson kime visi ir išgirskime dig. J. Bon- 
Com. (229-231) džinskaites pasakojimus.

“LAISVĖS” PIKNIKO DAR 
BININKŲ ATYDAI PHILA

DELPHIJOS APYLINKĖJ 
Darbininkams Parengimas

Jau spaudoje buvo minėta, kad bus 
surengta pokilis pikniko darbinin
kams. Parengimas įvyks 3 d. spa- 
Jip. valandą pietų,. 735„ Eąįr- 
mdtint !Ave., Philadelphia, Pa.

Kiek .vieną metą mūsų darbinin- 
kai\suhkiai nusidirba prie visos pik- 
nikot rangos ir mes niekad tinkama; 
nepavaišinam jų. Ypatingai šiemet 
daug draugų įdėjo spėkų prie bu-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&stų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
uyniui ir subuvimui <xiil miu. jucvų. yl. iz - IZ--1 • \r • n . •
Prje pikniko taipgi, ypatingai1 šiemet arpo. Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi.

hfoRINT TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENE 
VARTOKITE

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

3 50 Court Street
į Tel. Triangle 6-3622
b Brooklyn, N. Y.

5 168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178 

į Brooklyn, N% Y.

A ’N ’NATROOlia 
(enudAy Xajujv WJV) 

•OAV uupioclo.ipj^ sop
tUB|V3{pj 

taa|i[o;ix jj UiouAįgiąjn 'luajwd 
FioArųsaA snjuqdtuoTnu nsputvejsj

tuiuą (juivupud ?n jį jbuibę 
■ui J ’n(oppjpj<l’ jį siuauijag npą^ 

(HSMVJHSaNri)
. SflIMOBVMD 

-y
y • 60U’-Z SSvis auoųdapj,

OFISO VALANDOS 
nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDEUIOMJS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

i --------- ,—.
FLATBUSH OFISAS 

2220 'Avenue J
• Kainas E. 23rd St.

Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ'Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖšLAŽARNfiS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumų, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SP1NDULIAIS IŠEG^MINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui <

DR. L. ZINS
110 E. 16 SI. Tarp Union Sq. ir Irviųg PI. New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. S eknia dieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Išgirskite Gražias Dainas 
Pagarsėjusioj Operetėj 
“Komevilio Varpai”

Skirtumas Tarp Registracijos 
Ir Įstojimo Partiniu 

Balsuotoju

Iš Central Brooklyn©

Šį sekmadienį, 3 d. spalio, 
bus perstatoma operetė “Kor- 
nevilio Varpai.” Joje yra di
delis rinkinys gražių dainų, 
kurių melodijos pasiliks dau
geliui mintyj.

Pavyzdžiui, žemiau telpan
čią dainą dainuoja jaunasis 
grafas, sugrįžęs į savo tėvynę. 
Jo krūtinė pilna džiaugsmo, 
nes savo tėvynėje jis susitiko 
žerminą ir iš pirmo pamatymo 
karštai įsimylėjo į ją.

JUOZAS SUKACKAS 
jaunojo Grafo rolėj

Po platų svietą bekeliaudams, 
Aš prie nelaimių pripratau, 
Niekad niekam nepataikaudams, 
Narsuoliam net pasilikau.
Daug ko regėjau, gan daug kentėjau, 
Ir daug turėjau nesmagumų.
Bet ir daugybė buvo linksmybių, 
Meilės saldybių, dienų linksmų.
Švedės, anglaitės ir italaitės, 
Gražios mergaitės kur tik žiūrėt— 
Mane mylavo, karštai bučiavo 
Ir prisiegavo karštai mylėt.
Ir aš žadėjau, įkalbinėjau, 
Jog pamylėjau tik vieną tą, 
O ant rytojaus saldybėms rojaus 
Linksmai naudojaus jau su kita!
Nors jų gražumo, veidų skaistumo, 
Širdžių meilumo vergu likau, 
Vienok gražiausią, visų skaisčiausią 
Ir patogiausią čia sutikau!
Brangi tėvyne, šalie gimtine, 
Mano krūtinę tu atgaivink! 
Širdies tvirtybę, meilės tikrybę, 
Ištikimybę tu man grąžink!
Duok tą mergytę da pamatyti, 
Jai pasakyti: “Tu mano jau!” 
Grįždamas iš svieto, 
Į gimtą vietą— 
Senai norėtą aš laimę radau!

Kas įvyksta po šios dainos 
—neminėsiu čia. Jūs patys ga
lėsite pamatyt, kai ateisite į 
Labor Lyceum Svetį 949 Wil
loughby Ave., šį sekmadienį. 
Aidiečiai kviečia ir iš kitų 
miestų draugus atvažiuoti ir su 
brooklyniečiais džiaugtis pa
mačius šią puikią didelę ope
retę.

Durys bus atdaros nuo 3 
vai. po pietų. Lošimas prasidės 
5 vai. Po operetės bus šokiai 
prie William Norris Orkėstros. 
Įžanga: $1.25, $1.00 ir 75c. 
Vien tik šokiams 50<i4

Parašome įsigyti tikietus iš 
anksto, nes sėdynės rezervuo
tos. Pasimatysime sekmadie
nį! L. K.

Laike registracijų balsavi
mui taip pat yra atvira ir įs
tojimas į bile kurios partijos 
balsuotojų eiles. Registracija 
yra būtina sąlyga balsavimui. 
Įstojimas į partinių balsuotojų 
eiles nėra būtinas, be jo^gali- 
ma dalyvauti rinkimų balsavi
muose, tačiau be jo; negalima 
dalyvauti partinių nominacijų 
badavimuose (primaries).

Dėlko Reikia Būti Partiniu 
Balsuotoju

Partinės nominacijos (pri
maries) yra ypatingai svarbu 
tuomet, jei yra nepasitenkini
mo partinių viršūnių išstaty
tais kandidatais. Esanti įstoję 
partiniais balsuotojais piliečiai 
turi progą nominuoti, ką jie 
nori.

Pavyzdžiui: šiemetinėse De
mokratų Partijos nominacijo
se partinės viršūnės nestatė 
kandidatu LaGuardijos, tačiau 
57,092 partiniai balsuotojai 
nominavo LaGuardia įrašymu 
jo vardo į Dem. Partijos ba
lotą. Jei jie nebūtų buvę įs
toję partiniais balsuotojais, jie 
nebūtų galėję dalyvauti nomi
nacijose ir tuo būdu reakcinis 
kandidatas Copelandas būtų 
galėjęs iš to pasinaudot.

Reiškia, kiekvienam pilie
čiui svarbu įstot partiniu bal
suotoju, kad galėjus dalyvaut 
nominacijose.

Kokios Jūsų Pareigos Tai 
Partijai

Įstojimas bile partijos bal
suotojų sąrašan dar nereiškia, 
kad už tą partiją • turėsi bal
suot rinkimuose. Jos balotu 
balsuosi tik nominacijose, o 
rinkimuose galėsi pasirinkt, 
kurį partinį ar nepartinį kan
didatą norėsi paremt. Taip 
pat nereiškia, kad turėsi tai 
partijai (kurios balsuotoju įs
toji) mokėti duokles. Neigi 
reikės atsiž&dėti’' įbkios' kitos 
pa’rti j os, > j eigų '! joj priklausai 
—esi duokles mokančiu, nariu.

Įstojimas partinių balsuoto
ju Jumis, nieku nepririša prie 
tos partijos, tik dupda teisę no- 
minuot kandidatus^. ants tos 
partijos baloto.,,

Kokios Partijos?

Amerikos Darbo Partija at
sišaukė į į visus datbininkus • ir 
prdgresyvius .įstot tos partijos 
balsuotojais. Didelis skaičius 
įstojusių jos.c balsuotpjaįs/su
stiprintų. partiją,, padėtų Ją 
būdavot ir 'parodyt visų . šio 
miesto progresyvių spėkų' vie? 
nybę. ' ( ' ;■ '

Komunistų Partijos N. Y. 
Valstijos Komitetas užgiria tą 
ADP prašymą ir ragina visus 
darbininkus ir kitus progre
syvius užsiregistruoti balsavi
mui ir laike tų registracijų įs
tot Am. Darbo Partijos bal
suotojais.

Bronx Komunistai Surinko
7 Tūkstančius Parašų

z Bronx Apskričio komunistai 
jau surinko 7,000 parašų už
dėjimui ant baloto Isadore Be
gun, savo kandidato į “coun- 
cilmanus”. Didžiuma tų para
šų surinkta bėgiu dviejų sa
vaičių. Bronx apskričio drau
gai pirmieji užbaigė parašų 
rinkimą, v

Jim Allenby, komunistų 
kampanijos vedėjas tame aps
krityje, sako, kad tokia gau
sa parašų rodo augimų pro- 
gresyvio sentimento tame ap
skrityje. Ir jie mano panau
dot tą sentimentą gavimui re
kordinio skaičiaus balsų. Jie 
įsitikinę, kad jie savo kandi
datą pasiųs į Miesto Tarybą.

Užsiregistruokite, kad 
Balsuot Rinkimuose

Kad galėtumėt balsuot atei
nančiuose miesto rinkiniuose, 
būtinai reikia užsiregistruot. 
Jeigu neužsiregistruosit—jums 
neleis balsuot. Registracija 
prasidės pirmadienį, spalio 
4-tą, ir tęsis per visą savaitę. 
9-tą bus paskutinė diena re
gistracijai. Savaitės dienomis 
valandos nuo 5 po pietų iki 
10:30 vakaro, o šeštadienį— 
—nuo 7 ryto iki 10 :30 vaka
ro. Neatidėliokite, užsiregis
truokite kuo anksčiausia.

Penki jauni plėšikai gailiai 
apsiverkė, kada teisėjas Aure
lio pasakė, jog jiem gręsia 
elektros kėdė už pašovimą 
užpultojo laike plėšimo.

Pavojingai Sužeistas Cukemes 
Darbininkas Lukauskas

Penktadienio rytą, rugsėjo 
24 d., Arbuckles Bros, cuker- 
nėje sužeistas lietuvis darbi
ninkas Augustas Lukauskas. 
Prieš baigiant darbą jis su ki
tu darbininku buvo įlipę vi
dun didelės ryrios, kurioje yra 
volas su peiliniais dantimis, 
kuriais cukrus išstumiama lau
kan. Tie volo peiliniai dan
tys buvo apsivėlę cukrum ir 
juos nuvalyti buvo pasiųsti 
darbininkai. Kai darbininkai 
įlipo vidun rynos, tai tas volas 
buvo sustabdytas, bet jiem be
valant, kitas darbininkas, tur 
būt nepastebėjęs, kad šie dar 
iš tos rynos nėra išlipę, palei
do volą ir nelaimingam Au
gustui vieną koją suvis nulau
žė, o kitą irgi sužeidė. Greit 
buvo nuvežtas Cumberland 
Ligonbutin ir ten padaryta 
operacija.

Augustas yra apie 60 metų

amžiaus ir ilgus metus išdir
bęs šioje dirbtuvėje.

z Rep.

Vienu Vakaru Du Mitingai, 
Virš 500 Klausytojų

Komunistai neturi milionų 
dolerių rinkimų kampanijai, 
jie turi tenkintis darbininkų 
su pasiaukojimu skiriamais 
dešimtukais ir centais. Už tai 
jų kandidatai turi įdėti be ga
lo daug energijos, kad išaiš
kinti minioms Komunistų Par
tijos programų.

Pereitą šeštadienį Brookly- 
no komunistų kandidatas į 
Miesto Tarybą, Peter V. Cac- 
chione, kalbėjo dviejuose mi
tinguose, surengtuose Hopkin- 
son & Pitkin Avenues, ir Ster
ling Place ir Saratoga Ave. 
Juose dalyvavo virš 500 klau
sytojų.

Antradienio vakarą, 28 rug- 
1 sėjo, jam surengta prakalbos 
Williamsburge, Grand* Para
dise Ballroom, Grand ir Ilave- 
meyer Sts.

Lietuvių Diskusijos
Lietuviai komunistai padarė 

gerą žingsnį pradėdami lavini
mosi vakarėlius - diskusijas. 
Pirmos tokios diskusijos įvyko 
pereitą penktadienį, Piliečių 
Kliube. šiose diskusijose gau
ta trys nauji nariai į Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
Lietuvių 17-tą kuopą.

Sekamos diskusijos įvyks 
spalio (Oct.) 1 d., 7:30 vai. 
vakaro, Piliečių Kliubo Svetai
nėje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne. Tema: “Komunistų 
Partijos pozicijos senųjų ir 
naujųjų darbo unijų judėji
me.” Visi kviečiami susirinkti 
ir plačiau gvildenti šį svarbų 
dienos klausima.

Kaimietis.

Kiti komunistai ir simpati- 
kai irgi prisideda prie kampa
nijos sėkmingumo kas kuo iš
gali—vieni darbu, kiti cen
tais, treti dalyvumu mitinguo
se, K.

NĖRA MĮSLIŲ IŠRIŠIMUI!

ZlAIMEThlOOnOGOO H
OLD GOLDO naujam lengvam PIEŠINIŲ KONTESTE

Į% ■ ■■ n as ■ ■ m m ■ Jtt ■ JR ■ ■■ JR Šiame konteste nėra mįslių išrišimui. Jūs vien tik suteikiate
ĮLf R Rm d Md III /■/L\ i IMI-E 11 *1 R C R L praleistas pastabas 45 piešiniams tokiam kaip šie. Gaukite

| Jį Į 1X1 R jrw R f V* I RF L E RF v.’sus P’e^'n‘us kleistus sulig diena ir įstojimo blankas bile

oo you KNOW 
WHY the FULL 
MOON REMINDS 
ME OF AN

OLDCrOUO <

KAIP ŠI MERGINA ATSAKYS | TAD?
(naUdUokHlteJr?,?,’tq kalb<« tuščiaiam baliūnul...

okite oficialę atsakymui formų, kurių jūs galite
Vyramo S'

"Do you know why the full moon reminds 
me of an Old Gold?”

• A ai kuHf Sugestuojami atsakymai:
A. Because they’re both Double-Mellow.” '
B. Like the moon, prize crop tobaccos are one

of nature’s wonders.”
PASTABA :~Naus<Į^ savais žodžiais.

PIEŠINYS NO. 11

EVERYTHING 
IN THE HOUS6 
WILL B£ 
SPOILED /

KĄ SAKYS VYRAS?
Suteikite praleistų kalbų tulžiajam baliūnul... 

(naudokite oficialę atsakymui formų, kurių jūs galite 
(jauti bile cigaretę krautuvėje)

Moteriškė kairėje sako:
"Everything in the house will be spoiled!” 

Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
A. "But it takes more than a flood to 'spoil

our Old Golds!”
B. "Too bad our hotise wasn’t Double Cello-

phaned like these Old Golds.”
PASTABA: — Naudokitės savo idėjom, savais žodžiais. 

, Skaitykite taisykles.

humph • i see
THE BIG SHOT iff

FINALLY j 
SWITCHED TO I 

©tO GOLOS I

KĄ SAKYS ANTROJI DARBININKE?
Suteikite praleistų kalbų tulžiajam baliūnul... 

(naudokite oficialę atsakymui formų, kurių jūs galite 
gauti bile cigaretę krautuvėje)

Moteriškė kairėje sako:
"Humph! I see the big shot’s finally switched 

to Old Golds!”
Štai yra kai kurie sugestuojami atsakymai:
A. "Well, maybe he ain’t so dumb as we figured.”
B. "I guess we can throw out these cough

medicines, then.”
PASTABA: — Naudokitės savo idėjom, savais žodžiais. 

Skaitykite taisykles.

SUSIRINKIMAI
Šį ketvirtadienį, rugsėjo (Sept.) 

30 d., įvyks Brooklyn© Darbininkiš
kų Organizacijų Sąryšio mėnesinis 
susirinkimas “Laisvės” patalpoj, 8-tą 
vai. vakaro. Visi organizacijų atsto
vai malonėkite pribflt laiku.

P. Semėnienė, Prot. Sekr.
, (229-230)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Juozas DumšS, pajieškau savo 

pusbrolio Jono Rimkaus. Iš Lietuvos 
paeina Radvyliškio Parapijos, šniu
raičių kaimo, ir taipgi puseserės 
Barboros Stanislavaičiukės. Ji yra 
vedusi. Iš Lietuvos paeina Ligumų 
Parapijos, Yackunų kaimo. Jie abu 
išvažiavę prieš didįjį karą. Prašau 
greitai atsišaukti, nes . aš su žmona 
Žadame neužįlgo būti Philadelphijoj, 
Pa, (Gal apie spalio 5 d.) Todėl la
bai norėčiau susitikti su savo arti
mais giminėmis. Prašau atsišaukti 
šiuo antrašu:

JUOZAS DUMŠfi
Box 187 Straffordville, Ont Canada.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams y4 MILIŪNO DOLERIU

PINIGINIŲ DOVANŲ 
$250,000.00 PRAIZUOSE

(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New York o Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

111*03—77įh Avęnue 
Forest Hills, Long Island 

Telephone Boulevard 8-1185

1st Prize ■ 9100,000.00 
2nd Prize ■ .’50,000.00
3rd Prize...................
4thPrize . . • • • 
5th Prize . • , <
6th Prize* . ■ • • 
7th Prize . • • • 
8th Prize . • • • 
9th Prize . . • • 
3 Prizes ’1,000.00 each. 
10 Prizes 9500.00 each • 
28 Prizes 9250.00 each • 
50 Prizes 9100.00 each • 
One Hundred Prizes I

’50.00 each • • •
Eight Hundred Prizes I I 

925.00 each . • • ę _______

TOTAL 1,000 Prizes, ’250,000.00
reikalavimo. I ,

This contest, in its entirety, copyrighted, 1937, byJP. Lorlllard Co., Inc.

525,000.00
$10,000.00

$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$2,500.00
$2,500.00

93,000.00
95,000.00
97,000.00
95,000.00

l

15,000.00

920,000.00

ĮSTOKITE DABAR! Gaukite Piešinius ir [stojimo Blankas VELTUI 
bile cigarete krautuvėje ... ar didžiumoje. Western Union Ofisu

ŠIS žavėjantis kontestas tik stoja į ke
lią. Jūs turite gana laiko įstojimui 

... ir stokite į eilę pralobimui visam 
amžiui.

Čia kaip tik ir yra tokis kontestas, apie 
kurį svajojo kiekvienas kontesto mylėto
jas. Nėra mįslių rišimui. Nereikia žodynų 
ar enciklopedijų. Jūs paprastai naudoki
tės sava kalba, kasdieniniais žodžiais, su- 

1 teikimui praleistų kalbų serijoms links
minančių piešinių.

Kiekvienas galentis skaityti ir rašyti 
gali laimėti $100,000.00 1-mą Prizą. Dū
kiausias mechanikas gali būt kvalifikuo
tu aukščiausiam išsprendimui taip našiai, 
kaip kolegijos profesorius.

Jūs galite gauti viską, ko jums reikia 
įstojimui į šį kontestą artimiausioje ciga- 
retų krautuvėje (ar bi kuriame iš Western 
Union Ofisų). Staptelėkite prie cigaretų 
bufeto šiandien ... ir pradėkite savo žygį 
prie piniginio turto!

SVIEZUS!
Illauklnls 

Užvalkalas U 
"Cellophane" 

Atsidaro II 
AEAfilRS
r.... . ....’*-

Apatinis 
Užvalkalas II 

"Cellophane" 
Atsidaro II 

Viriau*

Jūs negalite nusipirkt nuvirusį 
Old Gold. Tas ekstra užvalkalas 
ii Cellophane suteikia jums Old 
Golds prizinio derliaus tabakus 
goriausiose sąlygose rūkyriio.

visokiame Klimate

' ' V




