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KRISLAI
Ispaniją Dalins? 
Apie Bendrus Frontus. 
CIO Vadų Suvažiavimas.
52 Valstybės prieš

Japonijos Imperialistus.
Platus Prakalbų 

Maršrutas.
Rašo R. Mizara

Didžiųjų Europos valstybių 
kanceliarijose, sakoma, kepama 
naujas skymas “sutaikyti” Ispa
niją.

Tūlos valstybės nori Ispanijos 
klausimą išrišti taip: perskelti 
tąjį kraštą pusiau. Dalį atiduoti 
fašistams, o kitą dalį—palikti 
demokratine.

Aišku, Ispanijos respublikos 
vyriausybė ir visuomenė su to
kiu siūlymu nesutiks. Ji reikala
vo ir reikalaus kuoveikiausiai iš
traukti iš Ispanijos Vokietijos ir 
Italijos armijas, o tuomet klau
simas pats savaime išsiriš. v

I

“Naujienos” rašo:
“Tenai, kur nėra fašistų 

diktatūros arba nėra pavo
jaus, kad ji bus įsteigta, socia
listai jokių ‘bendrų frontų’ su 
komunistais nedaro.”
Deja, “Naujienos” nepaaiš

kina, kur to pavojaus šiandien 
nėra. Imkim Ameriką. Ar čia 
fašistai nesiorganizuoja? Ar čia 
fašistinis pavojus negręsia?

Aišku, kad taip! Tačiau so
cialistai ir čia atsisako daryti 
bendrą frontą su komunistais.

'Kai Vokietijos ir Austrijos 
komunistai siūlė tų kraštų so- 
cial-demokratams sudaryti ben
drą frontą ir kovoti prieš fašis
tinį pavojų, kol fašistai nebuvo 
užgrobę valdžių, tai social-demo- 

* kratų lyderiai aiškino, kad di
delio pavojaus ten nesą ir ben
dras frontas nereikalingas.

Šiądien, be abejo, kiekvienas 
mato, kad tokis pavojus ten bu
vo. '

a
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Fašizmas šiandien bando kel
ti galvą visuose kraštuose. No
rint neprileisti jam įsigalėti, 
reikalinga iš anksto - apvienyti 
darbininkų klasę. Kitais žo
džiais, reikalingas- komunistų 
bendras frontas su socialistais.

Tas palengvins sudaryti Liau
dies Frontą. O šis, subūręs vi
sas demokratiniai nusistačiusias 
jėgas, galės su fašistiniu pavo
jum lengvai apsidirbti.

Spalių mėn. 11 d. Atlantic Ci
ty, N. J., įvyks labai svarbus vi*- 
sų sudarančių CIO unijų virši
ninkų arba vadų suvažiavimas.

Šiame suvažiavime, be abejo, 
bus išrišta visa eilė didelės svar
bos klausimų.

Beje, suvažiavimas įvyks po 
to, kai jau bus žinomi nutarimai 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijos, įvykstančios Den
ver, Colorado. Į juos CIO va
dai galės atatinkamai reaguoti.

52 valstybių atstovai Tautų 
Sąjungos seime pasmerkė Japo
nijos imperialistus dėlto, kad jie 
brutališkai naikina Chinijos 
miestus ir beginklius gyvento
jus.

Bet ar jūs manote, kad tas 
tuos banditus sulaikys nuo jų 
niekšiškų darbų?

Juos gali suvaldyti tik griež
tas demokratinių valstybių pa
grūmojimas ginklu.

Jokių išbarimų nei fašistai, 
nei Japonijos imperialistai ne
paisė ir nepaisys.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyniškis Komitetas ruošia 
rytinėse valstijose platoką pra
kalbų maršrutą.

Kalbėti pakviesti “Keleivio” 
r e d a k t o r ius St. Michelsonas 
(nuo socialistų) ir “Laisvės” 
redaktoriai (nuo komunistų).

Reikia daryti viską, kad masi
niai mitingai, kur jie įvyks, bū
tų pasekmingiausi.

Omaha, Nebraska. — Nu
sibankrutavo dar vienas fa
šisto Hearsto laikraštis 
“Bee-News.” Jį atpirko 
“Omaha World-Herald.”

*

JOHNSTOWN MAJORAS $30,000 PA
PIRKTAS PRIEŠ PLIENO STREIKĄ

FRANCIJA, ANGLIJA REIKALAUJA IŠ
TRAUKT ITALU ARMIJĄ IŠ ISPANIJOS 
----------------------------------------------------------H __________

Johnstown, Pa.— Valdiš
ka Darbo Santikių Komisija 
pašaukė į liudininkus ir 
Franką C. Martiną, pirmi
ninką fašistinio Johnstow- 
no Piliečių Komiteto, ir 
klausinėjo, kaip miesto val
džia išvien su Bethlehem 
Plieno Korporacija laužė 
streiką Cambria plieno fa
briko darbininkų šią vasa
rą.

Martin, fašistinio komite
to galva, klausimais buvo 
priverstas pripažint, jog fa
brikantai dideliais pinigais 
papirkinėjo miesto majorą 
D. Shieldsą. Sako: “Ke
liais siuntiniais nuo Camb
ria fabriko direktoriaus 
Sidney D. Evans’o.aš nune
šiau majorui Shields’ui apie 
$30,000, ir pats mačiau, 
kaip vieną kartą majoras 
Shields pasirašė kvitą, pri
ėmęs $10,000.”,

Kiti liudytojai parodė, 
kaip majoras samdė taxi- JtYčlip IILČLJUIČLS bčunue UČIAI- XX. apj .

cabus ir šiaip automobilius | mus apsivesti, 
ir pavedė juos policijai ir į -------------------------

SSs naudot prieš strei | Demokratą Laimėjimas
Massach. Rinkimuosetetas, gaudapias pinigų iš 

vietinio prekybos rūmo, ap
mokėjo už viso puslapio dy- Lynn, Mass.— Specialiuo- 
džio skebinius skelbimus !se rinkimuose į Jungtinių 

“Johnstown De- Valstijų kongreso atstovų 
rūmą tapo išrinktas demo- 

veiksmais miesto kratas Lawrence J. Conne
ry, Roosevelto Naujosios 
Dalybos rėmėjas, prieš re- 
publikonų kandidatą Edwi- 
ną D. Sirois. Connery gavo 
40,456 balsus, o Sirois tik 
27,176.

• Connery liko išrinktas 
vieton savo mirusio brolio 
kongresmano Wm. P. Con
nery’o, kuriam jis tarnau
davo kaip sekretorius.

Iš šių rinkimų politikai 
supranta, jog Roosevelto 
valdžia tebėra labai stipri 
miniose.

ir fabrikantai 
laužė Šalies Dar-

laikraštyj 
mocrat.”

Tokiais 
“galva” 
šiurkščiai 
bo Santikių Įstatymą, kuris 
užtikrina darbininkams lai
svę nevaržomai organizuo
tis ir streikuoti. Valdiška 
komisija veda tyrinėjimus 
prieš tuos prasižengėlius, 
pagal skundus CIO (Indust
rinio Organizavimosi Ko
miteto).

Franco Užėmęs Rivadesellą
Hendaye, Franc. — Pra

nešama, kad fašistai užėmę 
Rivadesella ir pažengę pir
myn linkon Gijono, šiauri
niame Ispanijos j pajūryj. 
Keturiolika fašistų, lėktuvų 
bombardavo užfrontės mie
stelį įlos Turnos. Sakosi atė-

Mussolinis Prisipažino 
Kare prieš Ispaniją
Berlin. — Mussolinis, kal

inę ‘iš Asturijos mainierių: bedamas nazių miniai Olym- 
“kalvą 400,” kuri jau kelin- pic Stadiume, dar pirmą sy- 
tą kartą pereina iš vienų 
rankų į kitas.

Nanking, rugs. 28. — Vėl 
30 Japonijos bombininkų at
lėkė bombarduot Nankin- 
gą, Chinijos sostinę, bet ke
liolika greitųjų Chinijos lė
ktuvų nuvijo juos šalin.

Japonų lakūnai išnaujo 
bombardavo kelis kitus Chi
nijos miestus.

San Francisco, Calif. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos Trokininkų Unija sulau
žė savo vadų. komandą ir 
pertraukė streiką prieš CIO 
Laivakrovių Uniją.

Mussolinis, be kitko, tvir
tino, būk visa Europa tap
sianti fašistine, tik, girdi, 
“nežinia, kada Europa pa
bus iš miego.”

ORAS
Šiandien būsią dalinai de- 

besiuota, kaip spėja New 
Yorko Oro Biuras. Vakar 
temperatūra buvo 60 laips
nių. I

kį, atvirai prisipažino, kaip 
jis kariauja prieš Ispanijos 
respubliką. Sako: “Tūkstan
čiai Italijos ‘savanorių’ pa
guldė savo galvas ten ko
voj už europinę civilizaci
ją, prieš bolševizmą,.” 
—Mussoliniui ir Hitleriui 
“civilizacija” yra tas pats 
dalykas kaip fašizmas.

Pirm Mussolinio kalbėjęs 
Hitleris taipgi deklamavo 
prieš bolševizmą ir apšaukė 
demokratines šalis “bailė
mis.” Kurstydamas karo 
ūpą prieš Sovietus ir demo
kratinius kraštus, tačiau, 
Hitleris pasakojo,'.būk jis 
su Mussoliniu “norį taikos.” 
Abudu pabrėžė Vokietijos 
vienybę su Italija.

Kolegijos ir Gelžkeliai
Omaha, Nebraska. — Pir

mininkas Union Pacific Ge
ležinkelio, Av. Harriman 
sako, kad aukštesnius mok
slus išėję jaunuoliai “nela
bai tinką’,’ geležinkelių tar
nybai: jie,, girdi , pripratę 
perlengvai gyventi kolegijo
se.

SSRS Gimimai Daugėja, 
Perskyros Mažėja

Leningrad.—Kad Sovietų 
tvarka duoda vis geresnį 
užtikrinimą š e i m yniškam 
gyvenimui, tai ir buojaja 
tas gyvenimas.

Pernai per pirmus šešis 
mėnesius šiame didmiestyje 
buvo 10,313 perskyrų (di- 
vorsų), o šiemet tuo pačiu 
tarpu tik 3,860. Taigi per
skyros mieste sumažėjo 300 
procentų; visame apskrityje 
gi jos bendrai nupuolė be
veik 400 procentų.
• Per pirmus aštuonis mė

nesius šiemet Leningrade 
gimė 65,627 kūdikiai, tai 
yra, mažne dveja tiek, kaip 
pernai tais pačiais mėne
siais.
Per pirmąją 1937 metų pu

sę 39,566 poros Leningrade 
ir, apylinkėj išsiėmė leidi-

Piliečių Laisvė Svar
biau negu Pelnai, Sako 

Prezid. Rooseveltas

leidžia kokiam paskiram pi
liečiui arba piliečių grupei 
apgrobti gamtą taip, kad 
darytų žalą savo kaimy
nams, o ypač skriaustų bū
simas amerikiečių gentkar- 
tes.”

Be kitko, prez. Roosevel- 
tas taipgi išsireiškė, jog se
kančiais finansiniais metais; 
prasidedančiais nuo liepos 
1 d., 1938 m., jau galima 
būsią sulygint šalies iždo 
išlaidas su įplaukomis.

Prezidento Kalba Atidarant Bonneville Tvenkinį 
!‘ ---;-

Bonneville Dam, Oregon, nuosavybę ir pelnus aukš- 
Prezidentas R o o s e v eitas čiausiu . dalyku, jeigu . nori- 
oficialiai atidarė milžinišką'me išlaikyt piliečių laisves: 
Bonneville tvenkinį gamini-1 “Supratimas apie laisvę ne- 
mui elektros. Nors šis 1 ’1 1 ‘~ 
tvenkinys, lėšuojąs valdžiai 
$51,000,000, dar pilnai ne
įrengtas, bet jo dalis jau 
gali varyt elektros dirbimo 
mašineriją vandens jėga. 
Jis pabudavotas skersai Co
lumbia upės. , s

10,000 žmonių susirinko 
pasiklausyt Roosevelto kak 
bos, atidarant šį didį val
dišką projektą. Roosevel
tas sakė, kad reikėtų kokio
se septyniose - aštuoniose 
srityse visoj šalyj pastatyt 
panašius tvenkinius ir išvy- 
styt pigios elektros gamy- 
mą ir kitus gamtinius tur
tus, valdžios lėšomis. Tuo
met Jungtinėse Valstijose 
susidarytų daugelis gerovįš- 
kų vidutinio dydžio miestiį; 
galima būtų tokiais tven
kiniais apsisaugot nuo pra
gaištingų potvinių ir dirb-( 
tinai. laistyt laukus, kurie 
dabar kenčia nuo drėgmės 
stokos įvairiose vietose.

Ryšyj su tuom Roosevel
tas priminė, jog negalima 
laikyt stambiąją privatinę

JAPONAMS NESISEKA TODĖL, KAD CHINAI 
“NEŽINĄ KARO TAKTIKOS,” SAKO JAPONAI

Shanghai. — Japonai kai 
kada įsibriauja lyg kokiais 
kyliais į chinų kareivių li
nijas. Japonai komandie- 
riai sako: mes tuomet apsu
pame chinus iš priekio ir iš 
šonų; chinam telieka tik 
laisvas ^užpakalis; ir jeigu 
chinai žinotų karinę takti
ką, tai jie toj vietoj trauk
tųsi atgal; bet jie “nežino, 
kada jie apmanevruojami ar 
nugalimi,”—skundžiasi ja
ponų komandieriai. Užuot 
trauktis atgal, “kaip reikė
tų,” tai ^chinai laikosi įsiki
bę savo pozicijų apkasuose 
ir be paliovos šaudo japo
nus toliausiai nuėjusius pir
myn. Tuo būdu, girdi, “chi
nai sulaiko visą mūsų lini
ją.”

Vadihasi, japonai Shang- 
hajaus fronte negali žygiuot 
pirmyn todėl, kad “chinai

MUSSOLINIS K A R D 
GRASINA PASAULIUI

Berlin. —• Mussolinis, kal
bėdamas Olympiškame Sta- 
diume, užreiškė, kad fašiz
mas stengiasi pasaulyj veik
ti žodžių—propaganda, bet 
jis “reikale” pasiryžęs pa
naudot kardą. Tai grasini
mas karu buržuaziniai-de- 
mokratinėms šalims ir So
vietams. "

Chicago, Ill. — Penkis, 
metus beveik nepabusdama 
išmiegojus dieną ir1 naktį, 
numirė gražuolė Patricia 
Maguire nuo plaučių įdegi
mo.

A»-.

TEISĖJAS BLACK ATSA
KYSIĄS PRIEŠAMS

Norfolk, Virginia, rugs. 
29. — Sugrįžęs iš Anglijos, 
naujas Vyriausio Teismo 
teisėjas H. L. Black ketina 
viešai per spaudą bei radio 
atsakyt tiems, kurie prime
ta jam ryšius su Ku Klux 
Klanu.

Kansas City. — Amerikos 
Advokatų' Draugijos suva
žiavime vieni atakuoja Roo- 
sevelto politiką, kiti gina.

nežiną kaip kariaut....”
Kitas dalykas čia chi

nams “kenkiąs,” sako tie 
patys japoniški “žinovai,” 
tai kad chinai turį perdaug 
kariuomenės. Todėl japo
nams .tenka tik su dideliu 
vargu ir lėtai stumtis prie
kin, kaip “laivui per nendrė
mis užspringusį upelį,” — 
sielojasi Japonijos karinin
kai.

Šiomis dienomis japonai 
atidarė visą 'pragarą ug
nies iš savo artilerijos, lai
vų patrankų ir lėktuvų į 
chinų pozicijas Shanghajaus 
fronte. Tai buvo jų senai 
žadėtas “didysis antpuolis.” 
Tačiaus chinai atsilaikė ir 
japonai vėl faktinai nieko 
nelaimėjo desperatiškais sa
vo štūrmavimais. Bet tai 
gal todėl, kad chinai “nepa
žįstą karinio mokslo...”

i> ii i ui ui—ii ■mltblwji i < nmi
NELAIMINGA MINA 

CHINAM KARŽYGIAM

Shanghai. — Keletas chi- 
nų valtele priplaukė prie 
Japonijos karo laivo “Idzu- 
mo” Whangpoo upėj, atsi- 
veždami miną, kuria norėjo 
susprogdint tą laivą. Bet 
pirm negu 'mina buvo kur 
reikia padėta, jinai sprogo, 
sudraskė narsuolius ir tik 
sudrebino “Idzumo” ir kitus 
apliiikinius laivus.

Peiping. — Japonija ren
giasi sudaryt naują neva 
valstybę * “Mentoukuo” iš 
šiaurinių Chinijos provinci
jų Hopei ir Chahar’o.

U.S.A. Remia T. Lygos 
Pasmerkimą Japonijai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninis ministe- 
ris Cordell Hull netiesiogi
niai užgyrė Tautų Lygos iš
neštą pasmerkimą Japoni
jai, kuri bombarduoja chi- 
nų užfrontės miestus, žudo 
nekariškius gyventojus ir 
tuom sutrempia “visus tarp
tautinių įstatymų ir žmoniš
kumo principus.”

Japonija dar neatsakė į 
Amerikos protesto notą iš 
rugs. 22 d., kur ši šalis per
sergėjo Japoniją, kad Japo
nų valdžia turės atsakyt už 
bet kokią žalą, kurią pada
rys amerikiečiams japonų 
oro bombos Nankinge, Chi- 
riijos sostinėj. Toj pačioj 
notoj Amerika protestavo, 
kad japonai bombarduoja 
beginklius Chinijos miestus 
ir terioja civilius žmones.

250,000 Fašistų prieš 
Liaudiečius Šiaurėj

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Generolas 
Franco sumobilizavo 250,- 
000 armijos prieš respubli- 
kiečius šiauriniame Arago- 
ne, netoli rubežiaus tarp 
Ispanijos ir Franci jos. .Fa
šistai įtempsią visas jėgas, 
idant atkariaut nuo respu
blikos šį pasieninį plotą. Bi
jo, kad Franci ja gali atida
ryt savo sieną praleidimui 
ginklų ir amunicijos Ispani
jos respublikai. Todėl fa
šistai stengiasi, žūt-būt, už
imt tą pasienio plotą, idant 
respublikiečiai negalėtų per 
jį gaut karo reikmenų iš 
Franci jos.

Liaudiečių Pergales Ma
drido, Aragon Srityse
Madrid. — Fašistų ka- 

nuolės įtūžusiai ir' ilgai 
bombardavo liaudiečių pozi
cijas User a srity j, bet nie
ko nepaveikė. O liaudiečiai 
pakasė didžias minaš-spro- 
ginius po fašistų centru; iš
nešė jį oran ir durtuvais už
puolė fašistus. Po žiaurios 
septynių valandų kovos dur
klais liaudiečiai laimėjo mū
šį ir atėmė iš priešų svarbią 
strateginę poziciją.

Šiauriniame Aragon fron
te liaudiečiai užkariavo Lat
re ir Serue kaimus ir tūlas 
kitas pozicijas, persigrum- 
dami per Gallego upę. Ne
žiūrint atkaklaus fašistų 
priešinimosi, liaudiečiai to
liau pasivarė pirmyn linkui 
Jaca miesto, netoli Franci- 
jos sienos. Bet fašistai sa
kosi atrėmę liaudiečius kiek 
atgaUties Zuera, į šiaurius 
nuoBaragossos.

Cordobos fronte tebesiau- 
Čia mirtini mūšiai atakuo
jančių liaudiečių su besigi
nančiais fašistais.

EXTRA!

Manoma, jog ir Anglijos 
valdžia užgirs boikotą prieš

Portland, Oregon.—Prezi
dentui Rooseveltui automo
biliu pravažiuojant šio mie
sto gatvėmis, jį karštai svei
kino bent 125,000 žmonių. Japoniją.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko. 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

London. ' — Pranešama, 
kad Anglija ir Franci j a ruo
šia bendrą notą Italijai su 
reikalavimu, kad būtų iš
trauktos Mussolinio armijos 
iš Ispanijos. Mussolinis bū
siąs pakviestas į diskusija^ » 
tuo klausimu. Jeigu jis ne
sutiks per tokias diskusijas 
ar be diskusijų atšaukt savo 
armijas iš Ispanijos, — tai 
Franci ja, ilgai nelaukdama, 
atidarysianti savo rubežių 
praleidimui amunicijos ir 
ginklų Ispanijos valdžiai 
prieš fašistus. Tvirtinama, 
kad Anglija pilnai rems to
kį Francijos žygį.

Francija ir Anglija, sako
ma, planuoja panaudot ir 
kitokius spaudimo žingsnius 
prieš Mussolinį, idant pri
verst jį ištraukt juodmarš- 
kinių armijas iš Ispanijos. 
Kokie galėtų būt tie, kiti 
žingsniai, dar neskelbiama.

LITVINOV ŠAUKIA PA- 
REMT GINKLAIS ISPA

NIJOS VALDŽIĄ
Geneva. — Ispanijos už

sieninis ministeris Julio Al. 
del Vayo pareikalavo Tautų 
Lygos devynių narių komi
sijoj: pripažint, kad Volde- 
tija ir Italija yra Ispanijos 
užpuolikės; Lygos jėgomis 
užbaigt nazių ir Mussolinio 
įsiveržimą į Ispaniją; su
grąžint Ispanijos valdžiai 
teisę laisvai gaut karo reik
menų iš užsienių ir priimt 
Ispaniją j Viduržemio Jūros 
pikietavimą prieš piratus 
submarinus.

Francijos ir Anglijos at
stovai reikalavo dar nesis
kubinti su tokiais žingsniais. 
Bet Sovietų delegatas, už
sieninis komisaras Litvinov 
pasmerkė tokius atidėlioji
mus. Ažuot laukti, Litvinov 
šaukė tuoj duot Ispanijos 
respublikai po du lėktuvus 
ant kiekvieno, kurį Franco 
fašistai gauna iš Vokietijos 
ir Italijos ir atidaryt Ispani
jos valdžiai duris laisvai 
gaut apsigynimo reikmenų 
iš užsienių. Sako, šitaip 
greitai būtų užbaigtas pilie
tinis karas Ispanijoj, o “be- 
pusiškumo” komisijos tūp- 
čiojimai to nepadarys.

I
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ANGLAI IŠVYSTO BOI
KOTĄ PRIEŠ JAPONIJĄ

London. — Vienas didelis 
anglų dienraštis šaukia pro
testo mitingą, kur būtų pa
smerkta Japonija už naiki
nimą Chinijos miestų ir žu
dymą gyventojų. Mitingui 
pirmininkaus.vyriausias an
glų dvasiškis, Canterbury’© 
arkivyskupas.

Darbo Partijos komitetas 
įteiks ateinančiai partijinei 
konferencijai pasmerkimo 
rezoliuciją prieš barbarišką 
žmogžudę Japoniją.

Susidarė /boikotavimo ko
mitetas, kuris pardavinėja 
ženklus ir iškabas su para
šu “Mes nepirksime jokių 
Japonijos tavorų.” Tų žen
klų pelnas skiriamas medi- 
kalei pagelbai chinams.

Manoma, jog ir
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Chinijos Liaudies Kova — 
Didelis ir Sunkus Karas

Japonijos imperialistai užpuolė Chini
ją. Karas yra didelis, žiaurus ir bus il
gas. Iš pasikalbėjimų patyriau, kad 
daugelis nedakainuoja Chinijos-Japonijos 
karo baisumo ir pavojų jo peraugimo į 
pasaulinį karą.

Japonijos imperialistai per daugelį 
metų rengėsi baisiam karui. Jie savo 
priešais numatė Jungtines Valstijas, So
vietų Sąjungą, Angliją, Franciją. Jie su
organizavo galingą armiją, išsibudavojo 
didelį jūrų karo laivyną ir orlaivyną. Ir 
dabar tas baisias jėgas metė prieš Chi- 
niją, kuri daugiau atsilikus industriniai, 
kultūriniai, prasčiau išlavinus ir apgink
lavus savo armiją. Chinija turi silpnutį 
jūrų laivyną (jeigu jį taip galima pava
dinti, kuriame nėra nei vieno submari
ne), daug mažesnį už Japonijos orlaivy
ną. Ir, prie to, reikia atminti, kad Chi
nija buvo pasidalinus į atskiras grupes. 
Per 10 metų Chiang Kai-shekas vedė 
baisų karą prieš Sovietų Chinija.

Pavojus galų gale privedė Chiang Kai- 
sheką prie to, kad jis priėmė senai siū
lomą Chinijos Komunistų Partijos ir So
vietų valdžios planą: apjungti visas Chi
nijos liaudies jėgas apsigynimui nuo už
sienio imperialistų ir, pirmoj vietoj, nuo 
Japonijos plėšikų.

Apsijungus Chinijos liaudis tuojaus 
pajuto savo jėgą. Chinija juk turi apie 
400,000,000 gyventojų. Tas milžinas at
metė Japonijos reikalavimus, kurie sie
kė pavergti Chiniją. Liaudis stojo ko
von už savo laisvę ir teises.

Karas baisus. Japonija paleido dar
ban baisiausias jėgas. Japonijos karo 
laivynas blokaduoja Chinijos pakraščius, 
neįleidžia ir neišleidžia jokių laivų. Ja
ponijos submarinai skandina net Chini
jos žvejus, kurie išplaukia į jūras. Rug- 
sėjo- 27 d. japonų submarinai nuskandi
no 11 chinų žvejų valčių, kur žuvo 300 
žmonių, tame skaičiuje 100 moterų ir 
vaikų. Mat, Chinijos žvejai gyvena ant 
savo laivų su šeimynomis.

Japonijos orlaiviai degina miestus, nai
kina viską.

Chiniečių Didvyriškumas
Chinija- gali kelis kartus daugiau iš

statyti kareivių už Japoniją. Tiesa, chi
na! nėra gal taip išlavinti, prasčiau gin
kluoti, bet ir jų tarpe atsiranda gabiau
sių kovotojų ir lakūnų, kurie ir vienas 
ant vieno- įveikia japonus. Ypatingai 
chinams gerai tas, kad jie* visi jaučiasi, 
juk juos užpuolė. Jie ginasi, gina savo 
tėvynę, šeimynas, kultūrą, namus. To
kio jausmo pas Japonijos kareivius nė
ra. -Japonai jaučiasi, kad jie atvežti į 
svetimą kraštą—chinų pavergimui. Jau 
bųyo atsitikimų, kad japonai kareiviai 
išmušė savus oficierius ir patys perėjo į 
chinų pusę. Kitus areštavo ir grąžino 
Japonijon, kur juos teis.

Jau buvo daugelis atsitikimų, kada 
mažesnis chinų skaičius o sumušė dides
nį skaičių japonų. Buvo daug atsitiki
mų, kada mažesnis skaičius chinų lėktu
vų sumušė didesnį skaičių japonų.

Mušasi Didelės Armijos
Baisūs karAi buvo praeityj, bet'dabar 

jie dar baisesni. Shanghajaus fronte 
belaisvių neima—viepi kitus išžudo -iki 
paskutinio. Dabartiniai ginklai kur kas 
yra baisesni, galingesni, kaip pereitame 
imperialistiniame kare. Kaunasi skait
lingos armijos ir žūva daug kareivių. 
Čia tik kelis faktus suminėsime.

Rugsėjo 15 d., į pietus nuo Peipingo, 
70 mylių ilgio frtfnte, mušėsi 60,000 ja
ponų ir 100,000 chinų. Mūšis buvo bai
sus. Daug žuvo iš abiejų pusių.

Rugsėjo 26 d., ties Yenmen perėjimu, 
mušėsi vien iš Chinijos pusės 80,000 ka
rių. Arti tokis pat skaičius veikė iš Ja
ponijos pusės.

Šanghajaus miesto srityj Japonija yra 
sutraukus apie 150,000 kareivių, virš 50 
karo laivų, kelis šimtus lėktuvų. Jos ta 
“nepergalima” armija negali įveikti 
chinų, kur .jau apie du mėnesiai laiko ei
na baisūs mūšiai. Čia iš abiejų pusių 
žuvo per 70,000 žmonių.

Japonijos armija buvo auklėjama dva
sioj,- kad ji “neįveikiama.” Bet' chinie- 
čiai tą teoriją sudaužė į šipulėlius.

Chinijos Raudonoji Armija
Sovietų Chinijos Raudonoji Armija 

veikia išvien su kitomis jėgomis prieš 
Japonijos imperialistus. 100,000 chinų 
raudonarmiečių uždavė kelis Skaudžius 
smūgius japonams Hunyuane ir kitur. 
Sovietų Chinijos valdžios pirmininkas ir 
Komunistų Partijos sekretorius Chin 
Tang-hsien bendrai su generolu Yeh 
Chien-hing paskelbė, kad Raudonoji Ar
mija perorganizuota ir pavadinta Aštun
tąją Armija.

Dabar Chinijos armija bendrai siekia 
arti 2,000,000 kovotojų. Prieš japonus 
jau mušasi apie 500,000, o kitos dalys 
yra rezerve ir lavinasi. Japonijos impe
rialistai prieš Chiniją jau turT per 200,- 
000 japonų ir 150,000 manchukiečių, vi
so—tarp 350,000 ir *400,000 kareivių.

Japonija ir Kitos šalys
Japonijos įsiveržimas į Chiniją skau

džiai palietė Amerikos, Anglijos, Fran- 
cijos ir kitų šalių reikalus. Chinija at
sikreipė į Tautų Lygą su skundu prieš 
Japoniją. Tautų Lyga sudarė specialę 
komisiją ištyrimui to reikalo. Komisiją 
sudarė atstovai nuo 23 šalių. Jie pa
smerkė Japoniją, kaipo užpuolikę. Tau
tų Lyga, sulyg taisyklių, galėtų pradėti 
sankcijas prieš Japoniją ir turėtų tą pa
daryti. -

Jungtinės Valstijos jau porą protestų 
įteikė Japonijai prieš bombardavimą 
miestų, žudymą civilių žmonių ir suda
rytą pavojų amerikiečiams. Tarp Ame
rikos ir Japonijos blogėja santikiai. Wa- 
shingtono valdžios uždraudimas vežti 
valdžios laivais prekes Chinijai ir Japo
nijai yra naudingas Japonijai, nes ji pa
ti gali tiek parsivežti, kiek nori. Nuo ko
vo mėnesio Japonija į Ameriką įvežė 
aukso vertės $158,000,000 ir už tai pirko 
karo pabūklus arba tam tikslui medžia
gas. Chinija negali pati parsivežti, nes 
jos laivus japonai gaudo. Bet .ir ši Wa- 
shingtono politika nepatenkina Japoni
jos imperialistų.

Anglija jau “užbaigė” ginčą su Ja
ponija dėl to, kad japonai peršovė jos 
atstovą. Bet ji mato Japonijos įsigalė
jime pavojų savo kolonijoms — Indijai, 
Australijai, Naujai Zelandijai ir kitoms.

Franci j a labai susirūpino savo koloni
ja Indo-Chinija. Hollandija budavoja 
karo laivus, lėktuvus ir jieško talkos, 
kaip apginti savo kolonijas Sumatrą, 
Borneo, Celebes, Naują Gvinėją, Javą ir 
kitas, kurios bent 5 kartus yra didesnės 
už Japoniją. Jos turtingos, žibalu, gele
žies rūda ir kitkuom.

Japonija ir Sovietų Sąjunga
Nors Japonijos imperialistai užklimpo'. 

Chinijoj, ten turi pilnus nagus darbo, bet 
jie nesiliauja provokavę karan ir Sovietų 
Sąjungą. Japonija priekabiauja prie 
Sovietų Sachalino saloj; jos laivai lenda 
į Sovietų ^vandenis ir vagia žuvis, puola 
Sovietų konsulus Chinijoj ir sudaro pa
vojų Sovietų reikalams ir piliečiams Chi
nijoj. SoVietų Sąjunga įteikė Japonijai 
griežtą persergėjimą.

Tautų Lygoj Sovietų Sąjungos atsto
vas Litvinovas griežtai pasmerkė Japo
nijos imperialistus. Sovietų spauda pil
niausiai užstoja Chiniją ir smerkia Ja
ponijos imperialistus.

Kas Karą Laimes?
Chinijos liaudis yra pasiryžus kovoti 

kad ir 100 metų, idant apsiginti nuo Ja
ponijos užpuolikų. Chinijos kovotojai 
ir orlaivininkai parodė, kad jie ne tik 
nori, bet ir moka kovoti. Japonijos im
perialistai puola visu žiaurumu, degina 
miestus, naudoja nuodingus gazus, iš or
laivių tūkstančiais žudo senelius, mote
ris ir vaikus, kad privertus chinus pasi- 

. duoti, kad įvarius jiems baimę. Mat, 
Japonijos imperialistai jaučia, kad jie 
negalės ilgą karą išlaikyti. Japonijos 
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LIETUVOS ŽINIOS
Suviliota Mergina Padegė 

Suviliotojo Grįčią
Kauno apyg. teismas sprendė 

Garliavos vai. gyventojų An. 
Navickaitės ir Plekaitytės bylą 
ir pirmąją nubaudė 4, antrąją 
11/2 metų sunk, darbų kalėjimo.

Jos tieson buvo patrauktos už 
tai, kad Jurgiškių km. Garlia
vos v. padegusios Kelerio gyve
namąjį namą; namas sudegė.

Padegimo priešastis — Kcle- 
ris su Navickaite gyvenęs, pri
gyvenęs jai vaiką, o paskui me
tė ir susituokė su kita; Kelerio 
sutuoktuvių dieną jo grįčia ir 
sudegė.

Auga Autovežimų Skaičius
Surinktomis žiniomis per šių 

metų septynius mčn. buvo įre
gistruota 1,464 automobiliai, iš 
kurių 301 automobilis buvo vi
sai nauji. Pernai per tą patį lai
ką buvo įregistruota 1,153 auto
mobiliai. Autobusų šiemet įre
gistruota 274, iš kurių 45 visai 
nauji. Pernai per tą patį laiką 
buvo įregistruota 250 autobusų. 
Autosunkvežimių šiemet įregis
truota 420. Iš jų 109 nauji, o 
pernai buvo 'įregistruota 315. 
Kitų autovežimų šiemet įregis
truota 28, o pernai — 4.

Suklastuotais V e k s e 1 iais 
Pirko čemodanus ir

Ridikiulius
Du žydų tautybės apgavikai 

užpirko iš kauniečio Derčans- 
kio didelę partiją įvairių odos 
dirbinių: čemodanų, ridikiulių 
ir portfelių. Už prekes mokėjo 
vekseliais. Kai Derčanskis no
rėjo tuos vekselius realizuoti, 
-pasirodė, kad jie netikri ir be
verčiai, o duotas prekes apgavi
kai Klaipėdoje išpardavinėjo.

Nukentėjusis apsiskundė ata
tinkamoms įstaigoms. Apgavi
kams iškelta krimin. byla ir jie 
jau patraukti kaltinamaisiais. 

’ •
šiemet Jūroje Pagauta 904,- 

370 Kg. Įvairhj žuvų
šiais metais per pirmuosius 

7 mėnesius Baltijos Jūroje ir' 
Kuršių įlankoje iš viso pagauta 
904,370 kg įvairių žuvų už 279,- 
290 Lt, o praėjusiais metais per 
tą patį laiką — 932,520 kg. už 
274,400 Lt. Daugiausia pagauta 
menkių — 295,570 kg, per pe
lių, gegužuvių — 166,750 kg, 
plekšnių—82,630 kg, šprotų — 
40,000 kg, strimilių .— 37,620 
kg, ešerių — 27,350 kg ir kitų 
mažesniais kiekiais. \

Klaipėdos krašte — 151,600 kg 
už 98,100 Lt. Tuo tarpu praėju
siais metais per tą patį laiką 
Didžiojoje Lietuvoje įvairių žu
vų buvo pagauta tik 135,800 kg 
už 84,730 Lt ir Klaipėdos krašte 
—160,550 kg. už 76,470 Lt.

TELŠIAI
Prigėrė Moteris

Rugsėjo 2 d. naktį prie Tel
šių esančiame Masčio ežere pri
gėrė vietos gyventoja Domicė
lė Rimkienė, 70 mt. amžiaus. Ji 
sirgo nuomaro liga. Į ežerą būk 
tai ėjusi praustis ir užėjus prie
puoliui įkrito į vandenį ir nu
skendo. Pažymėtina, kad prieš 
2 metu nuskendo jos vyras,' bet 
ne ežere ar upėje, o srutose. 
Rimkienė gyveno vargingai — 
elgetavo.

Paskirta Daug Politinių 
Bylų

KAUNAS. — Apeliacinių rū
mų pirmininkas paskyrė daug 
politinių bylų spręsti spalių 28 
d. šiose bylose kaltinamaisiais 
patraukti už komunistinės lite
ratūros platinimą, be to, kaltina
mi priklausę slaptai partijai 
Lietuvoje.

kitusL- šito trynimos! rezultatas 
labai nemalonus: darbininkai 
negąli laikyti save bedarbiais, 
ir tuo pačiu negali prašyti pa
galbos miesto savivaldybėj. Va
dinasi, nors faktinai mieste yra 
bedarbių, tačiau apie juos ofi- 
cialės įstaigos mažai turi žinių.

Nerasdami darbo Marijampo
lėj, darbininkai nesibijo išeiti 
net į Babtus ir kt. tolimas vie
tas prie plentų tiesimo ar re- 
montavimo darbų. Bet ir čia ne
laimė : pragyvenimas svetur 
brangus, uždarbis per menkas, 
kad būtų galima pragyventi 
dvighi šeimom ir todėl atkrinta 
bet kokie galimumai kiek pasi
taupyti “smūtniems” žiemos mė
nesiams. šiek tiek sočiau praleis
ti žiemą gali sezoniniai cukraus 
fabriko darbininkai. Tiesa, žie
mą numatoma daug darbų prie 
akmenų skaldymo ir tašymo, bet 
darbininkų šitos viltys nerami
na.

pradėjus jo j ieškoti, jis buvo su
rastas jau tik su keliolika litų 
Pagelavoje, kur buvo bebaigiąs 
ir paąkutinius pinigus “praūžti”. 
Sugintas sulaikytas.

Paskirta Maurusaičio ir 
Grigaliausko Byla

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
nesenai Kariuomenės teismas 
šią bylą sprendė ir nubaudė 
Maurušaitį mirties bausme, Gri- 
galiaįiską 5 met. kalėjimo. Abu 
Kariuomenės teismo nutarimą 
apskundė Vyr. tribunolui, kuris 
jų skundą spręs spalių 2 d.

žvejyba Vidaus Vandenyse 
Per Pirmą Pusmetį

Šiemet per pirmąjį pusmetį 
vidaus vandenyse Didžiojoje 
Lietuvoje pagauta 186,230 kg.

Nubaudė už Kortų Kliubo 
Laikymą

KAUNAS. — Prieš kurį lai
ką Kauno m. III nuov. policija 
Rusų emigracijai Lietuvoje tvar
kyti “Išeivio” draugijos būstinė
je rado 16 asmenų belošiant 
azartinius lošimus—deviatką. 
Tieson patraukti kl. vedėjai 
P. Pakrovskis ir Ed. Rekštys. 
Rugsėjo -7 d. Kauno apylinkės 
teismas šią bylą sprendė ir Pa- 
krovskį nubaudė 100 lt. arba 
5 paromis arešto, o Rekštį iš
teisino.

Darbininkai Visą Vasarą 
Skundžiasi Nedarbu

MARIJAMPOLĖ. — Kiekvie
ną vasarą Marijampolėj atsiran
da darbų, kurie šiek tiek aprū
pina darbininkų šeimas ištek
liais žiemą, kada, paprastai, at
eina didysis nedarbo perijodas. 
Tačiau jau trečia vasara, kai 
darbininkai skundžiasi, .kad dar
bų atsiranda vis mažiau ir ma
žiau ir tai sudaro beturčių šei-. 
moms daug rūpesčių. Pav., šią 
vasarą darbų buvo tiek maža, 
kad bent keliems šimtams dar
bininkų maža teko dirbti, žino
ma, vasarą nedarbas kitokis, 
negu žiemą, darbininkai vis su
siranda kokį nors darbą, bet 2- 
3, o kartais ir 4 dienas, savaitėje 
tenka to darbo paj ieškoti. Darb
daviai, kurie mato didelę darbi
ninkų tarpusavio konkurenciją, 
naudojasi proga ir renkasi pi
gesnius darbininkus, atleisdami

Išeikvojo “Spaudos Fondo” 
Pinigus

Šiaulių “Spaudos Fondas” pa
sisamdė elektro mechaniką Čes
lovą Sugintą, gyvenantį Šiau
liuose, pastatyti savo klijentams 
radio aparatus ir pasiuntė jį pas 
Pavandenės kleboną kun. Šapo
ką. Sugintas aparatą pastatė, 
inkasavo 550 lt., pavogė klebo
no dviratį ir. nuvažiavo į Žemai
tiją girtauti. Pasigedus “Spau
dos Fondui” savo mechaniko ir

Vežikų Skundas Vidaus 
Reikalų Ministeriui

Kauno m. lengvieji vežikai pa
davė Vid. reikalų ministeriui 
skundą, kuriame rašo, kad Kau
no policija verčianti vežikus 
vežti neblaivius, susižeidusius ir 
kt. asmenis į nuovadas arba li
gonines ir už tai vežikams nemo
kama. Vežikai nusiskundžia, 
kad tuo jie esą be pagrindo 
skriaudžiami. Dėl to vežikų 
skundo prasidėjo tarp suinte
resuotų ištaigų susirašinėjimas 
ir pareikšta nuomonė, kad šį 
dalyką reikia sutvarkyti.

Shanghaj un yra subėgę 
500,000 chinų j ieškot prie
glaudos nuo Japonijos lėk
tuvų, bombarduojančių apy
gardos kaimus ir mieste
lius.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Paaiškinkite aiškiau New 

Yorko miesto partijas. Aš su-
prantu, kad rinkimuose daly
vauja republikonai ir demo
kratai kaipo kapitalistinės 
partijos. O kas yra TamYnany 
Hali genge? Ir kaip ten yra 
su tais įrašytais balsais dėl 
LaGuardijos? J. B.

Taip, demokratai ir republi
konai yra kapitalistinės parti
jos. Tammany Hall nėra jokia 
atskira partija. Taip yra pa
prastai vadinama New Yorko 
miesto demokratų partija. Mat, 
mažytė klika politikierių sudaro 
draugiją vardu “Societų of St. 
Tammany,” kuri visiškai kon
troliuoja demokratų partijos or
ganizaciją. Taigi, kuomet mes 
sakome “Tammany Hall gengė”, 
turime mintyje demokratų par
tiją.

Istorija tos “Tammany Hali” 
organizacijos yra labai ilga ir 
įdomi, žodis “Tammany” yra in- 
dijoniškas. Taip savo vadą va
dindavo Delaware Indijonai. O 
tai reiškia “lengvo ir manda
gaus būdo.”

Dar prieš Amerikos revoliu
ciją kolonijose pažangieji žmo
nės, kurie vedė kovą prieš An
glijos priespaudą, slaptai orga- 
nizavos į visokias draugijas.įvairių žuvų už 145,670 Lt. ir

Tai Amerikos laivo “President Hoover” viršus po sprogimo bombos, ku
rią nurtiete chiniečių orlaivis, manydamas, jog tai' yra japonų karinis 
laivas, atplaukęs bombarduoti Chinijos miestus.

žmonės Yra labai nuvarginti, prispausti 
didelių mokesčių, o karas taksus dar dau1- 
giau didina. Japonijai stoka metalo, 
veik neturi aliejaus—žibalo, be ko apsi
stoja karo mašinos. Japonijos plėšikai 
tikėjosi į kelias savaites karą laimėti. Il
gas karas jiems peilis. Ilgas karas grū

moja ir kitas šalis įvelti.
Chinijos liaudies jėgos stiprėja. Jei

gu ji karo pradžioj, kada Japonija yra 
nenūvargus, geriau už Chiniją prisiren
gus, gali sėkmingai gintis, tai ateityj ji 
turės daugiau pasisekimo.

Vai. Sūnus.

Vienos jų vadindavosi “Sons oi 
St. Tammany,” kitos — “Sons 
of Liberty”. O po revoliucijos, 
1789 metų gegužės 12 d. airis 
darbininkas vardu William Moo
ney kuris, spėjama, buvo nariu 
tos “Sons of St. Tammany,” 
New Yorke suorganizavo drau
gija “Society of St.' Tammany,” 
arba “Columbian Order.” Pra
bėgus keliems metams, būtent, 
1805 m., ši draugija tapo inkor
poruota. kaipo fraternalė orga
nizacija, 1811 metais ji pasista- 

; tė ant Frankfort St., prie pat 
miesto rotužės, svetainę (‘hall’). 
O 1867 metais, po Civilio Ka
ro, persikraustė į’savo patalpą 
ant 14th St.

Draugija buvo slapta, apsup
ta visokiomis indijoniškomis 
ceremonijomis. Jos viršininkai 
ir iki šiai dienai tebesivadina 
visokiais indijoniškais vardais. 
Pradžioje savo gyvavimo, “So
ciety of St. Tammany” buvo pa
žangi, progresyviška organiza
cija ir 1800 metais labai smar
kiai darbavosi dėl išrinkimo 
Thomas Jefferson į prezidentus. 
Paskui ji labai energingai kovo
jo už įvedima visuotinos balsa
vimo teisės vyrams piliečiams 
ir prieš baudimą kalėjimu už 
neatmokėjimą skolų. Taip pat ji 
užstojo ateivius ir reikalavo, 
kad nebūtų reikalaujama penkių 
metų išbuvimo Amerikoje, idant 
tapus piliečiu. Ji aplink save su
traukė gudriausius New Yorko 
miesto airiškos kilmės politikie
rius ir ilgainiui išsigimė į di
džiausių grafterių ir sukčių Sai
ką.

Dabar žodis apie jūsų antrą 
klausimą. Oficialiai nominacijo
se LaGuardia kandidatavo tik
tai ant republikonų partijos ti
kinto. “Tammany Hall,” arba 
demokratijos nominacijose kon- 
testavo Mahoney ir Copeland. 
Bet. ant nominacijų blankos yra 
vietos, kur galima įrašyti tokį 
kandidatą, kokį demokratu už
siregistravęs pilietis nori, jeigu 
jam nepatinka nei vienas kan
didatų, kurie yra oficialiai ant 
baloto. Taigi, apie 54,000 demo
kratų ir įrašė LaGuardijos var
dą, tuomi pareikšdami, kad jie 
nominuoja jį į miesto majorus, 
arba nori, kad jis būtų išrinktas 
majoru. Jeigu, daleiskime, šitaip 
įrašytų balsų būtų buvę daugiau, 
negu gavo Copeland arba Ma
honey, tai LaGuardia būtų bu
vęs oficialia kandidatas ir ant 
demokratų partijos tikieto per 
būsimus rinkimus. Dabar gi įra
šyti balsai teturi morališkos 
reikšmės, tai yra, pasirodo, kad 
nemažai ir demokratų partijos 
žmonių balsuos už LaGuardiją.
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Šanghajus
Šanghajus, kurio gatvėse 

dabartiniu laiku eina kruvi
ni mūšiai tarpe japoniškos 
ir chiniškos kariuomenės, 
yrą didžiausis Chinijos mie
stas, p taipgi vienas iš pa
saulio didmiesčių. Jame 
randasi 3,500,000 gyvento
ją , .

Šanghajus randasi ant 
Vampu upės kranto. Ji yra 
navigacinė upė, kuri įpuo
la į Yangtze arti Rytiųės- 
Chinijos Jūros. Ačiū tam, 
stambesni pasauliniai laivai 
turi laisvą priėjimą prie 
Šanghajaus.

Per Šanghajų eina Šang- 
hajaus-Nankingo gelžkelio 
linija, kuri suriša miestą su 
Nankingu ir taipgi su Šiau
rine Chiniją. Apart to, gelž
kelio linija suriša šanghajų- 
Hangchou miestą su turtin
ga pajūrine provincija Che
kiang. O taipgi visa eilė ka
nalų riša Šanghajaus mies
tą su agrikulturiniais rajo
nais.

Patogi geografinė padė
tis, tinkami vandens keliai 
ir gelžkeliai pagelbėjo tam, 
kad Šanghajus pavirto į 
stambiausi prekybos mies
tą Chinijoj.

šanghajaus Prekyba
Šis svarbus prekybinių ke

lių punktas pasižymi tuomi, 
kad per jį pereina žymiau
sia dalis šio krašto preky
bos. Iš tolimųjų apylinkių, 
turtingų žaliavomis Yangt- 
zės upės slėnių, o taipgi iš 
kaimyninių provincijų veža 
į čionais, kaip ant primity
viškų laivų, taip pat ant 
naujoviškiausių garlaivių 
visokios rūšies chiniškas ek
sporto žaliavas bei apdirb
tas prekes. O iš Šanghajaus 
jos yra išsiuntinėjamos į 
įvairius pasaulio kraštus. 
Taipgi iš čionais yra išsiun
tinėjamos užrubežinės pre
kės į visas Centralinės Chi
nijos provincijas, kurios 
randasi Yangtzės upės ba
seine.

Per Šanghajų kiekvieni 
metai pereina 15-17 milionų 
tonų prekių, Chinijos ir už- 
rubežio kilmės, sumoje 1 bi- 
liono 880 milionų chiniškų 
dolerių.

Abu upės krantai Šangha- 
juje yra užimti prieplau
koms, kurių čionai prtskai- 
toma apie 70, prekių ir an
glių sandėliams, laivams re
montuoti dirbtuvėms.

Šanghajus yra finansinis 
krašto centras. Jame sukon
centruota visas operavimas 
ir valdymas chiniškų priva
čių ir valdiškų bankų. Čio
nais taipgi randasi ir stam
bios šakos pasaulinių firmų, 
kurios finansuoja visas chi- 
niško ūkio atžalas. Apart 
to visko, Šanghajuje randa
si beveik visų valstybių ban
kiniai skyriai, kurios tik ve
da prekybą su Chiniją. O 
taipgi randasi fondinė ir 
prekybinė birža.

Tuo pačiu tarpu Šangha
jus yra stambiausias chiniš
kas pramonės centras, ku
riame susikoncentravę dau
giau kai pusė fabrikų, dirb
tuvėlių ir šiaip visokių įmo
nių. Daugiau kaip 70 gigan
tiškų fabrikų medvilnės iš- 
dirbystės, virš 100 fabrikų 
šilko, dešimtys tabako, deg
tukų ir popieros fabrikų, 
keletas laivų statybos dirb- 

nių ir šimtai fabrikų ir 
dirbtuvėlių, kurie apdirba 
plačiai vartojamas prekes— 
viskas tas randasi Šangha
juje. Šiame mieste yra virš 
miliono pramonės darbiniu- 
kų.

Užsienio Kapitalas
Žymi dalis Šanghajaus 

prekybos, industrijos ir fi
nansinių įmonių randasi 
tarptautinio kapitalo ran
kose. Sutinkant su nurody
mu amerikoniško profeso-

riaus Remero, 1931 metais 
Šanghajui pripuolė 34 ir pu
sė procento viso užrubeži- 
nio kapitalo, įvesto į Chini
ją — 1 bilionas 112 milionų 
aukso dolerių.

Investmentais p i r m ą j ą 
vietą užima Anglija, kurios 
kapitalas lošia labai svarbią 
rolę šanghajiškuose bankuo
se, prieplaukose ir laivų sta
tyklose. O japoniški invest- 
mentai (apie 500 milionų je
nų) yra įvesdinti į tekstilės 
ir vatos išdirbystę. Japonai 
taipgi valdo žymų nejudina
mąjį turtą Honkau rajone. 
Amerikoniški investmentai 
sukoncentruoti smulkiojoj 
išdirbystėj ir prekyboj.

Šanghajus yra taip vadi
namas “atviras uostas,”-tai 
yra teritorija, ant kurios 
užrubežinės. valstybės nau
dojasi ekstrateritorialėmis 
teisėmis. Svetimų valstybių 
piliečiai nepriklauso chiniš
kiems įstatymams. Anglija 
ir Franci j a naudoja Šang- 
hajuj didelius žemės plotus 
—karo su Chiniją rezulta
tus betermininiai eksploa
tacijai. Teritorija, kuri pri
klauso Francijai, yra suda
ryta francuziška koncesija 
ir joje randasi rezidencinė 
Šanghajaus dalis. Čionais!

kiau nubangavo skersai ir 
išilgai visą plačiąją Chiniją.

Tokią pirmaeilę rolę lošė 
ir^tebelošia Šanghajus chi- 
niškos liaudies kovoje su ja
poniškais plėšikais. Užten
ka prisiminti karžygišką 
Čapei apgynimą 1932 me
tais, užtenka prisiminti šim
tus ir tūkstančius šangha- 
jiškų darbininkų ir studen
tų išvykusių iš Šanghajaus 
po visos Chinijos miestus ir 
kaimus vesti agitaciją už 
kovą prieš Japonijos bandy
mus užgrobti provinciją Su- 
iuan. Iš čionais išsiplatino 
po visą Chiniją banga 
priešjaponiško judėjimo ir 
boikoto. Iš čionais yra duo-. 
dama moralinė ir materiali
nė pagelba mandžuriškiems 
partizanams ir chiniškiems 
kareiviams, kovojantiems

Šiaurinėj Chinijoj su japo
niškais pavergėjai^.

Japoniškas imperializmas 
jau buvo vieną kartą užpuo
lęs ant Šanghajaus 1932 me
tais. čionais buvo sutrauk
tos iš Japonijos stambios 
kariškos jėgos, kurios vedė 
plačias kariškas operacijas 
visose chinų valdomose mie
sto dalyse. Laike tų mūšių 
japonai išžudė ,apie 30,000 
chiniškų gyventojų Šanghą- 
juje. Bet visviena karžygiš
ki 19-tos armijos > kareivių 
pasipriešinimai, p a laikomi 
šanghajiško proletariato, 
privertė japonus ištraukti 
kariuomenę. 1932 metų mū
šiai už šanghajų sumušė į 
dulkes vedamą japonišką 
legendą apie “nenugalimą” 
japonišką karišką jėgą.

Sutaisė Petras.

Drauges J. Bondžinskaitčs 
Prakalbų Maršrutas

Draugė J. . BondžinskaiĮė 
kalbės sekančiose vietose:

Spalių 3 d., 6 vai. vak., Pa- 
teliūno Svetainėje, kampas 
Bank ir Stanton gatvių, Wil
kes-Barre, Pa. ,

Spalių S d., 7:30 vai. vak., 
Sweeto Svetainėje, Main ir 
Lloyd gatvių kampas, Shenan
doah, Pa.

Spalių 8 d., 7:30 vai. vak. silankyti į draugės J. Bondžin- 
y ra'apsigyvenus pati turtin- Kerevičiaus Svetainėje, 2nd ir skaitės prakalbas ir atsivesti 

“ " ‘ ‘ ‘ | Ogden gatvių kampas, Girar- savo draugus bei pažįstamus.

dville, Pa.
Spalių 10 d., 2 vai. po pietų, 

Norkevičiaus Svetainėj, Ma- 
hanoy City, Pa.

Spalių 13 d., 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetainėj, 3rd ir 
South gatvių kampas, Miners
ville, Pa. '

Viršpaminėtų miestų lietu
viai darbininkai kviečiami at-

go ji Šanghajaus klasė.
Angliška teritorija buvo 

paversta į tarptautinį set- 
lementą, kurio valdymui 
buvo sudaryta savivaldybes 
taryba prie konsulinio kor
puso. Nežiūrint į tokius ap
linkinius formališkumus, 
visviena svarbiausią rolę 
setlemento valdyme lošia 
anglai, kurių rankose ran
dasi visa teisminė, policinė 
ir administratyvinė valdžia.

Tarptautiniam setlemente 
yra susispietę beveik visos 
industrinės, prekybinės, fi
nansinės įmonės. Jis užima 
22 ir pusės kv. kilometro 
plotą. Jame gyvena virš 1 
miliono gyventojų. Kaip 
francuziška koncesija, taip 
ir angliškas tarptautinis

Pakvietimas į Lietuviu Laisvamanių Etinės Kultū
ros DraiigijosTirmą Suvažiavimą-Konferenciją

(Prisiųsta)
Pastaraisiais dviem metais 

Amerikos lietuviuose ėmė stip
rėti mintis vystyt organizuotą 
laisvamanių judėjimą.

Per tą laiką tai vienur tai ki
tur susitvėrė tam reikalui orga
nizacijos. Vienos jų pasivadino 
paprastais kliubaiš, kitos priėmė 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos vardą ir 
pradėjo skaitytis jos kuopomis.

_ _ Jų visų tikslas vienodas: vesti
setlementas, kuriuose gyve- kovą prieš religiją ir tas jėgas, 
na virš 70,000 svetimšaliu 1 kuriom religijos palaikymas yra
gyventojų ir apie 1.500,000 
chinų, nepriklausančių dai
niškai valdžiai. Gyvenanti 
čionai chiniški piliečiai pri
klauso įstatymams koncesi
jos ir setlemento.

Apart šių teritorijų, į 
Šanghajaus sudėtį įeina chi
niškas miestas, susidedąs iš 
trijų dalių: Nanto, Chanei 
ir Putun. Šiose chiniško 
miesto dalyse, kurios rube- 
žiuojasi su tarptautiniu set- 
lementu ir francuziška kon- 
cesija. gyvena virš 2 milio- 
nai chiniečių, didžiumoje, 
kurie yra amatninkai, tar
nautojai, smulkūs prekybi
ninkai ir darbininkai. Tos 
teritorijos yra valdomos 
chiniškų savivaldybių, ku
rios tiesioginiai priklauso 
Nankingo valdžiai.
Šanghajus Kaino Didžiųjų 

Sąjūdžių Centras
,Šanghajus iau nuo seniai 

yra proletariško ir tautinio 
išsilaisvinimo judėjimo cen
tru Chinijoj. Jeigu pirmie
ji tautinio išsiliuosavimo ra
teliai ir grupelės, susidedu 
iš inteligentų, gimė Canto- 
ne. pirmieji marksistiniai 
rateliai, pritraukusieji prie 

tuvių, visa eilė maisto įmo-isavęs studentiją — tuolaiki- 
* 1 ” ’ > niatn Pekine, tai masinį

charakteri komunistinis ir 
tautinis judėjimas priėmė 
tiktai tada, kada prie to pri
sidėjo šanghajiškas proleta
riatas, šanghaiiški inteli
gentai. amatninkai ir kiti 
darbo klasės nariai, čionais 
gimė pirmosios profesinės 
Chinijos sąjungos,, čionais 
pirmieji Chinijoj streikai 
nubangavo per šanghaiiš- 
kus fabrikus, iš čionais kilo 
pirmosios’ darbininkiško ju

dėjimo bangos, kurios pas-

gyvybės reikalu.
Bet nebūdamas surištos su jo

kiu centru ir neturėdamos ben
dros vadovybės, kiekviena lais
vos 'minties kovai pasišventusi 
organizacija veikia savitai ir be 
apmąstyto plano, ir todėl ne- 
visada jų veikimas atneša nori
mos ir reikiamos naudos lais
vamaniškam judėjimui.

Tiesa, ąą.vu laiku Cleveland© 
mieste buvo susiorganizavęs tū
las komitetas, kuris pasivadino 
centro komitetu ir sakėsi vado
vaus laisvamanių judėjimui. Bet 
jau praslinko 15 mėnesių, o jis 
nieko neveikia ir nieko nesiėmė

nuveikti, nors veikimo iš jo nuo
lat reikalavo gyvuojančios Lie
tuvių Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos kuopos, jų pir
moj eilėj LLEKD 1-moji kuopa.

O veikti vis dėl to reikia. To 
reikalauja žmonijos progresas 
ir jos geresnis rytojus.

Todėl Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 1-mo
ji kuopa imasi sau už pareigą 
sušaukti gyvuojančių laisvama
nių kuopų, bei tiems patiems 
tikslams susitvėrusių kliubų ir 
draugijų pirmąjį suvažiavimą, 
kad priimti įstatus ir išrinkti 
pirmąjį Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos cen
tro komitetą.

Tuo reikalu žemiau telpa L. 
L. E. K. D. 1-mos kuopos švie
timo komisijos, kuri sykiu yra 
įgaliota šaukti kalbamą ^uvažia- 
vimą, atsišaukimas. Jis seka:
Į Visas Lietuvių Laisvamanių 
Etines Kultūros Draugijos Kuo
pas. Į Visus Tos Idėjos Plėtimui 
Susitvėrusius Kliubus. Į Visas 

Tai Idėjai, Pritariančias 
Organizacijas.

žemiau pasirašę įgaliotiniai 
Lietuvių Laisvamanių Etinės

Kultūros Draugijos 1-mos kuo
pos (Chicago, Ill.) kviečiame 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos kuopas, 
laisvos minties plėtimui susitvė
rusius kliubus ir laisvos minties 
judėjimą norinčias remti organi
zacijas dalyvauti pirmam Lietu
vių Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos suvažiavime.

Suvažiavimas atsibus gruo
džio 5 d., 1937 m., kaip 10 vai. 
ryto, Lietuvių Darbininkų Sve
tainėj, 10413 So. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.

Kiekviena LLEKD kuopa gali 
siųsti po vieną delegatą nuo kuo
pos ir po vieną nuo kiekvienų 
penkių narių, bei nuo didesnės 
to skaičiaus pusės.

Kliubai bei draugijos, nepri
klausančios prie LLEKD, siun
čia po du brolišku delegatu.

Kliubai bei draugijos, pri
klausančios prie LLEKD, siun
čia vieną nuo organizacijos ir 
po vieną nuo kiekvieno 100 na
rių.

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos kuopos, ir 
priklausanti prie LLEKD kliu
bai bei draugijos siunčia dele
gatus su sprendžiamu balsu. Ki
ti tik su patariamu balsu.

Suvažiavimo tikslas yra pri
imti LLEKD įstatus ir išrinkti 
centro komitetą, kuris sujung
tų atskiras laisvamanių organi
zacijas į vieną draugiją ir visom 
duotų bendrą vadovybę, kad ga
lėjus visos šalies plotu pradėti 
lietuvių laisvamanių 
tą judėjimą.
. Prašome pranešti, 
kius delegatus jūsų 
organizacija siunčia.

LLEKD 1 Kp.
Įgaliotas Komitetas:

Antanas Jocius, 
J. Jukelis, 
M. Misevičius.

organizuo-

kiek ir 
kuopa

ko- 
bei

Puslapis Trečias

PITTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
šaukia konferenciją sekmadienį, 
spalio 31, Pittsburghe. Pradžia

Rugsėjo Carnegės Audito- vai. po pietų. Vieta bus vėliau 
rijoj įvyko didelis masinis mitin- pranešta.
gas sveikinimui brolių Flaherty, į §jta konferencija labai svarbi, 
ką tik sugrįžusių iš Madrido Reikia gerai prisirengti prie Na- 
fronto. Publika entuziastingai 
brolius kovotojus pasveikino.
Taipgi sudėjo du šimtus dolerių 
aukų parėmimui Ispanijos kovo
tojų prieš fašizmą.

Du broliai pasakė gražias, 
įspūdingas prakalbas. Vokieti
jos ir Italijos fašistų remiamas 
Franco nelaimės pergalės, jie 
nurodinėjo. Ispanijos liaudis su
vienyta. Fašistų pusę remia ma
ža dalis, o dar mažesnė dalis ka
riauja. Franco armijoj sunku 
rasti tikrų ispanų. Jeigu yra is
panų remiančių fašistus, tai jie 
nekariauja, bet kur nors saugio
se vietose bankietus kelia ir lau
kia fašistų pergalės. Trockinin- 
kų triukšmadarių taipgi ne
daug. Kas reikalinga dabar, tai 
dar didesnės paramos Ispanijos 
kovojančiai liaudžiai ir tada tu
rėsime pilną pergalę.

Vienas chinų veikėjas, 
chinų draugijų bendro 
sveikino susirinkusius ir 
visus remti Chinijos kovą prieš 
Japoniją. Chinijos ir Ispanijos 
reikalais priimta rezoliucijos.

“TIMES” KORESPON
DENTO FAKTAI APIE

SOVIETŲ STIPRYBĘ
Maskva. — New Yorko 

Times korespondentas Wal
ter Duranty atžymi tokius 
faktus: Milžiniška daugu
ma Komunistų Partijos na- 
rup karštai remia Stalino 
vadovybę. Įrodyta, kad bau
džiamieji trockininkai ir fa
šistiniai gaivalai darė są
mokslus šu naziais ir Japo
nija prieš Sovietus ir ardė 
Sovietų pramonę, bet jie ap
skritai liko nuslopinti. Fak
tas yra, kad Sovietai duo
da darbininkams ir valstie
čiams žadėtų pagerinimų, ir 
jų gyvenimas daug pagerė
jo. Šis dalykas juo labiau 
stiprina minių prisirišimą 
prie Sovietų valdžios.

Weehawken, N. J. — Nuo 
kalno nusirito 75 pėdas že
myn automobilis, kuriuom 
važiavo A. Mack ir J. Gos- 
kin; bet jiedu išliko gyvi ir 
tik biskį sužeisti.

New Yorko miesto pieno vartotojai padeda valstijos 
prieš Sheffield kompaniją. Jie pikietuoja kompanijos 
“Sheffield melžia ir karves ir publiką.”

farmeriams laimėti streiką 
ofisą. Viena iškaba sako:
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Brolių Flaherty Mitingas 
Entuziastingas

cionalio Kongreso, kuris įvyks 
lapkričio 26-27-28, Pittsburghe. 
Taipgi reikia sudaryt geresnis 
veikimas prieš reakciją Ameri
koj, teikti geresnę pagelbą Is
panijos ir Chinijos liaudžiai.

Visos draugijos kviečiamos 
prisiųsti delegatus. Atsišaukimai 
bus visoms draugijoms pasiųsta. 
Kurios negaus pakvietimų, taip
gi turėtų prisiųst delegatus. 
Lietuvių draugijos neturėtų pa
miršt tai atlikti.

vardu 
fronto 
kvietė

Jau 11 Lietuvių Prisirašė prie 
Partijos

Bėgy j dviejų savaičių 11 lie
tuvių darbininkų prisirašė prie 
Komunistų Pąrtijos. Tar gražus 
pasirodymas, kad lietuviai dar
bininkai pasirengę stoti Parti
jom

Rugsėjo 26 lietuvių frakcijos 
susirinkimas buvo skaitlingiau
sias iš visų. Atsilankė penki 
simpatikai ir ant vietos prisira
šė prie partijos. Visi draugai ir 
draugės pasižadėjo pasidarbuot, 
kad daugiau gavus naujų narių.

Kadangi d. A. Bimba atvyksta 
i Pittsburghan lapkričio 21, tai tą 
dieną nusitarta turėt “chopsuey”

Chinijos Liaudies Rėmimui
Mitingas Spalio 1

Visi atsiminkime, kad spa- . .
lio 1, penktądienio vakare, North vąharienę. Iši inkta vakarienei 
Sides Carnegies Auditorijoj, Fe- didelė komisija.
deral ir Ohio St., įvyksta labai 
svarbus masinis mitingas Chini
jos liaudies parėmimui jos ko
voj prieš Japonijos įsiveržėlius 
į Chiniją. Visi ten dalyvaukime.

Kalbės p r o f e s o rius Chih 
Meng, Chinijos instituto direk
torius; prof. B. F. Williams ir 
kiti žymūs kalbėtojai. Rengia še
šios chinų draugijos, bendrai su pinkus vėl apsiėmė būti Pittsbur- 
Lyga prieš Karą ir Fašizmą ir gho apielinkės vyriausiu vajinin 
Komunistų Partija.

Chinijos

Nusitarta Nortsidės frakciją 
perorganizuot į lietuvių kuopą. 
Sekantis susirinkimas bus spa
lio 24 d.

Pittsburghas Turi ‘ Laimėt
* Pirmą Dovaną

Apkalbėjus “Laisvės” ir “Vil
nies” vajaus reikalus, d. P. Mar-

ku. Tačiaus jis pageidavo, kad 
liaudis susivienijo kitos kolonijos ir visi vajinin- 

kovoj prieš Japonijos fašistus, kai daugiau kooperuotų su juo- 
kurie terorizuoja jų kraštą, žu- mi, kad šiame vajuj laimėjus 
do nieko nekaltus žmones, kūdi- pirmą dovaną.
kius, degina miestus. Mes turime 
pagelbėti kovotojams, kiek mes 
galime. Tad dalyvaukime šiame 
mitinge.

Kova Verda Amerikos Darbo

Pittsburgho Centfalinė Unijų 
Taryba pusiau plyšo. Didžiumą 
atstovų susidarę Amerikos Dar
bo Federacijos vadai nutarė iš
mesti prezidentą Pat Fagan. 
Kuomet jis apleido prezidento 
vietą, tai sykiu su juo svetainę 
apleido arti pusės atstovų, dau
giausia C. L O. unijų lokalų.

Kova paaštrėjd, kuomet Fede
racijos vadai užgyrė reakcinį 
kandidatą McArdle majoro vie
tai. Prezidentas Fagan su CIO 
unijomis stojo už dabartinį ma
jorą Scully. Didelis pasidalini
mas. Nemaža dalis ir Federaci
jos lokalų išėjo prieš McArdle. 
Rinkimai parodė, kad didžiuma 
darbininkų balsavo už Scully, 
prieš Federacijos remiamą kan
didatą McArdle.

Federacijos reakciniai vadai 
dar labiau supyko. Jie susimobi- 
lizavo visas savo spėkas, prisive
dė delegatų iš visai mažų lokalų 
ir taipgi iš negyvuojančių loka
lų. Tuomi jie susidarė mecha
nišką didžiumą ir išmetė prezi
dentą Fagan. Vadinasi, visai su
skaldė 
mą. •

CIO 
vybėj,
tralinę Unijų Tarybą. Fagan pa
reiškė, kad jis nenori skaldyt 
unijų veikimo, kad jis darbuosis 
Už vienybę. Kaltė visa dėlei susi
skaldymo puola ant Federacijos 
reakcinių vadų, ypatingai prezi
dento Green.

Pačioj Federacijoj kova ver
da. Nemažai unijų stovi už ben
drą veikimą su CIO unijomis. 
Susirinkimai tankiai pasibaigia 
betvarkėj. Tai prie ko priveda 
tokie vadai, kai Green. '

Tad visiems draugams ir 
draugėms primintina. Jeigu no
rime, kad Pittsburghas laimėtų 
pirmą dovaną, tai visi darbuoki
mės ir siųsdami prenumeratas 
visada pažymėkim, kad tai eina 
Pittsburgho kreditui. Jeigu ben
drai visi darbuosimės, tai tikrai 
laimėsime pirmą dovaną. x

Heppenstall Streikieriai 
Laimėjo

Heppenstall plieno kompani
jos darbininkai streikavo 10 sa
vaičių. Tai buvo sunki kova. Ta- 
čiaus dabai* privertė kompaniją 
pasirašyt sutartį, kurioj pripa
žinta unija ir pagerinta darbo 
sąlygos.

Tai didelis tos kompanijos 
darbininkų laimėjimas. Savinin
kai teroro pagelba ir visokiais 
kitokiais būdais bandė sujaužyt 
streiką. Kompanična unija taip
gi šaukė darbininkus atgal į dar
bą. Bet niekas negalėjo gelbėt. 
Darbininkai laimėjo pergalę.

Reporteris.

Siūlo Išbraukt CIO Unijas 
Iš Darbo Federacijos

unijinį darbininkų veiki-

unijos, Pat Fagan vado- 
organizuoja naują Cen-

Siųskim Delegatus Konferenci- 
jon Prieš Karą ir Fašizmą
Lyga prieš Karą ir Fašizmą

-1

JI'

Denver, Colorado. — Va
dai Darbo Federacijos Me
talistų Unijų suvažiavimo 
ketina reikalaut, kad atei
nanti konvencija Amerikos 
Darbo Feedracijos išbrauk
tų visas suspenduotas uni
jas, kurios eina su CIO (Ift-s 
dustrinio Organizavimosi 
Komitetu).

JAUNUČIŲ M E RGAIČIŲ 
DARKYTOJAS

Belvidere, N. J.—Theo
dore Flatt, 27 metų, vedė 
dvylikos metų mergaitę He
leną Black, teismiškai ne- 
persiskyręs su pirmąja pa- 
čiuke, kuri buvo 15 metų 
amžiaus, kada jis su ja su
situokė 6 metai atgal. Flatt, 
daugiau kaip 6 pėdų aukščio 
vyras, dabar areštuotas už 
dvipatystę.
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ais vės Vajus-SmūgisFašizmui
Musolinis ir Hitleris trempia Ispanijos žmoni? teises! Pkenu r ugnim naikina viską ant Ispanijos žemes pa— u kė
sinasi užgrobti vis? šalį! T, pačių barbary-Mussotaio ir Hitlerio- kurstoma Japonija terorizuoja Chiniją; tas stumia j ka
ro pragarą visą pasaulį. Budėkime apgynimui pasaulio nuo fasistmio barbanzmo! Telkime lietuvių mases į kovą pnes fašiz
mo ir karo pavoju! Gaukime “Laisvei” naują skaitytoj?! Kiekvienas naujas skaitytojas “Laisvei”, yra smūgis fašizmui!

* Ji !*.;■/

"Laisves” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų
Prasidės 1 Dieną Spalio-October ir Baigsis 1 D. Gruodžio-Dec

Kiekvieno laisvės trokštančio žmogaus pareiga yra pla
tinti dienraštį “Laisvę.” Kiekvieno smulkaus biznierio, 
profesionalo, farmerio ir darbininko yra gyvas reikalas 
skaityti “Laisvę”, nes “Laisvė” gina visų stambiojo kapi
talo slegiamųjų sluoksnių reikalus.

Fašizmas siaučia kaip baisi viesulą, naikindama viską, 
ką civilizacija yra sutvėrusi per šimtmečius. Subruskime 
ir mes dęmokratiniai nusistatę žmonės. Telkime Ameri
kos lietuvius į kovą prieš fašizmą ir karą. Gaukime “Lai
svei” naujų skaitytojų.

Karui kilus, Hitleris puldamas Sovietų Sąjungų, tremps 
Lietuvos nepriklausomybę! Ugnim apipiltų mūsų brolius 
ir seseris Lietuvoje! Saugokime savo šalį, kol nepervėlu! 
Gaukime “Laisvei” naujų skaitytojų. Mobilizuokime Ame
rikos lietuvius apginti Lietuvos nepriklausomybę ir tuom 
pat kartu padėkime Lietuvos žmonėms išsikovoti demo- 
kratines laisves.

“Laisvė” yra Amerikos lietuvių liaudies dienraštis. Ji 
yra lietuvių liaudies kolektyvis mokytojas ir vadas. Visi 
Amerikos lietuviai turi skaityti “Laisvę”. Kiekvienas lie
tuvis ir lietuvė turi būt paprašomi užsisakyti “Laisvę”.

Piniginės Dovanos Kontestantam Gavime Naujų Skaitytojų

l-$50; 2-$35; 3-$25; 4-$20; 5-$18; 6-$15; 7-$12; 8-$10; 9-$7; 10-$5

r
X

Laike šio vajaus nauji skaitytojai gauna 
“Laisvę” už $5 metams ir už $2.75 pusei metų. 
Gi reguliarė “Laisvės” kaina yra metams $5.50 

"ir pusei metų $3.
Seniems skaitytojams kainoje nėra nuolaidos. 

Bet kurie laike vajaus atsinaujins “Laisvės” t
prenumeratą visiems metams, užsimokėdami 
$5.50, tie gaus dovanų $1.00 vertės knygų, ku* 
rias galėsite pasirinkti iš vėliau paduotų sura- 
šų dienraštyje.

Stokite į Kontestą Gavimui “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų. Platinkite Savo Dienraštį ir Laimė
kite Dovaną, 

k

Lengviausias ir pasekmingiausias būdas ga
vimui “Laisvei” naujų skaitytojų, yra ėjimas

po stabas ir kalbinimas užsirašyti “Laisvę”. 
Stubose daugiau yra laiko pasikalbėti, lengviau 
nurodyti “Laisvės” naudingumą. Nereikia pra
leisti smulkių biznierių, profesionalų ir farme-

. ''x f *
rių. Jie taip pat, kaip ir darbininkai kenčia 
stambiojo kapitalo žiaurų išnaudojimą.

Nelaukite vajaus pabaigos, nesiraminkite, 
kad dar yra daug laiko, tuojaus stokite į darbą, 
platinkite savo dientaštį. Barbariškasis fašiz
mas įdūkusiai veržiasi į karą. Mūsų pareiga 
yra pastoti jam kelią, šviečiant ir organizu- 
jant plačiąją liaudį. “Laisvės” platinimas yra 
platinimas apšvietos, tad visi stokime į apšvie
tus platinimo darbą! —

Kiekvienas pažangus lietuvis, “Laisvės” skai-

tytojas, privalo turėti sau už būtiną pareigą 
gauti “Laisvei” nors vieną naują skaitytoją. 
Kiekvienas apšvietą mylintis ir trokštantis ge
resnio gyvenimo žmogus privalo darbuotis, kad 

. kuo daugiausia Amerikos Lietuvių skaitytų
dienraštį “Laisvę”. Skaitydami, mūsų broliai 
ir seserys, supras savo klasės reikalus ir padės *
mums kovoje už atsteigimą demokratinės san
tvarkos Lietuvoje; teiks paramą barbariškojo 
fašizmo užpultai Ispanijai; padės mums būda
vot! Industrinį Unijizmą Amerikoje, kurio pa- 
gelba išsikovosime geresnes algas ir tinkames
nes darbo sąlygas. Todėl nėra svarbesnio dar
bo lietuvių veikloje šiuo momentu, kaip gavi- 

\ mąs “Laisvei” naujų skaitytojų.

Gavę naują skaitytoją, aiškiai parašykite antrašą, prenumeratą, pinigą sumą ir siąskitę: ‘laisve’, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

■L
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Lewiston Jr Auburn, 
Maine
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Skaitytojų Balsai
Ar Amalgameitų Unija Atsako 
Darbininkų Reikalavimams?

Paėmus atydon šiandieninį 
darbininkų organizavimąsi į 
industrines unijas (CIO) ma
tosi pas Amerikos darbininkus 
didelis progresas. Amerikos 
Darbo Federacija gyvuoja 
virš 50 metų, tačiaus ji neau
ga, netarpsta. Aišku kodėl. 
Ji yra amatinių unijų federa
cija. Prie to ir labai dešini; 
jos viršūnės su prezidentu 
Green tiesiog reakcinės.

Šio rašinėlio tikslas pakal
bėt apie kriaučių, Amalgamei
tų uniją. Mūsų unijos viršū
nes vedė derybas su bosais, t. 
y. kriaučių pramonininkais, 
dar pereitais, 1936, metais del 
visuotino algų pakėlimo visoj 
siuvėjų industrijoj; buvo susi
tarta dėl generalio pakėlimo 
12 nuošimčių. Tiesa, pakėlimą 
algų gavom: vieni 10 nuoš., ki
ti 12, bet kada? Ogi po 6 mė
nesių po pramonininkų pakėli
mo (kainų? — Red.) ant .vi
sų drabužių. Bosai, drapanų 
pardavėjai, pakėlė drapanų 
kainas su pirma diena sausio, 
1937 m., gi mūsų smarkioji 
vadovybe vos galėjo “iško
vot” mums pakėlimą algų 15 
dieną gegužės. Bosai pakėlė 
kainą, nuo 3 iki 6 dolerių ant 
siūto, arba 25 nuoš., gi pakėlė 
darbininkams algos tik 10-12 
nuoš.

Kokios Iš to Pasekmes?
Ogi apgailėtinai prastos. 

Nors unijos oficialai labai 
smarkiai grojo ant visų instru
mentų, pasakodami nariams ir 
girdamiesi, kad tokio “laimė
jimo” kriaučiai negavo visoj 
unijos istorijoj, bet kaip atsi
neša patys darbininkai link to
kio “labai gero laimėjimo,” 
veikiausia žino ir pati unijos 
valdyba.

Tikrenybėj, darbininkai nie
ko nelaimėjo. Ir štai kodėl: 
per praėjusius 3-4 metus jų 
mizernos algutės buvo nu- 
griaužtos iki kaulo. Nuo 1930 
metų apie 50 nuošimčių. Tai
gi pridėjus tą “labai gerą lai
mėjimą,” 12 nuoš., darbininkai 
dar dirba 40 nuošimčių pigiau, 
negu 1929-1930 metais. Tai 
viena medalio pusė. Antra. 
Per tuos 5-6 mėnesius, kada 
bosai jau pakėlė ant siūtų ir 
kitų drabužių kainas, paleido 
savo pramonę dirbti dienomis 
ir naktimis, šventadieniais ir 
nedėldieniais, prisigamindami 
pigių, rankų drapanų, o par
duodami jau nauja aukšta 
kaina.

Pasekmes turime tokias, 
kad dabar rudeninio-žieminio 
darbo nėra. Daugelis šapų, pa
dirbę nuo sausio pirmos iki 

* birželio mėnesio, jau veik ne
atidarė savo durų žieminiam 
sezonui, nes nėra darbo, nėra 
orderių.

žodžiu, bosai, pigiai prisi
gaminę drapanų, prispilėšę ki
šenes pinigų, dabar sau leidžia 
linksmai laiką, garbavodami 
unijos vadovybę, o jūs, darbi
ninkai, pasikarkit sau; dabar 
mums jūs nereikia; kaip reiks, 
vėl pašauksim.

Jeigu mes dirbsim viršlai
kius už tą pačią kainą, o ne
reikalausime laiko ir pusės, ir 
mūsų vadovybe nepasistengs 
geriau sutvarkyti darbininkų 
reikalus, tai mums teks ilgai 
valkiotis be darbo, padirbus 
3-4 mėnesius dienomis ir nak
timis.

Nežiūrint, kad laikai kitėja, 
kad net Federacija tam tikrais 
at vėjais priversta kairėt, 
Amalgameitų unijoj nieko pa
našaus.

Draugai kriaučiai, mes tu
rim reikalaut savo teisių ir kri
tikos savo valdybai.

G. Albinas.

geros, naudingos, gi aš netu
riu vietos joms pas save laiky
ti. Mat, gyvenu prieglaudos 
'namuose, o pats skaityti nebe
galiu, nes turiu tik apie 20 
nuoš. regėjimo. Kiti šitos įstai
gos gyventojai nenori tųjkny- 
gų skaityti.

Minersvilliečiai arba xi=>he- 
nandoriečiai galėtų pravažiuo
dami sustoti ir pasiimti kny
gas. Gal jie bijosi ar gėdinasi 
šitos įstagios? Jau keli metai, 
kaip nei vienas iš draugų ne
atsilankė. Kol su jais veiki 
kartu, grumiesi kovose, tai 
progresyviai, o kai tik suklu
pai, tai jau pamirštas esi. ši
taip tarp komunistų neturėtų 
būti. V. Turauskas, 

Building No. 2, 
P. O. B. 529, 

Schuylkill Haven, Pa.
(Red. Pastaba. — Būtų ge

rai, kad paminėtos apielinkės 
draugai imtų domėn šią d. Tu
rausko pastabą ir bent kart
karčiais aplankytų jį).

Elizabeth, N. J
Iš Jono Valaičio Parengimo

Rugsėjo 18 dieną Lietuvių 
Laisvės Svetainėj vietiniams 
lietuviams teko proga išklausyt 
labai daug išgarsintą radio ve
dėjo J. Valaičio koncertinę pro
gramą.

Kaip ir tikėtasi šios koncerti
nės programos žvaigždė buvo ne 
kas kitas, kaip panelė Elena 
Sadauskaitė.

smuiki- 
išpilde

Valaitis

Panelė E. Sadauskaitė su sa
vo tautiškais rūbais įspūdingai 
išpildė visą eilę lietuvių liaudies 
dainelių. Jos dainų repertuaras 
buvo gan įvairus ir platus.

Tai pirmaeilė artistė-daini- 
ninkė lietuvių tarpe.

Tiesiog žavėjančiai 
ninkas Henri Vribicky 
savo programą.

Nežinau, kodėl J.
garsino Igną Kubiliūną savo 
programoj, kurio žmonės labai 
laukė. Kaip žinoma visiems “L.” 
skaitytojams, jis buvo garsina
mas beveik kąs dieną per mė
nesį laiko “L.” špaltose, kad tą 
dieną dalyvaus programos išpil
dyme “L.” vakarienėj, Water
bury, Conn.

Koncerte publikos buvo ne- 
perdaugiausiai.
Elizabetho Lietuvių Sąryšio 

Veikimas
Tai po ilgo ilsėjimosi Eliza

betho Lietuvių Draugijų Sąry
šis pradėjo savo veikimą. Ne
blogas susirinkimas įvyko rug
sėjo 20 d. ir nutarta remti ren
giamą Amerikos Lietuvių Kon
greso Brooklyno Skyriaus pra

kalbų maršrutą.
Reiškia, netolimoj ateityj mes 

išgirsime S. Michelsoną, “Ke
leivio” redaktorių ir vieną iš 
“Laisvės,” kalbant.

Šioj kolonijoj senai laukia
ma nuo dviejų sriovių kalbėto
jų-

Vakarieniausime
Kaip teko sužinoti, keletas 

broliškų organizacijų 
smagias vakarienes,
Linden, N. J., LDS .135 kp. ant 
16 d. spalio (Oct.), o Elizabeth 
Brolių Draugija, ant 31 dienos 
spalio (Oct.). Remkime tas pra
mogas savo atsilankymu.

Miršta Lietuviai
ši kolonija mažinasi

viais. Per savaitę nelaboji mir
tis ištraukė iš gyvųjų tarpo 
Juozą Kalnietį, Juęzą Pakštį ir 
Mykolą Tamulevičių. Pirmieji 
du buvo sunkaus darbo darbi
ninkai, o pastarasis biznierius. 
Visi ilgus metus išgyveno šiame 
mieste. .

Suareštuotas Lenkų 
Politikierius

Nathaniel Weltchek plačiai 
žinomas Elizabetho lenkų advo
katas ir žymus šio miesto poli
tikierius, buvęs pirmininkas 
‘'Board of Works,” tapo areš
tuotas Brooklyn, N. Y., ir lai
komas po $2,500 parankos už

rengia 
būtent,

lietu-

prisiųskit

Knygos Dykai
Pavieniai ar organizacijos, 

kurie norite gauti veltui se
kančias knygas,
man persiuntimo lėšas, o aš 
jums prisiųsiu :

“Gamta ir žmonės”, “Mirtis 
Kovotojų,” “Kom. ABC,” “Mi- 
litarizmas,” “Ugnyje,” “Kla
sių Kovos Istorija,” “Rusija 
1919 m.,” “Vytautas Maža\ 

s sis,” “Karoliaus Markso Teo- 
▼ rijos sistema.”

. Visos šios knygos yra labai7

Hartford, Conn
Iš Atsibuvusios Vakarienes
Rugs. 19 d. Laisvės Choras 

buvo surengęs draugišką va
karienę. Kadangi tą dieną li
jo, tai svečių susirinko neper- 
daugiausia, bet vakarienė bu
vo smagi, nes gaspadinės ge
rai svečius pavaišino. Beval
gant, d. Makauckas paprašė 
tūlų draugų kai ką pakalbėti. 
Kalbėjusieji lietė kasdieninius 
darbininkų reikalus, ačiavo 
gaspadinėms už gardžią vaka
rienę ir kalbėjo apie Ispanijos 
žmones, kovojančius už demo
kratiją, prieš fašizmą. Papra- 

kraščio ‘’Daily Worker" ir ko-.šyta Ispanijos,respublikos gy- 
žnam aukotojui davė tam tik-’ n®Įai^ls ^kų. _ , .
rus tikietukus. Aukojo po 501 
centų: Juozas _________ „
Jonas Liaudanskas; po 25c: 
K. Steponaitis, A. Kaulakis, J. 
Krapavickas, A. Liaudanskie- 
ne, K. šilaikienė, V. Padgals- 
kis, J. žilinskis ir A. Stukas. 
Viso “Daily vvorkeriui” surin
kta trys doleriai. Aukos tapo 
perduotos vietinei U. S. (Jung
tinių Valstijų) Komunistų 
Partijos kuopai, nes iš tos kuo
pos buvo paimta knygelė rin
kimui aukų.

Toliaus, prieina prie manęs 
draugas J. K. ir sako, kad būt 
labai gražus daiktas parinkti 
aukų dėl Ispanijos kovotojų. 
Aš su jo pasiūlymiu pilnai suti
kau ir pradėjom organizuoti 
rinkimą aukų taip svarbiam ir 
prakilniam reikalui. Bet man 
labai nuostabu pasirodė tas, 
kad atsirado mūsų pačių kuo
pos pora draugų, kurie buvo 
griežtai priešingi aukų rinki-' 
mui Ispanijos 
Vienas draugas padarė trum-Į 
pą pranešimą ir paprašė, kas 
kiek gali paaukoti. Aukas rin- 

,ko draugės A. Krapavickienė 
ir Žilinskienė. Surinko $6.90. 
žinoma, būtų buvę galima 
daugiau surinkti aukų, jeigu’ 
būtų buvę leista ilgiau pakal
bėti, bet pranešėjui buvo ap- 
rubežiuotas laikas neilgiau 
kalbėti, kaip dvi minutes. Man 
tas labai keistai atrodo, kad 
piknikas prasidėjo 12 vai. die-1 

! ną, o pasibaigė 12 vai. naktį,' 
tai yra, traukėsi 12 valandų. 
O dėl tokio svarbaus dalyko 
apkalbėjimo, kur eina kova 
tarpe pasaulinio fašizmo ir Is
panijos darbininkų ir vargo 
valstiečių, buvo leista kalbėti 
tik dvi minutės.

u.
Rugsėjo 18 d. ant Jono Plo- 

nadunio farmos ALDLD 31 
Kp. surengė pikniką. Kadangi, 
kaip pas mus, taip ir kituose 
miestuose vasaros laike įvyks
ta daug piknikų, todėl, vien 
tiK parengimas pikniko nėra 
jau taip svarbus. Bet musų 
piknikas skinasi nuo kitų čia 
rengiamų'piknikų tuo, kad bu
vo renkamos net dėl dviejų 
labai svarbių reikalų aukos. 
Vienas draugas rinko aukas 
dėl angliško darbininkiško lai-

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, “Laisves” redaktorius.

(229-231)
Komisija.

kas ir pinigus siųskite šiuo antrašu: 
Grace Kuchin, 45 E. 98th St., Chica
go, Ill.

(230-231)

LINDEN, N. J.
135 kp. susirinkimas įvyksLDS 

penktadienį, 1 d. spalio, A. Tenio 
Svet., Winans Ave. ir 16th St. 8 v. v. 
Visi nariai- būtinai dalyvaukite, nes 
turime labai daug svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi artinasi mūsų ren
giama vakariene, kuri įvyks 16 d. 
spalio. Laikas labai trumpas, tai tu
rime smarkiai padirbėti platinime ti- 
kietų. Nepamirškite atsivesti ir nau
jų narių. Sekr. O. Vertelienč.

(230-231)

. MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

Oct. 4, 7:30 v. v. Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose. Visi ateikite j 
minėtą susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbių reikalų. Pastaruoju lai
ku pradėjo apsireikšti silpnumų mū
sų judėjime. Taip pat turime prisi
ruošti prie žieminio sezono.

G. Šimaitis.
(230-232)

Į Sekantieji asmenys aukojo 
Flonadums "ir P° Feliksas Ramanauskas, 

, Vincas Ramanauskas, Anta
nas Navickas, Juozas Bulovas, 
ir V. Lelešius; po 50c: Jonas 
Bernotas, Mykolas Gembris, 
Juozas S ia u r ūsaitis, Jonas 
Nikžentaitis, Pranas Petrašiū-j 
nas; V. Jenuškevičia, M. Ber- 
not, ir J. Beržinis; po 25c: O. 
Vilkaitė, A. Kvaratiejus, J. 
Veiveris, J. Bąrtaška, P. Laba
nauskas, N. Malinga, K. Ka
marauskas, A. Ramaška, IZ. 
Juška, K. Vilkas, Josephine 
Chamura, Marcelė Maršalienė, 
Kaz. Mičiuta.

Viso surinkta $13.60. Dėl 
tokios mažos grupės draugų, 
tai gera auka.

Varde Laisvės Choro, varde 
rengimo komisijos ir nuo savęs 
tariu visiems aukotojams šir
dingą ačiū! O. Vilkaitė.

Copenhagen, Danija. — 
Atidaryta 10,432 pėdų ilgio

kovotojams, tiltas tarp Zealand ir Fals-

Aukotojų vardus ir pinigus 
draugės Krapavickienė ir ži 
linskienė pasiųs į “Laisvę.” 
Piknikas kitais visais žvilgs
niais nusisekė gerąi. Pelno li
ko 12 dolerių ir 98 centai.

Gamtos Sūnus.

apsukimą Brooklyn, N. Y. Mu
nicipal .Capital Corporation ant 
$140,000.

Persistatydamas save Eliza- 
betho miesto valdininku, jis, 
varde miesto, iš tos kompani
jos skolino pinigus būk tai ant 
“pento,” o ištikrųjų to tepalo 
Elizabethas visai nematė.

moka

Miller

ter salų; sakoma, tai ilgiau
sias tiltas Europoj.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
“LAISVĖS” PIKNIKO DAR 
BININKŲ ATYDAI PHILA

DELPHIJOS APYLINKĖJ 
Darbininkams Parengimas 
Jau spaudoje buvo minėta, kad bus 

surengta pokilis pikniko darbiniu- 
kamš. Parengimas įvyks 3 d. spa-

I lio, 3-čią valandą po pietų, 735 Fair- 
I mount Ave., Philadelphia, Pa.

Kiek vieną metą mūsų darbinin
kai sunkiai nusidirba prie visos pik
niko rangos ir mes nieka^i tinkamai 
nepavaišinam jų. Ypatingai šiemet 
daug draugų įdėjo spėkų prie bu- 
davojimo stalų, jų sustatymui, išar
dymui ir sukrovimui ant kitų metų. 
Prie pikniko taipgi, ypatingai šiemet 
vargingai nusidirbo tūli stovėdami 
prie darbo ant lietaus.

Draugai ir Draugės, visi tie, kurie 
pagelbėjot prie pikniko priruošimo 
ir jo sėkmingo užbaigimo, visi kvie
čiami atsilankyti minėtu laiku. Bal- 
timorės, Chesterio, Eastono, Read-

Bet ponas N. Weltchek tą 
skolintą kapitalą su kitais 
Brooklyno sėbrais pasilaikė sau. 
Mat, kaip politikieriai 
gražiai mekleriauti.

Nedekite Pinigus 
“Overcoat”

Broliams F. James K.
prisiėjo daug vargo padėti, kol, 
atrado $190 įsiūtus į “over
coat” pamušalą.

Mat, James Miller, pamatęs 
seną žiponą,' pardavė nežino
mam senų drabužių vertelgai, 
visai nemanydamas, kad jo bro
lis yra įsiuvęs jin $190.

Kai ans sužinojo apie parda
vimą, broluti tu mano, j ieškojo 
šio žipono nuo Ainošiaus prie 
Kaipošiaus.

Galų-gale jie laimingai sura
do net Brooklyn, N. Y., pas se
nų drabužių vertelgas — Lip- 
pade Brothers kompanijos san
dėly j. ' “L.” Reporteris.

Essen, Vokietija. — Atsi
laikęs į Kruppo didžiuosius 
ginklų ir amunicijos fabri
kus, Mussolinis stebėjosi jų 
pajėgumais gamin t karo* 
įrankius.

CLEVELAND, OHIO
“Laisves” ir “Vilnies” skaitytojai, 

platintojai, korespondentai ir šiaip 
darbo spaudos simpatikai prašomi at
vykti j Draugijų Veikiančio Komite
to susirinkimą, kuris įvyks rugsėjo 
30 d., ketvirtadienio vakare. Liet. 
Darb. Svet., 920' E. 79th St. Dabar 
eina darbo laikraščių vajus dėl nau
jų skaitytojų, ir kitų svarbių dalykų 
apkalbėjimas būtinai reikalingas.

Kom. Sekr. J. V. Petrauskas.

JERSEY CITY, N. J.
APLA 49 kp. susirinkimas įvyks 
d. spalių, Astoria Hall, 62 E. 4th 

St. Nuo spalių menesio iki gegužės 
mėnesio susirinkimai bus laikomi 2 
vai. po pietų. Nuo gegužės mėne
sio iki spalių mėnesio susirinkimai 
bus laikomi 10 vai. ryto. Šis susirin
kimas įvyks 2 vai. po pietų.

Pažiūrėkite į savo mokesčių kny
gutę ir jei esate užvilkinę mokestis, 
tai ateikite į šį susirinkimą ir užsi
mokėkite.

3

A. M. Kp. Sekr. 
(230-232).

WILKES-BARRE, PA.
Didelės prakalbos įvyks spalio 3 d. 

Kalbės drauge J. Bondžinskaitė apie 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą. Vietos ir 
apylinkės lietuviai ir lietuvaitės kvie
čiami skaitlingai atsilankyti. Prakal
bos Siis B. Poteliuno Svet., kampas 
Bank ir Stanton Sts. Pradžia 6 v. v.

(230-231)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. Oct., Liaudies Name, 7:30 v. v. 

Prašome visų dalyvauti, nes girdėsi
me dviejų piknikų raportus. Taip pat 
pasimokėkit savo duokles šių metų, 
nes tuoj įvyks Apskričio konferenci
ja ir bus raportuojama, kaip stovi 
10 kp. Dalyvaukite visi. J. Rainys.

v. (230-232>

4

Roselando Laisvamanių 
Atsišaukimas

Roselando Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos 1 kp. aukų rinkimo 
vajus pasibaigė su 30. d. rugsėjo. 
Prašoma visų, kurie esat paėmę blan
kas aukų riųkimui, malonėkite grą
žinti atgal žemiau nurodytu antrašu, 
ii’ organizacijoms, kurioms buvo pri
siųsta Mankos, taipgi malonėkite su
grąžinti. Yra pageidaujama, kad su
grąžintumėte, kad ir tuščias blan
kas, nes tas reikalinga dėl geresnės 
tvarkos. Aukos ir aukotojų vardai 
bus paskelbta spaudoj taip greitai, 
kaip surinksime blankas. Visas blan

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn,, N. V.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P are m Yra Skaniausi.

S. W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kuopos rengiamas balius 

įvyks šeštadienį, 2 d. Oct. Russian 
American Hall, 8640 Eastwick Ave. 
8 vai. vak. Užkviečiame visus daly
vauti 
gera 
Aces.

šiame mūsų baliuje, nes bus
orkestrą, Billy Smith’s Blue

Rengimo Kom.
(230-231)

KEARNY-HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks sekančio penktadienio vakare, 
tai yra 1 d. spalio (October) po an
trašu 15-17 Ann St., Hairison, N. J.

Šis susirinkimas bus labai svar
bus, todėl malonėkite susirinkti visi, 
nes bus labai svarbių dalykų apta
rimui. Komitetas.

(230-231)

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. Kliubai gavote laiškus ir 
žinote, kokia svarba yra organizuo
tis į CIO. Iš 
bėtojas, kuris 
dėl kviečiame 
būti

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

laiku.
Unijos Valdyba.

(229-231)

HARRISON, N. J.
šeštadienio vakare, Oct. 2, įvyks 

draugiška parė, Labor Lyceum, 17 
Ann St. Šį pasilinksminimą ruošia, 
West H. Komunistų Partijos Elect. 
Camp. Committee, dėl Daily ir Sun- ' 
day Worker naudai. Kviečiame visus 
lietuvius iš, apylinkės dalyvauti šiame 
parengime, linksmai praleisti laiką 
prie geros muzikos. West Hudson 
Com. (229-231)

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. Įžanga veltui. (229-230)

PATERSON, N. J.
LDS 123 l<p. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, Oct. 3, 10 vai. ryto, S. 
Bakanausko Svet. Visi 
laiku, nes turime daug svarbių daly-

aptarti. J.

nariai būkite

kų Matačiunas.
(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. Taipgi išduos raportą delega
tai iš Flint Konferencijos.

(228-230)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 7-1312
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Kxaox/il skamba, bet tai tie
sa. Jeigu farmeris iš New 

Yorko valstijos pieningų šiau
rinių apygardų norėtų pasiųsti 
kvortą pieno savo giminėms 
mieste, jis^ turėtų išleist apie 
40 centų už speciali pristatymą 

(paštu. Irt suprantama, apdė- 
jimas ledais ir pasteurizavimas 
būtų extra.

Kaip tad galima pristatyti 
^pienas taip pigiai ant jūsų du
rų slenksčio už šimtų mylių 
ndp farmos? Tik vienas daly
kas padaro tatai galima—tai 
pieninės pramonės puikiausias 
veikimas gaminime ir pristaty
me. Grynas, šviežias pienas 
yra ekspresinio traukinio grei
tumu pervežamas iš tolimų 
farmų, sveikiausiai apsaugotas. 
Jis yra pasteurizuotas ir į bon- 
kas stipiltas... ir kiekviename 
kelionės žingsnyje darbas at
liekamas taip sėkmingai, kad 

\ išlaidos lieka aprėžtos iki gyvo 
kaulo.

Šviežias pienas yra vienas 
geriausių maisto bargenų, ko
kius tik galėtum pirkt šiandie
ną. Jis būdavo ja atspirtį prieš 
ligas, duoda jums gausybę en
ergijos.
Jeigu jūs norėtumėte gauti visiškai 
naujų receptų valgiam, kurie tikrai 
patiks jūsų šeimynai, parašykite rei
kalaudami uždyką knygelės, “New 
Sparkle for Everyday Meals.’1 Adre
suokite: The Bureau of Milk Publi
city, Albany.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

■ 1

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto 

—i__

0

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

Siunčiame duonų per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato.
> Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijai apie svorį ir kainas.

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

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 paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 

^aprašyta vyrų 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 arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

111-40—128th St.
So. Ozone Park, N.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prifeinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVĖ., • DETROIT, MICH.

Odos-Kraujo-Nervij Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim

. Patenkinančios ir Greitos Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS

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

X-SPINDULIAIS IšEGiZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E* 16 St. TarpUnion s*ir irvins Ph New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,

S-

TJm..
,,-l

. • j



Puslapis šeštas
.ii ------ < 7=-.7=nr^:........................................

Operetė “Komevilio Varpai”
žemiau telpa paveikslas® 

Prano Yakščio, kuris sulos 
Gasparo rolę. Gasparas per 
dvidešimts metų sergsti pabė
gusio senio grafo turtus ir pa
lečių. Norėdamas, kad nieks 
neprieitų prie turto nei pale
čių, jis naktimis gązdina kai
miečius, vaikščiodamas palo- 
ciuje pro langus, užsidėjęs 
baltą paklodę, būk tai šmėk
la. Jį juokai ir džiaugsmas 
ima, kad kaimiečiai nesužino, 
kad tai jis juos gązdina. Pa
baigęs gązdinimą, jis skaito 
auksą ir dainuoja:

PRANAS Y AKSTY S 
Gasparo rolėj

štai čionai—gyvenimo linksmybė, 
štai čia jaunystės geiduliai, 
Štai^čia saldžiausia širdies ramybė, 
Tikriausios laimės čia spinduliai.

Suvargau, pasenau ir sulinkau, 
Kol šitiek aš aukso surinkau.. . 
Jų skaičius ein da vis didyn 
Ir saldžiai skamba din, din, din. 

Visokias svieto linksmybes, 
Garbę ir meilės saldybes, 
Tarnus, vergus aklai tarnaut— 
Viską už auksą gali gaut!

Nors aš senas ir negražu— 
Galėčiau gaut mergų šimtus, 
Visos mane karštai mylės 
Koliai auksą šį regės.

Daug daugiau galima para
šyti apie Gasparą, bet pama
tysite šį sekmadienį visą ope
retę. Nepamirškite, įvyks spa
lių 3-čią, Labor Lyceum Svet., 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne. Durys atdaros 3 vai. po 
pietų. Lošimas 5-tą vai. vak. 
Po operetės bus šokiai prie 
William Norris Orkestros.

Tikimės, kad dalyvaus ne 
tik brooklyniečiai, bet ir iš 
apylinkės ir iš tolimesnių vie
tų. Prašome skaitlingai daly
vauti. L. K.

Istoriškas Parengimas
Dar nebuvo girdėt visam 

lietuviškam pasaulyje, kad 
koks choras apvaikščiotų sida
brinį jubilėjų. Na, o Brookly- 
no Aido Choras šį sekmadie
nį, 3 d. spalio (Oct.), 5 vai. 
vakaro, Labor Lyceum Svetai
nėj, apvaikščios savo 25 me
tų sukaktuves. Tai tikrai is
toriškas įvykis.

Ir dar kaip apvaikščios! 
Ogi suvaidins tą visų operečių 
papuošalą “Kornevilio Var
pai”. čion bus visko: atmins 
francūzų revoliuciją, parodys 
senovės vergų rinkas, čion bus 
istorijos, čion bus juokų, čion 
bus žavėjančios muzikos. Tad 
pasinaudokite šia proga.

Bilietų kainos: $1.25, $1 ir 
75c. Kadangi sėdynės rezer
vuotos, tad geriausia laimės 
pasipirkusieji bilietus iš anks
to. V. J.

Teatrų Rengėjų Atydai!
Pranešam visiems teatrų 

rengėjams, kad South Brook- 
lyniškė teatrininkų grupė jau 
susivienijo su Lietuvių Liau
dies Teatru. Taigi nuo dabar 
prašom visus su visokiais te
atrų reikalais kreiptis pas 
L. L. Teatro sekretorių P. Ba- 
rapauską, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N: Y.

* Naujai parašyta komedija 
“Išdykus Pati” bus lošiama 
spalio 31-mą dieną 'Brooklyne 
ir paskui maršrutuojama po 
kolonijas. Jos reikalais irgi 
kreipkitės aukščiau nurodytu 
antrašu.

J. Juška.

Majoras Tikisi Darbo 
Žmonių Paramos

Majoras atvirai išsireiškė, 
kad jis tiksi, jog darbininkų 
ir abelnai progresyvis judėji
mas bus nugarkauliu kampa
nijos jo išrinkimui į majorus 
sekamam terminui. Kalbėda
mas Am. Darbo Partijos kam
panijos ir Labor’s Non-Parti
san Komiteto raštinėse majo
ras pasakė:

“Mane kritikavo už buvimą 
darbininkų draugu. Aš ste
biuosi, kas galėjo padaryt tokj 
išradimą 1937 metais. Šie jau 
yra 34-ti metai mano visuome
niškos tarnybos. Ten yra ma
no rekordas. Mano draugišku
mas buvo visada. Aš nematau, 
kodėl iškilo toks sąjūdis vė
liausiu laiku.

“Jeigu davimas šio miesto 
darbininkams lygios progos, 
kokią aš daviau kongrese, pri
skaito mane prie radikalų, 
tuomet aš prisipažįstu kaltu.”

------------------------------------------------------------

Aukauja Kraujo Ispanijos 
Demokratijos Gynėjams
Miesto Projektų Tarybos li- 

gonbučių lokalas pirmlasis pa
darė žingsnius pasiuntimui 
Ispanijon kraujo, kuriuomi 
bus gelbstimi nuo mirties su
žeisti kariai. Jau 50 asmenų 
aukavo savo kraujo padary
mui serumo, kuris nutarta 
įteikti Dr. Barskiui rugsėjo 
29-tos mitinge, Webster Hall.

Dr. Barsky buvo pirmutinis 
amerikiečių daktarų, nuvyku
sių padėti Ispanijos lojalis- 
tams ir ten įsteigė 6 ligonbu- 
Čius, kur amerikiečiai aprūpi
na sužeistus karius. Pats Dr. 
Barsky vėl grįš Ispanijon spa
lio mėnesį.

Trūkus požeminėm vandens 
suvadom Long Island City su
laikyta Independent subves 
traukiniai 40 minutų.

Per Radio Kalbės į 
Masinj Mitingą

Melvin Offsink, New Yor- 
ko advokatas ir narys Abra
ham Lincolų Bataliono, kalbės 
iš Madrido į New Yorke su
rengtą masinį mitingą ketvir
tadienio vakarą, 30 rugsėjo, 
Manhattan Opera House. Mi
tingas surengta pagerbimui 
Max Krauthamer, taipgi advo
kato. kritusio kovoje už demo
kratiją.

Asmeniškai mitinge kalbės 
kita pagarsėjęs advokatas 
Bernard Ades, kuris nesenai 
sugrįžo iš Ispanijos.

k

Lietuvių Namų Savininkų 
Susirinkimas

Didžiojo New Yorko lietu
viu namų savininkų organiza
cijos labai svarbus susirinki
mas įvyks penktadienį, snalių 
1 d., 7:30 vai. vakaro, Barry 
P. Shalins-Šalinsko salėje 
84-02 Jamaica Avenue, Wood
haven, N. Y. (Forest Parkway 
stotis).

Šiame susirinkime visiems 
namų savininkams žinotinu 
nranešimu patieks adv.‘ Cl. 
Vokietaitis, architektas Was- 
selle ir kt. Taipgi bus išrink
ta. gausi komisija kreiptis nas 
majorą LaGuardią—vandens 
taksu sumažinimo reikale.

Visi namų savininkai, kurie 
priderite ir kurie nepriderite 
organizacijai, esate kviečiami 
šiame susirinkime būtinai da
lyvauti. Valdyba.

Bronxe rasta pora naujave- 
džių mirę nuo kokių tai keistų 
nuodų, kurių paėjimas kol kas 
dar neišaiškinta. Policija ma
no, kad tai ne saužudystė, bet ! 
ir žmogžudystės neįmato. Ve-į 
da tyrinėjimą. ■ — ....... f

Williamsburgo Kom. Partijos 
Kandidatas Užleistų Vie-
■ tą ADP Kandidatui
Kalbėdamas Grand Para

dise Ballroom, pereitą antra
dienį, Komunistų Partijos kan
didatas į assemblymanus 14- 
me Assembly Distrikte, Theo
dore Maximoff, pareiškė, kad 
jis bile kada pasiryžęs užleist 
kandidatūrą Am. Darbo Par
tijos kandidatui, jei ta parti
ja distrikte sudarytų didžiu
mos žmonių reikalus atstovau
jantį sleitą, galintį sugrupuo
ti aplink save visus pažan
giuosius visuomenes sluogsnius 
ir nugalėti reakcinierių Gittel- 
sona.

Jaunas, bet jau gerai nusi
manąs apie politiką ir žinąs 
vietos gyventojų reikalus, 
taipgi nebe visai pradinis kal
bėtojas, Maximoff buvo gana 
entuziastiškai sveikinamas mi
tingo dalyvių.

Mitingas buvo gana skait
lingas. Dalyvavo daug jauni-j 
mo. 1

Trumpai kalbėjo Molly Mo
des, K. P. 6-tos Sekcijos Mo
terų Komisijos vedėja. Rink
liavą pravedė Louis Justin. 
Kelios organizacijos, tarp tų 
ir Lietuvių Komunistų Frakci
ja pasveikino mitingą su $5 
aukomis, taipgi rinkta aukos iš 
publikos. Pirmininkavo sek
cijos organizatorius Clark.

Išsamią ir entuziastišką pra
kalbą apie vietos politiką pa
sakė Kings County kandida
tas į Miesto Tarybą Peter V. 
Cacchione. Taipgi kalbėjo 
Jack Stachel, žymus unijinio
judėjimo įvadas ir KP Centro 
Komiteto narys, kuris yra to 
komiteto atstovu šiai sekcijai. 
Deja, jo puikią prakalbą ne 
visi begirdėjo, nes jis kalbėjo 
paskutiniu ir daugelis skuban
čių namo pertraukoje buvo 
apleidę mitingą.

Stachel pabrėžė, kad sūku
ryje darbininkų bruzdėjimo 
būtinai reikalinga stipri Ko
munistų Partija, sakydamas, 
kad ji “turi paaugti nuo 50,- 
000 iki 100,00,0 narių šiame 
vajuje” ir pareiškė pasitikėji
mą, kad tas bus atsiekta.

Kokia Komunistu Pozicija 
Darbo Unijų Klausimu?
Darbo unijos šiandien yra 

duonos ir druskos klausimu 
kiekvienam darbininkui, dėlto 
labai svarbu išsiaiškinti, kaip 
į jį privalome žiūrėti.

Komunistai yra prisirengę 
viešai išdėstyti saVb pozicijas 
senųjų ir naujųjų darbo unijų 
judėjime. Jie tą padarys šį 
penktadięnį, 1 spalio (Oct.), 
Lietuvių Komunistu Frakcijos 
suruoštose diskusijose, Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 Uni
on Avė., Brooklyne.

Į diskusijas kviečiami ne tik 
komunistai, bet visi, kas tik 
domisi unijomis. Kiekvienas 
turės lygų balsą diskusijose. 
Įžanga nemokamai. K.

................ , /.
Svarbu Visiem Tėvam

Šiais metais su 16 diena spa
lio (October) prasidės Atei
ties žiedo Mokyklėlės pamo
kos. Nuo dabar Ateities žie
du ir mokyklėle rūpinsis Dar
bininkiškų Draugijų Sąryšis, 
kurio pastangomis bus gauta 
geriausi ir draugiški mokyto
jai, xkurie mokins lietuvių 
raštb, eiliuX dainų, parinkti 
jaunuoliai mokins sporto bei 
apvažinės žymėsnes miesto įs
taigas.

Sąryšis sutaisys tokią jaukią 
sistema, jog vaikai nenuvargs- 
nenuooodaus ir daug pasimo
kins. \

Tėvai! nepalikite savo vai
kučius be naudos ir pavojuje 
žaisti gatvėse. Leiskite juos 
saugiai žaisti ir mokintis Atei
ties žiedo mokyklėlėje, kuri 
bus “Laisvės” svetainėje, šeš
tadieniais, nuo 2 vai, iki 5 yah 
dieną arba sulig tėvų ir mo
kinių noru valandas bus gali
ma pakeist.-•- • ’ Komisija. ..

LAISVE

Chinų Konsulas Kalbės Ma
dison Sq. Gardeno Mitinge 

Pirmą Spalio
Unijos, moterų ir bendros 

masinės organizacijos užgiria 
Amerikos Prieškarinės-Prieš- 
fašistinės Lygos šaukiamą mil
žinišką mitingą Madison Sq. 
Gardene šį penktadienį, 1 spa
lio (Oct.), protestui prieš Ja
ponijos įsiveržimą Chinijon.

Dr. Taune Yu, Chinų Res
publikos generalis konsulas, 
išdėstys susirinkusiems, kokioj 
padėtyje pastatyta Chinijos 
valdžia, japonų imperialistams 
užpuolus naikinti Chiniją. Ja
ponija dabar naikina Chinijos 
miestus, tūkstančiais žudo gy
ventojus net be formalio pas
kelbimo karo.

Kitąis kalbėtojais bus rabi
nas Stephen S. Wise; kunigas 
A. Villard Lyon, pirmas nacio- 
nalis YMCA sekretorius Chini- 
joj; Dr. Harry F. Ward, krikš
čioniškos etikos profesorius 
Union Theological Seminari
joj; Am. Prieškarinės-Priešfa- 
šistinės Lygos nacionalis pir
mininkas; taipgi žymusis tei
sininkas Roger Baldwin ir Dr. 
Chao Ting Chi.

Jungtinės Valstijos Gali 
Sulaikyt Japoniją

Savo radio kalboj ką tik su
grįžęs iš Chinijos ir Japonijos 
Phillip Jaffe, žymaus Tolimų
jų Rytų žurnalo vyriausias re
daktorius, pareiškė, kad “už
tenka vien tik ekonominio vei
kimo. Ekonominis veikimas 
mus neįveltų į karą, bet sėk
mingai užblokuotų Japonijos 
puolimą,” sako Jaffe.

Brooklyniečiii Sveikata 
kirtis vėl pasišienavo auto-Mirtis 

mobilių nelaimėse, užmušta 
pereitą savaitę. Viso šiais me
tais jau užmušta Broklyne 
198. Nuo visokių priežasčių 
per savaitę mirė 436.

Diphtheria susirgimai dau
gėja ir tikimasi vis daugė- 
siant su šaltėjančiu oru. Svei
katos komisionierius Dr. Rice 
sako, kad tai įspėjimas moti
noms įčiepyti mažiukus vaikus 
nuo tos ligos. Influenza ir 
skarlatina susirgimai taipgi 
kyla.

Gimė per savaitę 707.

SUSIRINKIMAI
šį ketvirtadienį, rugsėjo (Sept.) 

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

P. Semėnienė, Prot. Sekr.
(229-230)

PAJIEŠKOJIMAI
Ąš Juozas Dumšė, pajieškau savo 

pusbrolio Jono Rimkaus. Iš 'Lietuvos 
paeina Rladvyliškio 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 neužilgo būti Philadelphijoj, 
Pą. (Gal apie spalio 5 d.) Todėl la
bai horėčiau susitikti su savo arti
mais giminėmis. ' Prašau atsišaukti 
šiuo antrašu:

JUOZAS DUMšfi
Box 137 Straffordville, Ont. Canada.

s (228-230)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš' senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavup 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant iv 
padidinu t o k i t 
dydžių, kokio pa 
geidaujama.

Taipgi atmalią- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
812 Marion StH kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauttcejf stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glenmore CS-0101

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

,168 Grand Street .
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Vietos ir impor- 
*• tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Telefonas: Humboldt 2-7964

FRANK D0MIKA1TIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.

Nėra valandų sekmadieniais.

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

NEWARK, N. J.
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Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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 VakaroGeorge Nobiletti

(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

111-03—77th Avenue
* Forest Hills, Long Island

Telephone Boulevard 8-1135

NOTARY 
PUBLIC

Tai. Stare 2-078S 
Home TeL

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliui- 

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

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 Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
.(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVOS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio! 
x. mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, .N. Y.

Ketvirtad., Rugs. 30, 1937

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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 ėleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888
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Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

S

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street x Brooklyn, N. Y<
Telefonas: EVergreen 7-1661




