
I

KRISLAI
Tsune-či-Yu Kalba.
Mūsų Biznis su Chinija 

ir Japonija.
Seniau ir Dabar.
Brooklynietės Darbuojasi.
ADF Suvažiavimas.

Rašo R. Mizara.

“Jūs galite išžudyti dalį tau
tos, darydami šitokios rūšies 
bandymą. Bet likusioji gyvento
jų dalis jums niekad to nedova
nos, ir jų vaikai ir vaikų vaikai 
amžinai kils prieš jus ir skelbs 
savo teisėtas teises, atmesdami 
tas teises, kurias jūs ant jų už- 
korėte....”

Šitaip pareiškė generalinis 
Chinijos konsulas, Tsune-či-Yu, 
kalbėdamas Madison Sq. Garde- 
ne pereitą penktadienį. “Ban
dymu” konsulas Tsune vadina 
Japonų imperialistų žiaurųjį 
žmonių žudymą, kurį jie dabar 
atlieka Chinijoj.

Ir tai tikra tiesa! Chiniečiai, 
kurių yra arti penki šimtai mi- 
lionų, niekad nedovanos savo ne
prieteliams ir neprieteliams vi
sos mąstančios ir pažangios žmo
nijos.

Konsulas Tsune nurodė ir tai, 
kad jei Jungtinės Valstijos ne
atšauks savo embargo ant išve
žamų Chinijai ginklų, tai jos ka
da nors gailėsis. Tokiu savo žy
giu jos gelbsti Japonijos impe
rialistams.

Tiesa, šiuo tarpu J. V. su Ja
ponija daro didesnį biznį, negu 
Chinija. “Bet kokios rūšies biz
nį?” klausia konsulas Tsune.

Amerika parduoda Japonijai 
geležį, kuri kada nors gali grįž
ti mūsų šalin kulipkomis.

Amerika -parduoda Japonijai 
daug medvilnės, kuri sugrįžta 
mūsų šalin ir visame pasaulyj 
pavydale pigių medvilnės išdir
binių, konkuruojančių su Ame
rikos išdirbiniais.

Amerika parduoda Japonijai 
daug aliejaus, kuriuo pastaroji 
“peni” savo karo laivus ir’jais 
blokaduoja Chinijos pakraščius, 
neprileisdama net tos pačios 
Amerikos prekių!
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Keturi šimtai metų prieš 

krikščionybę Graikų kariuome
nė, generolo Nicias vadovybėje, 
įsiveržė į Siciliją ir bandė pa
imti Syracuse miestą.

Ji buvo sumušta. Vienam su
sirėmime žuvo apie du tūkstan
čiai graikų.

Tų laikų istorikai žymi tą fak
tą, kaipo labai didelį. Du tūks
tančiai žmonių, tai ne juokas, 
sako jie.

Bet kiek tūkstančių šiandien 
žūva Chinijoj! Kiek tūkstančių 
žmonių sunaikinama iš oro, bom
bomis ir kitomis priemonėmis!

Ir juo toliau, karas darosi vis 
baisesnis!
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Aną dieną mūsų brooklynie
tes mergaitės vėl pasiuntė nau
jus pundus literatūros, juose 
pridėdamos cigaretų ir kitokių 
daiktelių.

Džiaugsis mūsų broliai Ispa
nijoj, gavę siuntinius. O mes 
džiaugiamės jais, jų darbais. 
Mes sakome poeto žalionio žo
džiais:
Kaip nesidžiaugs, nesididžiuos 
Lietuvių darbo masių širdys, 
Kad liaudies mūšiuose didžiuos, 
Ispanų žygių pavyzdžiuos 
Vardai ir jūsų, broliai, girdis.

Pirmadienį, Denver, Colo., 
prasidės metinė Amerikos Dar
bo Federacijos konvencija arba 
suvažiavimas.

Seniau, tos organizacijos me
tinių suvažiavimų išvakarėse 
darbininkai tikėdavosi ko nors 
gražaus, ko nors naudingo su
silauksiant visam Amerikos dar
bininkų judėjimui.

Šiemet visi tikisi, kad Denve
rio suvažiavimas bus skaldymo 
darbininkų jėgų suvažiavimas. 
To, mat, nori pp. Greenai, Wol- 
lai ir kiti viršininkai.

Tiesa, rasis suvažiavime gru
pė delegatų, stojančių už suvie
nijimą Amerikos darbininkų ju
dėjimo, bet nesitikima, kad ji 
bus labai galinga.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 

Metams
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Mussolinio
Šniukštai 
Amerikoj
New York.—“Daily Wor- 

kerio” korespondentas Art 
Shields sučiupo šnipišką 
laišką (iš š. m. bal. 2 d.), 
kurį generalis Italijos kon
sulatas iš Philadelphijos pa
rašė Mussolinio konsului A. 
P. Janell’iui, Johnstowne, 
Pa., Bethlehem Plieno Kor
poracijos centre. Tame laiš
ke generalio konsulato na
rys, pasivadinęs “Henrey,” 
reikalauja šnipinėt, ką poli
tiniai veikia italas Ameri
kos pilietis Valerio Bellone.

Bellone, buvęs veiklus 
unijinis mainieris, pavyz
dingas streikierys, tapo 
Bethlehem Korporacijos iš
mestas iš darbo ir įtrauktas 
į juoduosius sąrašus, kad 
niekas daugiau jo nesamdy
tų. Jis dabar turi farmukę; 
remia Ispanijos liaudiečius 
ir darbščiai dalyvauja judė
jime prieš fašizmą abelnai. 
Laike Johnstown plieno 
darbininkų streiko, jis davė 
prieglaudą keliolikai geriau
sių streikierųj.

Mussolinio šnipiški kon
sulai ir Bethlehem Plieno 
Korporacija bendrai deda 
pastangas, kad Amerikos 
darbo ir užsieninių reikalų 
ministerijos atimtų šios ša
lies pilietybę iš Bellones ir 
kitų italų, kurie darbuojasi 
prieš fašizmą ir dalyvauja 
darbininkų judėjime, ir kad 
deportuotų juos į Mussoli
nio nagus.

Kad tie Mussolinio Šniuk
štai taip daro, tai buvo pri
verstas pripažint pats Itali
jos konsulas Janelli, kada 
komunistų dienraščio “Dai
ly Workerio” koresponden
tas prispyrė jį prie sienos, 
parodydamas fotografinę 
kopiją minimo “labai se- 
kretno” laiško.

Darbininkų organizacijos 
ir šiaip pažangūs piliečiai 
reikalauja, kad Amerikos 
valdžia išbugdytų iš šios ša
lies tokius šnipiškus Italijos 
konsulus, kurie terorizuoja 
italus Jungtinių Valstijų pi
liečius ir varinėja sąmoks
lus su įvairių tautu fašistais 
prieš Amerikos valdžią.
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Atkreipti Prieš Franci- 
jos Darbininkus Planai

Paryžius.— Franci jos mi- 
nisteris pirmininkas Camille 
Chautemps ir finansų mi- 
nisteris Geo. Bonnet reika
lauja panaikint sėdėjimo 
streikus ir apribot įvedimą 
40 valandų darbo savaitės, 
nors Franci jos seimas išlei
do 40 darbo valandų įstaty
mą.

Sakoma, kad vice-premje- 
ras Leon Blum ir kiti socia
listai dabartinės valdžios 
nariai remsią tokius suma- 

esą 
ša- 
ap-

nymus. Nes tai, girdi, 
“reikalinga” sustiprint 
lies finansam ir ūkiui 
skritai.

Hartford, Conn. — Troki- 
ninkų Unija laikinai per
traukė streiką. Tuo tarpu 
derėsis su samdytojais dėl 
algų pakėlimo.

Pavienio Numerio Kaina 3c

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Teisėjas Black Gina 
Ateivių ir Negrų Tei
ses, Religijų Laisvę
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Transporto darbininkų unija padeda Laikraštininkų Gildijai laimėt streiką prieš 
laikraščio “Brooklyn Eagle” bosus. Jie atėjo masiniai pikietuoti.

CH1NAI ATAKUOJA 
IR VIETOMIS SU
KERTA JAPONUS

Shanghai.—Chinų koman
dieriai praneša, kad jų ar
mija ištisame Shanghajaus 
fronte atrėmė visus įtūžu
sius japonų antpuolius per 
penkias dienas, o vietomis 
patys kontr-atakavo japo
nus.

Japonai tapo sumušti 
Kiangwane, į šiaurius nuo 
Shanghajaus, ir jie patys 
prisipažįsta, jog buvo chi
nų priversti pasitraukt iš 
Kiangwano Pilietinio Cent
ro.

Shanghajaus miesto ma
joras Yui sako: “Nuolati
niai japonų kanuolių šovi
niai ir lėktuvų bombos tiek 
tereiškia, kaip vandens pyli
mas ant anties kupros. Mū
sų kareiviai tik sulenda į 
savo požeminius urvus. O 
kada bombardavimas užsi
baigia, jie kaip žibinkštyš 
iššoka viršun ir atakuoja 
ateinančius japonus šautu
vais, kardais ir kulkasvai- 
džiais.”

Japonai sakosi, kad pasi
varę 500 jardų pirmyn Lo- 
tieno srityj. Jie prasikasę 
ilgus urvus ir per juos mi
nomis išsprogdinę 
nę-geležinę chinų 
vietoj. Tada ir 
kiek pirmyn.

Bet chinai turi 
riję tokių būdų-fortų visa
me Shanghajaus fronte. Tai 
labai tvirti pastatai, kad 
japonų kanuolės per dienų 
dienas nepajėgia sudaužyt 
tokio fortuko.

Chinai taip pat ištolo 
prakasa urvus iki japonų 
pozicijų ir sprogdina jąsias. 
Japonai stebisi daugybe 
chinų požeminių apkasų ir 
stiprių rūsių.

Šeštadienio pranešimais, 
chinų lakūnai penkis kartus kus. Tą faktą liudija ir an- 
bombardavo japonų pozici- .glai Hong Konge. Japoniš- 
jas Shanghajuj ir apygar- ki galvažudžiai tuo būdu 
doj. :

cementi- 
būdą toj 
pažengę

prisimū-

Fašistų Lakūnų Padaryta 
žudynė Barcelonoj

Madrid.—Nazių ir Italijos 
lėktuvai, bomb arduodami 
Barceloną, Ispanijoj, užmu
šė 40 nekariškių žmonių ir
sužeidė kelis šimtus. Sude-i šį trečiadienį po pietų, 
gino 35 namus. I Ralph Barauskas.

Green Šaukia Federaci
ją Skebaut, Ardyt CIO 

Industrines Unijas
Denver, Colorado.— Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green, at
vykęs į suvažiavimą federa
cinės Statėjų Unijos, šaukė 
galutinai iššluot laukan vi
sas industrines unijas, re
miančias CIO; keikė J. L. 
Lewisą, pirmininką Indus
trinio Organizavimosi Ko
miteto, ir žadėjo išduot čar- 
terius saujelėms savo šali
ninkų visose daugmeniškose 
pramonėse: auto mobilių, 
plieno, gumos, stiklo ir ki
tose, prieš jau veikiančias 
ten galingas industrines 
unijas. Green ketino “su ka
ru” eit prieš CIO ir tarp ne
organizuotų darbininkų.

Tai, reikš atvirą skebavi- 
mą ir draskymą darbininkų 
vienybės. O fabrikantai 
veiks išvien su geltonaisiais 
Darbo Federacijos vadais. 
Tokią vienybę su jais jau 
parodė elektros ir plieno 
pramonių bosai ir kiti iš
naudotojai.

Japonų Pranešimai apie Savo 
Laimėjimus Chinijoj

Peiping.—Japonai prane
ša, kad jie užėmę Techow 
ir Sanyuan miestus, Shan
tung provincijoj, ir Taicho- 
wą, Shansi provincijoj, tur
tingoj kasyklomis.

Kelių šimtų tūkstančių 
chinų armija Shantunge 
pasirengus į griežtus mū
šius prieš japonus. Japonija 
atsiuntė dar 30,000 savo ar
mijos į šiaurinę Chiniją.

Japonu Submarinai Nuskan
dino Šimtus Chinų Žvejų
Hong Kong. — Japonijos 

submarinai s i s t e matiškai 
skandina chinų žvejų laivu- 

nuskandino jau per 500 chi
nų žuvininkų ir su jais bu
vusių moterų ir vaikų.

ROCHESTER, N.»Y.
(Telegrama)

Šeštadienį mirė Uršulė 
Barauskienė. Bus palaidota

ISPANIJOS LIAUDIE- 
ČIAI APSUPA FA

ŠISTUS JACOJ
Hdhdaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Ispanų liau- 
diečiai iš trijų pusių ata
kuoja fašistus ginančius Ja- 
ca miestą, už 15 mylių nuo 
Francijos rubežiaus. Liau
dies kariuomenei telieka tik 
pusantros nįylios pasiekti 
tą kariškai svarbų miestą 
kalnuose. Valdžios artileri
ja ir lėktuvai neatlaidžiai 
bombarduoja fašistų pozici
jas Jacoj ir priemiesčiuose.

Liaudiečiai užėmė Coro- 
nazo kalną ir šturmu paėmė 
Sabinango miestelį.

Jaca stovi prie didelio 
vieškelio iš Ispanijos į Fran- 
ciją. Fašistai deda pasku
čiausias pastangas, idant iš
mušt respublikiečius iš to 
pasienio ploto. Jie supranta., 
kad respublikiečiai per jį 
galėtų gaut daugį ginklų ir 
amunicijos, jeigu Mussolinis 
neatšauks savo armijų iš Is
panijos, kaip reikalauja 
Francija; b Francijai bent 
kiek pritaria Anglija tuom 
klausimu.

Ginantieji Jaca fašistų 
komandieriai parsišaukė pa- 
gelbon tūkstančius Mussoli
nio armijos iš Asturijos ir 
kitų frontų.

SSRS Ragina Praleist 
Ginklus Ispanijai

London.— Sovietų Sąjun
ga įteikė reikalavimą tarp
tautinei nesikišimo komisi
jai—tuo j aus atidaryt įvai
rių šalių sienas laisvam 
praleidimui karo reikmenų 
Ispanijos respublikai. Nur- 
doma, jog “nesikišimo” ma
šinerija taip iškriko, kad 
Ispanijos fašistam visai ne
varžomai plaukia ginklai ir 
amunicija iš Italijos ir Vo-

Sovietai, todėl, jau nema
to reikalo priimt į savo lai
vus nesikišimo komisijos 
tarptautinius tėmytojus.

Bilbao, Ispanija.— Fašis
tai užėmė Covadonga mies
telį, As turi j o j.

ORAS
Šį pirmadienį būsiąs da

linai debesiuotas oras, kaip 
spėja vietinis Oro Biuras.

Washington.—H. L. Black, 
naujai paskirtas teisėjas 
Amerikos Vyriausio Teis
mo, atsakė per radio tiems, 
kurie prikaišiojo jam ryšius 
su Ku Klux Klanu. Tokiais 
priekaištais jie stengėsi pa
rodyt, kad Black esąs prie
šas katalikų, žydų, negrų ir 
ateivių. Nes pamatinis Ku 
K.lux Klano dėsnys yra ba
talija prieš žydus, katalikus, 
negrus ir ateivius.

Republikonai, atžagarei
viai “demokratai” ir kata
likų klerikalai, remiantieji 
fašistinę Liberty Lygą, 
bombarduodami tokiais pri
metimais teisėją’ Blacką, 
tikrumoj taikė savo šovi
nius į prezidentą Roosevel- 
tą, kuris nominavo Blacką 
į Vyriausią Teismą.

Jiems atsakydamas, Black 
spalių 1 d. pareiškė, kad jis 
stipriai remia šalies konsti
tuciją, užtikrinančią visiems 
lygią religinę laisvę ir pilie
tines teises. Jis smerkė 
bet kokią grupę, kuri ban
dytų suvaržyt tokias lais
ves. Black nurodė, jog tie, 
kurie kelia ermyderį prieš 
jį, ištikrųjų kursto religinę 
ir tautinę neapykantą. Tuo- 
mi jie nuodija santikius 
tarp piliečių ir gali pakenk
ti net profesionalams ir biz
nieriams tokiose vietose, 
kur dauguma gyventojų yra 
skirtingos tikybos ar tau
tos. Black peikė ir protes- 
tonų religinį kurstymą prieš 
katalikus 1928 m. preziden
tiniuose rinkimuose, kada į 
šalies prezidentus kandida
tavo tuometinis demokratas 
Al. Smith, katalikas. Black 
sakė:
Black Senate Kovojo už 

Pilietines Laisves
“Mano rekordas kaipo se

natoriaus (per 11 metų) su
muša visus įtarimus, būk aš 
nusistatęs prieš kurią nors 
tikybą ar tautą... Aš bu
vau vienas iš tos liberalų 
(demokratiniai p a ž angių) 
senatorių grupės, kurie ne- 
atlaidžiai kovojome už pilie
tines, ekonomines ir religi
nes teises visiem amerikie
čiam, neatsižvelgiant į jų 
tautybę ar tikybą.

“Įtarimai, būk aš neken
čiu kokios tautos ar religi
jos, yra paremti tuom, kad 
aš apie 15 metų atgal bu
vau įstojęs į Ku Klux Kla
ną. Taip, aš buvau prisidė
jęs prie Klano. Paskui aš 
rezignavau iš jo. Aš niekad 
išnaujo neprisidėjau prie 
jo... O kas jo rekorduose 
yra, aš nežinau... Man bu
vo duota Klano kortelė ne
užilgo po mano nominavimo 
į senatorius. Aš tos korte
lės neprašiau. Aš jos nie
kad nenaudojau, net nelai-

(Užbaiga 5 puslapy j)

“Sursų” Eksplozija Užmušė
5 Darbininkus

Detroit, Mich. — “Sursų” 
gesų eksplozija užmušė 5 
darbininkus, dirbusius po- 
žemyj prie naujų sursų pra- 
vedimo.

Kodėl Black Senate Tylėjo 
apie Savo Santikius su 

Ku Klux Klanu?

Washington.—Naujas Vy
riausio Teismo teisėjas H. 
L. Black šį pirmadienį už
ima vietą tame teisme.

Dauguma žmonių “gatvė
se” užgiria Blacko pasiaiš
kinimą per radio. Bet tūli 
j o' rėmėjai nepatenkinti, 
kad Black senate tylėjo, 
kuomet ten buvo iškeltas 
klausimas, ar jis bet kada 
priklausė Ku Klux Klanui, 
teroristinei organizacijai.

Negrinu priekyj. Vi-

Ispanų Seimas Vienbalsiai 
Remia Negrino Valdžią

Valencia, Ispanija.—Spe
cialiai sušauktame seimo 
posėdyje, spal. 2 d. buvo 
vienbalsiai išreikšta pasiti
kę j imas^iau dies fronto val
džia sirNegrinu priekyj.Vi
si 188 atstovai balsavo už 
jąją-

Sindikahstų atstovas re- 
stana tūlais punktais, kriti
kavo Negrino ministerių 
kabinetą, bet kritikui tik 
truputį pritarė apie pora 
desėtkų atstovų. Nė vienas 
iš buvusių Largo Caballero 
sekėjų neėmė balso kalbėt. 
Pats Caballero, “ožiauda- 
mas” prieš dabartinę respu
blikos valdžią, neatsilankė į 
seimą.

Vardu šešiolikos komunis- 
stų atstovų kalbėjo La Pa- 
sionaria, šaukdama visas 
partijas į glaudžiausią vie
nybę karui prieš fašistus. £

žmogžudžiai R a k e t ieriai 
Pašovė dar Vieną Unijistą

New Yo rk.—Gengsteriai, 
matyt, iš Lepke-J. Schapiro 
raketierių šaikos, pavojin
gai pašovė Maxą Rubiną 
delegatą Vežikų Unijos 240- 
to lokalo. Sakoma už tai, 
kad jis liudijo specialiam 
prokurorui T. E. Dewey 
prieš tuos raketierius.

Šiomis dienomis bus pa
laidotas Sam. Gapel, sekre- 
torius-iždininkas Maliavoto- 
jų Unijos 442-ro lokalo, nu
šautas žmogžudžių iš tos 
pačios gengės.
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Prašo Laukan Italijos 
Armiją iš Ispanijos
Roma.—Anglijos ir Fran

ci jos ambasadoriai įteikė 
bendrą savo valdžių reika
lavimą Italijai—atšaukt Ita
lijos armijas iš Ispanijos. 
Reikalavime taip pat yra 
pasiūlymas, kad Mussolinio 
valdžia eitų į konferenciją 
su Francija ir Anglija tuo 
klausimu.

Mussolinio dienraštis “Po- 
polo d’Italia” smerkia Fran
ci j os-Anglijos reikalavimą 
ir jųdviejų siūlomą konfe
renciją.

London.—Jeigu negalima 
bus .susiderėt su Mussoliniu 
dėl ištraukimo jo armijų iš 
Ispanijos, tai būsianti ati
daryta Francijos siena pra
leist ginklus Ispanijos res
publikai.

■■■
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Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo Laimėjimas

Šiomis dienomis Tarptautinis Darbi- 
i ninku Apsigynimas įrašė savo garbingon 

istorijon dar vieną didžiulį laimėjimą. 
Tai laimėjimas kovos prieš anti-krimi- 
nalinio sindikalizmo įstatymą Californi- 
jos valstijoje. Ten dar nuo garsiojo 1934 
metų jūrininkų streiko buvo nuteisti il
giems metams kalėjimo penki darbinin
kai. Buvo nuteisti tik už tai, kad jie pri
klausė prie Komunistų Partijos. Teismas 
pareiškė, kad priklausymas prie šios par
tijos sulaužo dar nuo karo laikų užsili- 
kusį žiaurų įstatymą.

Legališka procedūra buvo ilga ir sun
ki. Daug energijos ir pinigų išleista. Pa
galiau laimėta: valstijos apeliacijų teis
mas atmetė žemesnio teismo nuosprendį 
ir nuteistus darbininkus padarė laisvais 
žmonėmis.
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Lenkijos Urvuose
Kaip visose fašistinėse ir pusiau fašis

tinėse šalyse, taip Lenkijoje kalėjimai 
'pilni kovingų darbininkų ir valstiečių. * 
O tie kalėjimai yra bjaurūs urvai, nė tru
putį negeresni už kalėjimus Lietuvoje. 
“Mūsų Vilniaus” Nr. 18-tam tūlas Jonas 
Damulis pasakoja apie kalinių liūdną ir 
baisią padėtį. Čia paduodame ilgoką jo 
pasakojimų ištrauką. Damulis rašo:

Pirmame skyriuje, kur mus perkėlė ir 
kur sėdėjome iki teismo, aųksčįąu sėdėjo ka
torgininkai. Čia net dienos metu durų neati
darydavo, o valgyti paduodavo per durų lan
gelį. Durys geležinės, viduje durų išpiautas 
langutis, kuris uždaromas geležinėmis du
relėmis, ant to langučio pakabintas storų, 
apvalių štangų krepšys. Naktimis prirakin
davo prie sienos. Pietus ar vakarienę pa
duodavo taip: atnešus pietus su kubilu į ko
ridorių, atidaro langutį ir pasėmę kaušu 
įkiša per langutį ir pila po krepšiu laiko- I 
man bliūdan. žinoma, pila tiesiog ant gele
žinių štangų, nes aplenkti geležių negalima. 
Baisus vaizdas pamačius; rodos tik tigrus 
gali taip laikyti, o ne žmones.

Vienutės didumas — 4 metrai ilgio ir 3 
pločio. Langas vienas, stalo nei suolų nėra. 
Grindys cemento. Lubose geležinės sijos, sie
nos ir lubos šlapios, nuo kurių kartas nuo 
karto laša vanduo, čia buvo 16 žmonių, aš 
septynioliktas, šienikai buvo kiekvienam, 
bet šiaudai buvo mainomi kartą per du me
tus ir tų pačių buvo vos sauja. Pajudinus 
vieną šieniką pakyla dulkių pilnas kamba
rys. Net kartu darosi gerklėje.

• Naujoj kameroj daugybė pažįstamų. Api
puolė, klausinėja kas girdėti laisvėje, kaip 
gyvena' pažįstami. Vargšai. Aš irgi jau 
penktas mėnuo sėdžiu, bet jiems rodosi, kad 
ką tik iš laisvės atėjęs.

Pasakoju ką tik žinau. Pagaliau teirau
juosi :

— Kaip jus susodino čia visus pažįsta
mus?

— Badavome keturias paras ir tuo tik 
atsiskyrėme nuo kriminalinių. Nesupratau 
dar kas per badavimas, ir nieko neatsakiau.

— Gal turit kokią knygą?
— Norint gauti knygą, reikia šešias paras 

badauti, kitaip negausi, — man paaiškina. 
Čia jie sėdi jau daug seniau, negu aš. Be
laukdami teismo, kiti jau yra išsėdėję po 
keletą metų.

Vienas iš kalinių šūktelėjo “Pietūs!” Su
bruzdėjo visi, ieškodami kiekvienas savo 
bliūdo ir nekantriai laukia. Sustojo eilėj po 
Vieną ir slenka prie kubilo. O pas krimina
linius, kas pirmesnis ir tvirtesnis, tas ge
resnis. Duonos nieks neturi, vieną vandenį 
geria. Pažiūri į bliūdą — plaukus susišukuo
ji. Išgeri litrą žiurkėmis dvokiančio šar
mo ir sotus. Vienas gudas paėmė savo tar- 
bą, atsisėdo prie stalo, atrišo, ima kažką 
sauja iš tarbos ir pila bliūdan. Pamačiau 
smulkučius trupinėlius, kurie buvo likę nuo 
džiovintos duonos. Supylęs sumaišė ir val
gydamas džiaugėsi: “šiandien man Vely
kos, bliūde tiršta; smagu ir malonu žmo-

l- ffui”

Kiti kaliniai išgėrė savo šiltą šviesų van
denėli, bežiūrėdami j laimingąjį draugą 
daugelis net springsta seilėmis. Rodos, neiš
kęsi nepaprašęs, bet kur tau. Vienas turi — 
dešimts žiūri. Sunku pasidaro ant širdies, 
visa tai matant; o taip teko gyventi 10 ne
laimingų metų. Ar tu atsisėdi pietauti, ar 
vakarieniauti alkio negali perkęsti, pilvas 
pritrauktas prie nugaros. Kalėjime niekas 
nieko daugiau negalvoja kaip tik apie 
duoną.

Mažai , Kas Paiso Tų Jo Maldų
Da sykį popiežius Pijus XI savo enci

klikoj prakeikė komunizmą. Kaip atrodo, 
tai tas komunizmas nelaimingajam po
piežiui neduoda ramybės. Veikiausia jis 
eidamas gulti pasižiūri po lova, ar nesi
randa “komunistiško velnio.” Jis tas 
savo enciklikas leidžia vieną po kitos. Ir 
juo prasčiau klojasi klerikalizmui, tuo 
daugiau nervuoja Vatikano “kalinį” ir 
tuo dažniau jisai išeina su savo encikli
komis. Tuojaus ir pats papa nebesuskai- 
tys, kiek sykių jis yra prakeikęs komu
nizmą.

Šį sykį papa pasikvietė talkon Dievo 
Motiną apginti jį nuo komunistinio bau
bo. Savo enciklikoje papa sako:

“Kaip baisingoji Albigensų sekta buvo 
nugalėta maldomis prie- Marijos, taip, tiki
mės, bus nugalėti tie šių dienų komunistai, 
kurie savo vylingu gudrumu ir žiaurumu 
yra albigensams panašūs. Todėlei ir dabar, 
lygiai kaip kryžiaus karų metu, visi tikin
tieji, kaimuose ir miestuose, vieningai ir su 
pasitikėjimu privalo šauktis Dievo Motinos 
pagalbos”. i

Mažai ką tos maldos tepagelbės. Pa- 
galiaus jos yra tiktai Vatikano aršios 
politikos skraistė. Popiežius pats į mal
das netiki ir jų nepaiso. Šiandien nebėra 
jokia paslaptis,, kad popiežius dalyvauja 
fašistų suokalbyje uždegti pasaulį naujo 
karo liepsna. Jis, pavyzdžiui, karštai re
mia Ispanijos fašistus. Kaip parodo kle
rikalų spauda, Vatikanas užgiria ir Ja
ponijos kruvinus žygius Chinijoje. Lie
tuviški klerikališki laikraščiai atvirai išė
jo už Japoniją.

Rašytojas Robert Forsythe savo 
straipsnyje “Šventasis Vatikanas,” kuris 
nesenai tilpo “Laisvėje,” mūsų suprati
mu, labai teisingai priminė, iš kur dabar-; 
tinis popiežius įgavo tą anti-komunistinę 
ligą, kuri veikiausia ir nulydės jį į šaltus 
kapus. Anais metais (1919-1920), prieš 
tapsiant popiežium, jis buvo Vatikano 
pasiuntinys Varšavoje. Forsythe teigia, 
kad dabartinis popiežius tada suplanavo 
ir suorganizavo lenkus užpulti ant Sovie
tų Ukrainos ir ją pavergti. Bet, kaip ži
noma, tas žygis baisiai nepavyko. Lenkus 
Sovietų armija taip supliekė, jog atgrūdo 
prie pat Varšavos vartų. Pačią Varšavą 
išgelbėjo tiktai Franci jos ginklai. Tai bu
vo neapsakomas smūgis popiežiaus pa
siuntiniui. Jis taip persigando komuniz
mo galios, kad ir iki šiai dienai tebeser
ga ta išgąsčio liga.

Taigi, būtų daug išmintingiau katali
kams žmonėms melstis ir prašyti dievą 
ne kad jis pasaulį išgelbėtų nuo komuniz
mo, bet kad išgydytų papą nuo tos kan
kinančios išgąsčio ligos. Ypatingai mūsų 
klerikalinės spaudos redaktoriai turėtų 
kasdien supliekti po keletą “tėve mūsų” 
ir “sveika Marijų” už papos sveikatą, 
nes jis jau visai save ant juoko pasistatė, 
beveik kas mielą savaitę kepdamas tas 
prakeiksmo enciklikas.

Nesmagūs Įvykiai Automobilistą
Unijoje

Suvienytos Automobilistų Unijos pre
zidentas Martin, turėdamas unijos tary
boje daugumą, neapgalvotai pasielgė su 
tais, kurie konvencijoje vadovauja uvie
nybės kokusui.” Jis dabar juos baudžia. 
Jau keletą to nusistatymo organizatorių 
atstatė nuo vietų. O tai buvo organizato
riai, kurie turėjo labai daug pasitikėji
mo ir įtakos unijistų masėse.

Aiškus dalykas, kad šitoks prezidento 
Martin elgęsis tuojaus po konvencijos su
sikėlė prieš save eilinių narių audrą. O 
toks susikirtimas neina geran tai dide
lei unijai. Ko automobilistams reikia, tai 
tvirtos vienybės. Mums atrodo, kad pre
zidentas Martin, jei nepasitrauks iš savo 
dabartinių pozicijų, užduos smūgį tai vie
nybei. Aną dieną jo išstojimas prieš ko
munistus ir dabartinis pasielgimas su 
tūlais gerais unijos organizatoriais ir 
unijos vadais pasitarnaus automobilių 
pramonės viešpačiams. Ypatingai Fordo 
interesai pasidžiaugs.

Apie Paryžiaus Paro 
dą ir Lietuvius

Latvių ir estonų salės 
. tingesnės, kaip Lietuvos.

Jau vakaras* Vadinam 
drakeleivį vakarienės valgyt. 
Nesutinka. Sako, turįs rašyti, 

miliardus SuPratom> kad Jis Vra fašistų

(Laiškas iš Paryžiaus)
Atsilankiau Tarptautinėj 

Parodoj, apie kurią buvo skel
biama jau virš metai atgal ne, 
tik Francijoj, bet ir visoj Eu
ropoj. Ji lėšavo i_______
frankų įtaisyti. Buvo ir truk
dytojų, sabotažninkų, kliud
žiusių šiai parodai, kad tuo 
būdu pakenkus Liaudies Fron
to valdžiai.

Kas pasipelno iš šios paro
dos? Dalis pelno eis valstybei 
bet daugiausia kapitalistams 
geležinkelio k o m p a nijoms, 
viešbučių savininkams ir ki
tiems. Kasdien atvyksta Pa-’ 
ryžiun tūkstančiai žmonių iš, 
Francijos ir viso pasaulio pa
matyti parodos. Paroda stovi 
ant abiejų krantų Seino upės.

Nuvažiavau Paryžiun su 
draugu rugpjūčio mėn. Užė
jom pas Lietuvos konsulatą. 
Kalbamės su sekretorka. Ten 
buvo keletas lietuvių. Vienas 
prieina prie mūs ir klausia, 
iš kur mes atvykom, ir kaip 
senai Francijoj gyvenam. Mes 
atsakom, kad jau dvylikti me
tai. Jaunas 
važiuoti į 
važiuojam 
traukiniu).

Klausinėjam, vieni kitų. 
Mums užklausus, ar jis senai 
Paryžiuj, atsako, tik 4 dienos 
ir esą atvažiavęs iš Šveicari
jos. Tuojau supratom, kad 
tai ne mūsų profesijos žmo
gus. Francūzų kalbą taipgi 
mažai supranta, bet mieste 
dalykus greičiau suranda, kaip 
mes.

Vaikščiojam po parodos mil
žiniškus pavilijonus, stebime 
įvairius išdirbinius: 
stiklo, chemijos, ] 
mašinų, piešinių, vaizduojan- Sovietų 
čių ant sienų visokias figūras, ’solidarybę ir stiprybę, kuria 
didikus, pasižymėjusius įvai-;sudaro milionai ' ‘
rius asmenis. Mažai buržuazi- žmonių, 
ja vaizduoja darbo mases, tanai.
Tiesa, yra istorinių ir moksliš- delis. Pavilijone ~ žmonių pri- 
kų dalykų, bet jie visi sunku Įsikimšę. Einant į vidų tuojau 
išstudijuoti. • Imatai 2 automobilius, trakto-

Einam pietų valgyti. Mudu'rių. Gražių paišybų ir statulų 
klausiant naujo bendrakelei- ’iš proletarinės revoliucijos, 
vio: “Tamsta jaunas, bet, ma- Miestai, fabrikai, moderniški 
tyt, turit galimybių važinėt po namai, Markso, Engelso, Le-

Atsako: “Ne taip jau nino ir kitų žymių revoliucinio 
amžiaus, judėjimo vadų paveikslai. Yra 

Penkti metai turiu šią prof esi- 'žemlapiai, parodą 
ją. Perėtais metais buvau 
Pragoj.” Mes klausiam: “Ko
kiu tikslu tamsta važinėj at po 
užsienį?” Atsako: “Dirbu 
Kauno amatų mokykloj, tai 
turiu važiuoti į užsienį prak
tikom.”

“Kibk tamsta gaunat mo
kėt?” klausiam.

“Dirbdamas tarnystei ir vie
nai redakcijai uždirbu 800 li
tų mėnesiui.. .” atsako.

Yra vedęs, gyvena gražiai. 
Pasiūlė mums savo laikraštį 
“Amatas.”

šis jaunas vyras gauna po 
800 litų mėnesiui, 
bernas—250 litų metams, ūki-

Pirmadienis, Spalio 4, 1937

tur-
Paryžius, 1-9-1937.

ben-

juo bėgamaisiais reikalais ir 
atsiskyrėme.

Paryžiuj lietuvių darbinin
kų nedaug tegyvena. Viso man 
teko sueiti apie tuziną per ke
turias išgyventas šiame did- 
miestyj dienas.

Tokio, spal. 1. — Japoni
jos imperatorius Hirohito 
pakvietė Sovietų ambasado
rių Slavutskį ant pietų. — 
Bando prisigerint.

Jerusalem. — Anglijos vy
riausybė areštavo vadus 
Arabų Aukštojo Komiteto.

spaudos bendradarbis ir mes 
jam jau pasirodėm negeri. Su- 
itarėm sueiti ant rytojaus Lie
tuvos pavilijone.

Ant rytojaus radome sėdin
čius du ponus su poniomis, tik 
iš Lietuvos atvažiavusius. Vie- 

’ nas klausia: “Ar senai Fran- 
* cijoj, ką dirbat?” Draugas at

sakė: fabrike. Ponas: “Ar ne-
simušat su lenkais?” Jam at- ko. 
sakom: “Ko mes mušimės?” | 

Aš klausiau: “Kaip ponui 
patinka Francija?” Ponas at
sako : “Nėra čia tvarkos ir ne
švaru.” Juokingas jo atsaky
mas. Kiek jis gali pasakyti 
apie Franci ją, pagyvenęs vie
ną dieną. Arba kokį jis gali 
daryti palyginimą tarp Kauno 
ir Paryžiaus ? Kaunas teturi 
120 tūkstančių gyventojų, o 
Paryžius — keturis milionus. 
Matėsi, kad ponai yra aukšti 
fašistų valdininkai. Jie ėmė 
nerimastauti., Mes supratom 
esą jiems perprasti ir dėlto at
siskyrėm.

Abu su draugu nuėjom to
liau. Parodoj daug yra pa
statytų Francijos dailininkų 
gamintų statulų, tarpe' kurių 
randasi statula Jean Jaures, 
nužudyto kovotojo už taiką 
karo pradžioj.

Sovietų Sąjungos pavilijo
nas daro didelį įspūdį. Jis sto
vi prieš Vokietijos pavilijoną. 
Viršuj Sovietų pavilijono stovi 

rdvi ,milžiniškos -vyro, ir mo
ters figūros—statulos, — lai

mėtai©, kydamos vienas kūjį, o kitas 
parcelinos, pjautuvą. Jos simbolizuoja 

nepaisymą fašizmo,

vyras vadina mus 
parodą. Visi trys 
Metru (požeminiu

užsienį.
jaunas; 30 metų

Rašytojas G. Seldes apie Ispaniją
“N e w York Times’e” 

skaitytojų laiškuose tilpo 
ilgas laiškas rašytojo 
George Seldes. Jis buvo 
panijoj ir nesenai grįžo 
Ameriką, šis rašytojas daug 
faktų pateikia. Čia padary
sime keletą citatų iš jo laiš- 
1 «

praplėstas posėdis, kur ge- 
neralis sekretorius drg. Jose 
Diaz sakė, kad dabar Ispa- 

ja tu- 
150,-

D-o j o Diaz sake, kad dabar 
;o Ts- nijos Komunistų Parti j 
įžo\^ j ri 249,000 narių ir apie

SSRS darbo 
žemai milžiniški fon- 

žmonių judėjimas di

susisieki
mus geležinkeliais, oro keliais 
ir vandens. Pavilijonas nėra 
labai platus, bet ilgas. Daug 
minkštų kėdžių ir stalų. Apsi- 
lankytojai gali apsisėsti, pasė
dėti, paskaityti arba rašyti. 
Daug yra Sovietų pramonės da- 
lykų-išdirbinių: audimų, šilko; 
dailydės darbų, literatūros, ir 
kt. Taipgi daug įvairiausių že
mės ūkio mašinų.

Vokietijos pavilijonas taipgi 
techniškai gerai įruoštas, bet 

4| į jį lankytojai nekreipia do
mės tiek, kiek į Sovietų pavi-

V K2 >-» C V 1 A C, V | / •

, o Lietuvos hjoną.
* -w T •

nFnk7Ierskursta?7arbinin- apžiūrėti trumpu laiku nega-
kai taipgi labai vargingai gy
vena . . .

Po pietų einam į Lietuvos 
pa vii i joną. Prieš ]

Visus parodos pavilijonus

limą ; reikėtų tam pašvęsti sa
vaitės.

Aplankėm Paryžiaus zoolo-
ir kitaspavilijoną. Prieš pavilijoną pjos sodą, muzejų 

pamatėm tris vėliavas, siauras įdomins vietas. Susipažinome 
ir ilgas. Lietuvos, Latvijos ir,su Paryžiaus lietuviais darbi- 
Estonijos pavilijonas įruoštas ninkais. Po to nuvažiavome 
bendrai. Viduryj salės stovi 1 Pnemiestj St. Denis._ žiūrim, 
susiglaudusios trys stovylosan^ daržų pristatyta būdų. Jo- 
vaizduojančios visas tris vals- se tarpe kitų tautų radome ir 
tybes, jų vienybę. Bendrake- dvi lietuvių šeimas. Jos_ moka 
leivis supažindina su Lietuvos uz būdų 45 frankus mėnesiui.

r » ...  i — • k_______ i _ o — j: Tnlinn ui rin o c /l-paitrraG rnr] nskyriaus vedėja panele. Sėdi 
ji prie stalo, ant kurio stovi 
gintaro (burštino) karielių ir 
kitų daiktų. Salė neturtinga. 
Viduryj stovi skulptūra, žmo
gus su erškėčių vainiku ant 
galvos. Rankdarbių randasi 
mažai ir tais negalima pasi
girti. Sienos nudengtos nami
niais audeklais. Paišybos iš 
Lietuvos liaudies gyveninio 
nėra, randasi biskis^ gamtos 
vaizdų. Yra; kelios kėdės ir ki
tų nedidelės vertės daiktų. 
Randasi, beje, Smetonos bius
tas. ,

Einant’ į latvių salę, aš klau
siau bendrakeleivio: “Kieno 
tas biustas?” “Lietuvos prezi
dentas,” atsakė man. Sakiau: 
“Ne prezidentas, ale diktato
rius.”

Pasibaigė kalba.

žemės Klausimas
Ispanijoj žemę buvo pa

sisavinę ponai ir bažnyčios. 
Rašytojas sako: “Skaitlinės 
Ispanijos reikalais parodo, 
kad pirmiau 1 nuošimtis gy
ventojų valde 51.5 nuošim
čius žemės. Liaudiečių val
džia sako, kad visi šie buvę 
žemių savininkai labiausiai 
remia generolą Franco. Du 
milionai valstiečių visai ne
turėjo žemės, jie gyveno, 
kaip valstybės vergai arba 
pusiau-vergai. Bendrai ten 
buvo 4,250,000 biednų vals
tiečių, kurie visi turėjo tik 
13.3 nuošimčius dirbamos 
žemės.

“Valdžios skaitlinės že
mės reformos reikale paro
do, kad nuo rugpjūčio, 1933 
metų, iki vasario, 1936 m., 
reakcinės valdžios valstie
čiams išdalino tik 164,265 
hektarus žemės. Liaudies 
fronto valdžia nuo vasario, 
1936, iki liepos 18 d. (fašistų 
sukilimo) išdalino 712,070 
hektarus. Nuo liepos 18, 
1936, iki liepos, 1937 metų, 
dabartinė valdžia išdalino 
net 3,141,880 hektarų že
mės.” *

Žemė labai svarbus daly
kas. Per šimtmečius Ispani
jos biedni valstiečiai jos 
troško. Ir dabar jie kauda- 
miesi prieš fašistus sako: 
“Mes kariauname už žemę.” 
Kada Ispanijoj, 1931 metais, 
liaudis nuvertė karalių, tai 
buržuazinė valdžia sakė, 
kad atiduos žemę valstie
čiams, bet reakcinės 
džios to nepadarė. Tą atli
ko tik liaudies fronto 
džia.
Komuhistų Skaičius Auga

Ispanijos Komunistų Par
tija per rinkimus, kada bu
vo sudarytas Liaudies Fron
tas, 1936 m., vasario mėne
sį, turėjo apie 30,000 narių. 
Nuo jos į parlamentą (Cor
tes) buvo išrinkta 16 atsto
vų. Komunistai pradžioj ne
įėjo į Liaudies Fronto val
džią. Dabar jie yra valdžioj 
ir turi dvi ministerių vietas 
— Apšvietos ir Teisingumo.

Šiemet, pavasarį Valenci- 
joj įvyko Komunistų Parti
jos Centralinio Komiteto

val-

val-

000 yra armijoj.
Religija ir Liaudis

George Seldes sako, kad 
Rymo katalikų popiežius iš
leido pareiškimą iš 2,000 žo
džių Ispanijos reikalais, kur 
puola liaudį už persekiojimą 
kunigų. Rašytojas sako, kad 
bažnyčia, kunigai, ypatingai 
vyskupai eina prieš liaudį. 
Katalikų bažnyčios viršūnės 
nusistatę išvien su monar- 
chistais ir fašistais. Genero
las Sanjurjo dar 1932 me
tais pažadėjo nuverstam ka
raliui Alfonsui, kad jis jį 
grąžins ant sosto. Tas gene
rolas ir suplanavo fašistų 
sukilimą, bet jis lėktuvo ne
laimėj, pradžioj sukilimo, 
užsimušė, kada lėkė į Ispa
niją pasitaręs su Hitleriu.

Rašytojas sako, kad po
piežiaus ir kitų šauksmai 
prieš komunistus, bolševi
kus, jiieku neparemti. Nėra 
įrodyta bent kokis Sovietų 
Sąjungos kišimasis į Ispani
jos reikalus pirm fašistų su
kilimo, kad ir popiežius tik 
nuo ausies kalba; o faktų 
neturi. Popiežius kaltina, 
būk vien Madride liaudie- 
čiai išžudė 22,000 žmonių. 
Bet tai netiesa. Madride yra 
fašistų ginkluotų gaujų, ku
rios pasislėpę ir vadinasi ‘ 
Penkįa Kolumna. Kada fa
šistų armija buvo arti, tai 
Penktos Kolumnos fašistai 
darė išstojimus, šaudė į 
žmones pro langus, iš palė
pių, kad įvarius baimę, kad 
pasėjus teroro paniką, šie 
gaivalai daugiausiai ir at
sako už žmonių gyvastis. 
Liaudies valdžia juos areš
tuoja ir baudžia.

Liaudis su Valdžia
* George Seldes rašo, kad 
Ispanijos darbininkai ir val
stiečiai, profesionalai ir vi
si laisvę ir tėvynę mylinti 
žmonės yra su liaudiečių 
valdžia. Jo nuomone, apie 
20,000,000 Ispanijos gyven
tojų yra su liaudiečių val
džia. Ispanijos darbo unijos 
turi “5,000,000 narių ir jie 
100 nuošimčių yra už Liau
dies valdžią. Milionai biednų 
valstiečių, kuriems valdžia 
davė žemes, yra arba su val
džia, arba neutralūs. Kiek
vienas žymesnis rašytojas, 
poetas, mokslininkas, profe
sorius ir net daug biednes-

(Tąsa ant 3-čio Pusi.)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Aš prašyčiau, kad man paaiš

kintumėte sekamus klausimus:
1. Kaip ilgai ima įstoti į Ko

munistu Partiją?
2. Ar kiekvienas naujas na

rys, pirma įstojimo į partiją, tu
ri būti darbo unijos nariu?

3. Kokiomis sąlygomis parti- 
jon įstoja šeimininkės?

Kandidatas.

Toliau vienas draugas rodo 
pirštu ir sako: “Tai nazių re
dakcija.” Pasirodo, kad tai Do- 
rioto, kuris buvo kadaise 
Francijos Komunistų Partijoj, 
o dabar patapo fašistu. Buvo 
laikai, kad Doriot turėjo čia 
daug įtakos, bet dabar jo 
darbininkai neapkenčia. Iš
mestas ir iš miesto urėdo vie
tos. Girdėtis, kad jo spaus
tuvę valdžia konfiskuos. Dar
bininkai taip neapkenčia to 
renegato, kad net neleidžia' 
gatvėse .pasirodyti jo laikraš
čio pardavinėtojams.

Nueinu pas vieną draugą į 
kambarį. Jis sako: “Ar neno
rit paskaityti laikraščių ?” 
Klausiu: “Kokių7?” Sako: 
“Laisvės”. PaaČiavau draugui į -v—- 
ir pasakiau, kad mes turim ją [knygutės išdavimas užima il- 
ir skaitom. Pasikalbėjom su;giau. Bet per šį vajų visas pro- (ties.

Kaip greitai naujas narys iš
pildo įstojimo aplikaciją ir už
simoka įstojimą, jis gali daly
vauti Komunistų Partijos kuo
pos susirinkime. Sekamam kuo
pos susirinkime jis jau gauna 
partijos knygutę, žinoipa, kai 
kuriose kuopose bei sekcijose 
aplikacijos peržiūrėjimas ir

cesas labai sutrumpintas.
Komunistų Partija nereika

lauja, kad kiekvienas darbinin
kas, stojąs partijon, būtų unijis- 
tas. Yra labai daug tokių vie
tų ir pramonių, kur dar visai nė
ra unijos, arba milžiniška dar
bininkų dauguma tebėra neor
ganizuoti. žinoma, Komunistų 
Partija pageidauja ir ragina 
savo narius priklausyti uni
joms. Neperdėsime pasakę, kad . 
dabar daugiau kaip 80 nuoš. ko
munistų yra darbo unijų nariai.

Šeimininkėms partijai pri
klausyti ir reikia ir nesunku. 
Kaip ir visi kiti nariai, jos, kiek 
gali, lanko partijos susirinki
mus ir padeda veikti. Jos temo
ka 10 centų įstojimo ir tiktai 10 
centų mėnesinės narinės mokes-
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laukan fašistus iš miesteliokurios veja

“Lais- 
spalių

Lietuvių 
Komitetas

ni otų 
Ame-

Darbo rūmai čia turėtų tar
pininkauti, kad darbininkai ne
būtų nuskriausti.

1

Chinietė moteriškė bėga nuo japonų bombų. Ji nešasi 
viską, ką turi—kūdikį ir skudurus.

Pirmosios Ispanijos liaudiečių eilės, 
Belchite.

jis dėl to sužei- 
medicinos eksperto nuo- 
netekęs 50 nuoš. darbin-

Lietuvos žmo- 
ir medžiaginę

Atlyginimas tarnautojams taip 
pat mažas. Be to, minėto dvaro 
tarnautojai nusiskundžia savo 
darbdavių nemandagiu ir 
taktišku elgimosi su jais.

IIllO bd V Cll LUllllO jJlClUtzJU l/Cll [J j
smarkiai smukt Wall Stryto Jau ragina rengtis prie 2-ro 

perdideliais” Kongreso, kuris įvyks sekan
ti- čiais metais birželio mėn.,esą “

i

Pasibaigė ALDLD Centro Ko
miteto nominacijos ir artinasi 
Centro Komiteto rinkimas se- 
kamiem dvejiem metam. Tai 
svarbus dalykas mūsų organiza
cijai. Centro Komiteto susirin
kime, laikytame 19 d. rugsėjo, 
vienbalsiai nutarta Centro Ko
mitetą padidinti nuo 9-nių na
rių iki 13-kos. Kodėl taip? At
sakymą randame tame, kad cen
tre randasi įvairaus darbo, rei
kalinga įvairių komisijų ir tt. 
—moterų komisija vedimui dar
bo tarpe lietuvių moterų, re- 
dakcijinė komisija trimėnesinio 
žurnalo “Šviesa” redagavimui 
ir kitos specialės komisijos grei
tam darbui atlikti. Pagaliaus, 
daugiau žmonių, daugiau susi
rinkime gyvumo, daugiau įvai
rių minčių ir tam panašiai.

Nutarimas padidinti Centro 
Komitetą nėra peržengimas A. 
L.D.L.D. taisyklių. Centro Ko
mitetas jau nuo senai padidin
tas, tik nebuvo Centre padary
ta tarimo formalio tuo reikalu. 
Likvidavus Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimą, dalis buvu
sio LDS moterų komiteto įėjo į 
ALDLD Centro Komitetą. Susi
vienijus su Lietuvių Darbinin
kų Draugijos didžiuma narių, 
trys LDD nariai įėjo į ALDLD 
Centro Komitetą, taip kad fakti- 
nai jau per keletą metų komi
tetas nuo 9 narių, kaip ALDLD 
taisyklės nurodo, susidėjo iš 13- 
kos narių.

“šviesa”
Trimėnesinis žurnalas “švie

sa” už rugsėjį yra įdomus. Ki
tas “šviesos” numeris išeis pra
džioje lapkričio mėnesio. Pa
greitinimas išleidimo “šviesos” 
yra tokis, kad lapkričio mėnesį 
sukanka 20 metų nuo Rusijos 
proletarinės revoliucijos, “švie
sos” numeris bus pašvęstas da
rymui peržvalgos nuveiktų dar
bų Sovietų Sąjungos darbo žmo
nių.

Tačiaus, kad kiekvienas A.L. 
D.L.D. narys gautų • minimą

jusi kuopa turės teisę laikyti 
metus laiko. Kitais metais, jei
gu ji pralaimėtų naujų narių 
vajuje ir kita kuopa laimėtų, 
gaudama daugiau naujų narių, 
tai ji turės perduoti dovaną lai
mėjusiai kuopai. Ir taip kiek
vienais metais Centro skiriama 
dovana eitų nuo kuopos į kuo
pą, kaipo keliaujantis organiza
torius. Svarbu yra tas, kad ga
vusi dovaną kuopa turės būt 
sargyboje, kad nepralaimėjus 
kitais metais. Tai savo rūšies 
lenktynės.

“Virėja”
Draugės moterys, priklausan

čios prie ALDLD, atliko labai 
svarbų darbą. Jos pasiėmė atsa- 
komingą, sunkų ir žingeidų šei
mininkėm dalyką, tai išleidimą 
knygos “Virėja”. Jos surinko 
gražų būrį prenumeratų ir yra 
pilnai užtikrintos, kad savomis 
lėšomis knygą galės išleisti. Iš
ėjus knygai į svietą ir pasiekus 
prenumeratorius, platinant su
sirinkimuose, prakalbose ir taip 
sueigose, visada neturime pa
miršti primint naujom drau
gėm prisirašyti prie ALDLD. 
“Virėjos” išleidimas turi būt 
paakstinimas draugėm mote
rim

išleidimas
draugėm

priklausti prie ALDLD.
A. Matulis,

ALDLD CK. Pirmininkas.

Šerų Šmugelis Reikalauja 
Mažini Taksus nuo Pelnų

w ' i
1

KAUNAS
Nusižudė Buvęs Veterinari

jos Profesorius Leonas
Gogelis

Rugs. 9 d. A. Panemunės par
ke, tarp I ir II pliažo, ant suo
lelio nusišovė buvęs veterinari
jos skyriaus profesorius L. Go
gelis, 68 metų amžiaus.

Universitete 1924 m. uždarius 
veterinarijos skyrių, išvyko į 
Sovietų Rusiją ir ten, Kaukaze, 
vienoje mokykloje dirbęs. Nese
nai gavęs įsakymą per 24 va
landas Sovietų Rusijos žemę ap
leisti. Sugrįžęs Lietuvon nusišo
vė.

Gatvėje Užpuolė ir Sunkiai 
Sužalojo Kaunietį Advokatą

KAUNAS. — Ugniagesių g. 
prie 19 nr. namo buvo užpultas 
ir peiliu sunkiai sužalotas adv. 
S. Jofe. Jį užpuolė subankruta
vęs prekybininkas D. Fromas, 
turėdamas asmenišką ant p. Jo- 
fės kerštą.

Adv. Jofė paguldytas ligoni
nėje, o užpuolikas areštuotas 
jo byla perduota tardytojui.

kelių valdybą dėl kompensacijos, 
tačiau valdyba atsako, kad “pra
šymas dar neišspręstas.” Valiu
lis dabar gyvena dideliam var
ge, vis dar laukdamas, kada 
geležinkelių valdyba ras laiko 
išspręsti jo prašymą ir išmokėti 
kompensaciją, kurią gavęs jis 
vis kaip nors prasimanytų vers
tis.

Atsišaukimas Į Visas Lietuvių 
Organizacijas Ohio Valstijoj

Washington. — Į Jungti
nių Valstijų iždo ministeri
ją atsilankė New Yorko val
stijos finansų kontrolierius 
M. S. Tremaine ir persergė
jo, kad šalies valdžia nedi
dintų taksų ant vidutinių ir 
didžiųjų pelnų. Tremaine 
sielvartavo, jog paskutinė
mis savaitėmis pradėjo taip (Kongreso

Gerbiami Broliai-Sesės 
Lietuviai!

Jau praėjo pusantrų 
nuo atsibuvusio didžiojo
rikos Lietuvių Kongreso Cle
veland©, birželio 20-21 dd. 
1936 m.

Amerikos Lietuvių Kongre
sas priėmė protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos tautininkų val
džią dėl žiauraus ūkininkų 
persekiojimo, pasisakė už de
mokratinės tvarkos atsteigimą 
Lietuvoje ir nusitarė teikti pa- 
gelbą Lietuvos pol. kaliniams.

Taip pat Kongresas nutarė 
veikti toliaus 
šiuos tikslus:

a) “Teikti 
nėms moralę
pagelbą jų kovoje dėl atstei- 
gimo demokratinės tvarkos ir 
dėl būklės pagerinimo; ir

b) Rūpintis bendrais Ame
rikos lietuvių kultūriniais rei
kalais. . . ”

Dabar Amerikos
Centro

Dotnuvos Dvaro Tarnauto
jai Skundžiasi Savo Būkle

Dotnuvos dv. administracijos 
tarnautojai, kaip informuoja, 
verčiami dirbti po 12 vai. per 
parą. Už viršvalandžius nemo
kama. Negana to, tarnautojai 
verčiami dirbti ir šventadie
niais, neduodamos vasaros metu 1 
priklausančios atostogos. Jei

šį atsišaukimą ir supratę 
svarbą, neatsisakys imti daly- 
vumo šioj šaukiamoj konfe
rencijoj. Konferencijos tiks
las sutraukti visas Ohio lietu-. 
vių organizacijas prie bendro; duodamos, tai tik 4—6 dienos, 
ir prakilnaus tikslo, pagelbėji
mui mūsų broliams ir sesu
tėms, pasilikusiems tėvynėj 
Lietuvoj atsteigti demokratinę 
tvarką.

A. L. K. Cleveland© Komit., 
Sekr. I. A. Vaupšas.

Šerai, girdi, todėl kad jau ir!Amerikos Lietuvių Nacionalio 
dabar 
taksais apkrauti privačiai 
pelnai, o kompanijos

40,000 Kanadiečių Sveikino 
Prezidentą Rooseveltą

EIGULIŲ KAIMAS 
Seserys su Broliu Užmušė 

Antrą Brolį
Pažeislio vals. Eigulių km. 

gyveno sentikiai Kuzminai, ku
rie tarp savęs nesutiko ir dėl 
menkniekių net bylinėjos.

Praėjusį pavasarį, balandžio 
7 d. Stepanida ir Natalija ir 
Petras Kuzminai kieme, prie 
tvartų puolė Ipatijų Kuzminą ir 
mušė puodais, pagaliais, paga
liau dusyk kirviu smogė į galvą 
ir Ipatijus vietoje buvo užmuš
tas.

Rugsėjo 10 d. Kauno apyg. 
teismas sprendė Ipatijaus Kuz- 
mino nužudymo bylą ir Petrą 
Kuzminą nubaudė' 8 metais, 
Kuzmienę 6 met. sunk, darbu 
k

Darbdaviams už Neteikimą 
žinių apie Darbininkus Su

rašyti 685 Protokolai
Daugelis darbaviečių laikyto

jų neteikia draudimo kasai ži
nių apie savo darbininkus ir dar
bą. Dėl tos priežasties kasos 
kontrolieriai surašė 685 protoko
lus. Tuos darbaviečių laikytojus, 
kurie, nepaisant protokolų, nesu
sitvarkė (tokių buvo apie 200), 
Vyr. soc. draudimo v-ba nubaudė 
piniginėmis baudomis ligi 500 
lt. (Br. Varšavčikų lentpjūvės 
savininkai Kazlų - Rūdoje, miš- 

! ko pirkliai br. Seinai ir kit. 
1 stambūs pramonininkai nubaus
ti po 500 lt., .kiti kiek mažiau). 
Tačiau ir dabar kasa negali pa
sigirti, kad miško pirkliai ir 
miško plukdytojai (ypač pasta
rieji) teisingai sumokėjo drau
dimo mokesčius.

bėti su pasimokėjimu metinių 
duoklių. Atminkit, draugai ir 
draugės, kad sekretorius daro 
ekspediciją tik tiem nariam, 
kurie yra pasimokėję, nepasi- 
mokėjusiems “šviesa” 
siunčiama.

“Laisvės” Vajus 
Formaliai dienraščio 

vės” vajus-prasidėjo su 
mėnesiu. Centro Komitetas ski
ria dovanas tai ALDLD kuopai, 
kuri gaus nors 20 naujų skai
tytojų. Kadangi su spalių pra
džia prasideda ir “Vilnies” va
jus, tai Centras kreipia draugų 
domę, jog ir “Vilniai” gauti 
skaitytojai, kaip ir “Laisvei”, 
skaitomi kreditan. “Laisvės” ir 
“Vilnies” skiriamos dovanos va- 
jininkam yra atskiras dalykas. 
Gi ALDLD Centro kitas daly
kas.

Vajus
Mūsų organizacijos, tai yra 

ALDLD, vajus prasidės su pra
džia sekamų metų, sausio ar va
sario mėnesiais. Centro Komi
tetas tuomi susidomėjo,, rūpina
masi iš kalno su tinkamu planu. 
Yra nutarta senai vartojamą 
sistemą davime dovanų kuo
poms už naujus narius pakeisti 
nauja. Naujas būdas laimėjimui 
dovanų bus sekamas. Centras 
skirs kokią tinkamą dovaną tai 
kuopai, kuri gaus daugiausiai 
naujų narių. Tf dovaną laimė-

Užnuodijo šulinį, Kad Ne
reiktų Mokėti Alimentų
Pil. Krivickas Vincas, gyv. 

Pašvitinio vi. Vainiūnų k., pasi
skundė policijai, kad į jo šulinį 
ir į pieno indą laikytą šuliny esą 
pripilta nežinomų nuodų. Krivic
kas įtaria tai padarius tūlą šiau
lietį, kuris bylinėjasi su jo duk
terim dėl alimentų. Įpildamas 
nuodų, Balčiūnas norėjęs dukte
rį (o kartu ir visą šeimą) nu
nuodyti, kad netektų mokėti ali
mentų. Policija veda kvotą.

džios iždan.
Taigi Tremaine labiausiai 

susirūpinęs Šerų šmugeliu.

Nevažiuokit Grand Rapid
san jieškoti darbų, nes čia 
darbininkai paskelbė streiką 
(kokios pramonės darbininkai 
ir kokiose dirbtuvėse ?— 
Red.). Jau septynių dirbtuvių 
darbininkai išėjo streikan. Dar 
keletos dirbtuvių darbininkai 
ruošiasi. Streikas eina pasek
mingai, nes CIO unija jį vado
vauja. Pikietininkas.

Ir Bažnyčios Nepasitiki 
Dievu

Grinkiškis, Kėdainių apskr. 
Vietos bažnyčia apsistatę moder
niškais perkūnsargiais ir tuo pa
čiu davė progos net religingiau- 
siems žmonėms pagalvoti, kad ir 
pačios bažnyčios nepasitiki Die

Scranton, Pa.
Cleveland© Komitetas, ap

svarstęs šį svarbų 'klausimą, 
priėjo prie išvados, kad su
šaukti visų Ohio valstijos lie
tuvių draugijų bendrą konfe
renciją. Tokioj konferencijoj 
bus svarstyta, kaip tinkamai 
prisirengus prie minimo 2-ro 
Amerikos Lietuvių Kongreso ir 
sumobilizavus visas demokra
tines lietuvių spėkas—draugi
jas dalyvavimui minėtame 
kongrese.

Minėta konferencija yra 
šaukiama spalio 31 d., 1937 
m., Lietuvių Darbininkų sve
tainėje, 920 E. 79th St., Cle
veland, Ohio, kaip 10 vai. ry
te.

Pritariančios lietuvių drau
gijos Amerikos Lietuvių Kon
greso tikslams ir gynimui Lie
tuvos žmonių teisių yra kvie
čiamos dalyvauti šioj konfe
rencijoj, išrenkant po du de
legatus nuo draugijos. Lėšas 
turės padengti pačios draugi
jos.

Amerikos Lietuvių Kongre-

Victoria, British Colum
bia, Canada. — Prezidentas 
Rooseveltas kariniu Ameri
kos laivu atplaukė į Victo- 
riją “kaimyniškai aplankyt” 
Kanadą, kaip jis paskui sa
kė, kalbėdamas priimtuvėse.

Pasitinkant Rooseveltą, 
kanadiečių vyriausybė iššo
vė 21-ną kanuolių šūvį jo 
pagarbai. Važiuojant gi jam 
miesto gatvėse, Rooseveltą 
sveikino 40,000 žmonių. 
Rooseveltui su žmona ir ki
tais sankeleiviais buvo su
rengtas pokilis, kuriame da
lyvavo Britiškos Columbijos 
ministeris pirmininkas Pat- 
tullo ir Victorijos miesto 
majoras McGavin.

Savo kalboj Rooseveltas 
džiaugėsi draugiškais santi- 
kiais tarp Kanados jr Jung
tinių Valstijų.

KAUNAS 
Gertneris Nubaustas 

Metų Kalėjimo
Rugsėjo 9 d. Kauno apyg

teismas sprendė žabotinskininko 
pil. Joselio Gertnerio bylą, kuris 
šiemet kovo 30 d. Seredžiuje, re
volverio šūviais nužudė pil. Ch. 
Juditą Podguraitę, 21 m. amž., 
ir sunkiai sužeidė su Podguraitę 
ėjusį Vulfą Akrovą.

Teismas Gertnerį pripažino 
kaltu ir nubaudė 10 metų sunk, 
darbų kalėjimo, be to, nužudy
tosios tėv. Podgurui atiteisė 51 
lt.’laidotuvių išlaidų ir Akrovui 
100 lt. gydymo išlaidų, be to, po 
50 lt. .kas mėnuo kol Akrovas bus 
gyvas, nes 
dimo, 
mone, 
gurno.

Universitetan ligi šios 
dienos yf'a paduota per 400 nau- į 
jų student rašymų ir apie j 
200 grįžtančių. iausiai pra
šymų yra paduota į edicinos 
fakultetą (apie 200), o mažiau
siai — teologijos-filosofijos fa
kultetam

Skundas Prieš Aps. Inžinie
rių Atmestas

) šeši Šiaulių technikai — Sa
vickas, Legantas, Jasas, Ado
maitis, Antanavičius ir Gudzins- 
kas apskundė Šiaulių apskr. inž. 
St. Gergelį, vyr. statybos insp. 
inž. Novickiui, kuris išžiūrėjęs 
skundą, rado jį be pagrindo ir 
pasiūlė inž. Gergeliui skundėjus 
patraukti teismo atsakomybėn 
už pramanytus kaltinimus.

RAŠYTOJAS G. SELDES 
APIE ISPANIJĄ

Ir Vėl Savižudybė
IX-1 d. Sauginių km. Paduby

sio vi. miškelyje dienos metu pa
sikorė Povilas Juozapaitis, se
nas žmogus, 57 metų amžiaus. 
Nusižudymo priežastis — liga ir 
šeimyninė nesantaika.

Montreal Lietuvių Vytauto 
Kliubas ruošia Lietuvos nete
kimo Vilniaus paminėjimą, 
kuris įvyks spalių mėn. 10 d., 
3 v. p.- p., Vytauto Kliube, 
2161 St. Catherine St., East.

Tat kviečiame dalyvauti vi
sus Montrealo lietuvius ir 
organizacijas. Dalyvaus orga
nizacijų atstovai kalbėtojai. 
Bus įdomi programa su daino
mis ir įvairumais. Bus persta
tytas specialus veikalas, ‘T 

so Cleveland© Komitetas pa- Jio Devintoji.” Įžanga laisva, 
sitiki, kad draugijos, aplaikę Vytauto Kliubo Štabas.

Bylų dėl Iškėlimo iš 
Butų

Rugsėjo 9 d. Kauno apylinkės 
teismo vien III salėje buvo 26 
bylos dėl iškėlimo iš butų. Na
mų savininkai įvairiausiais pre
tekstais prašo teismą pašalinti 
jų nuomininkus ir teismas namų 
savininkų prašymus patenkina— 
nusprendžia nuomininkams bu
tus apleisti, nes nuosavybės tei
sė, privatinė teisė pakankamai. 
yra įstatymais apsaugota.

Nuomininkai tvirtina, kad 
daugumas namų savininkų juos1 
keldina iš butų todėl, kad norį 
nuomą pakelti, o Kainų tvarky
tojo įsakyme nieko nėra pasaky
ta, kad naujam nuomininkui ne
galima nuomos pakelti.

Dėl Senatvės Pateko į 
Vargą

Valiulis V., 73 metų senukas, 
15 metų išdirbo padieniu darbi
ninku prie geležinkelio Šiauliuo
se ir dėl senatvės šiemet pava
sarį buvo atleistas. Jau keletą 
kartų senukas kreipėsi į geležin-

(Tąsa iš Antro Pusi.) 
nių kunigų yra su valdžia. 
Didelė dalis biednesnių iš '• 
vidurinių klasių eina su 
valdžia”.

“Tai kas lieka prieš val
džią?” klausia rašytojas. Ir 
atsako: “V iešpatau j ančios 
klasės, turčiai, aukšti baž
nyčios valdininkai, buV^ že
mių savininkai ir militaris- 
taif Ispanijoj yra klasių ka
ras, ir darbo žmonės kovo
ja už save ir todėl už darbą 
žmonių klasės valdžią”.

VAKARIENE ir ŠOKIAI
PARAMAI J. M. KARSONO

Rengia Bendrai Visos Hudsono Lietuvių Draugijos

Subatoje, 16 d. Spalio (October)
H. L. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE

SCHOOL STREET HUDSON, MASS.

Pradžia 7:30 Valandą Vakare

Gydytojai čepaitei-Kubilie- 
nei Bausmė Sušvelninta
Kauno apyg. teismas gydytoją 

Spa- B. čepaitę-Kubilienę ir provizo
riaus pad. Z. Steponavičiūtę pri
pažino kaltomis tuo, kad pirmoji 
išrašė, o antroji davė per stiprią 
dožą “ascaridolio,” nuo kurio 
mirė gimnazistė M. Maldutytė, 
11 metų amžiaus, ir abi nubau
dė po 6 mėn. sąlyginai, be to, po 
6 mėnesius abiem uždraudė pra
ktiką.

Rugsėjo 9 d. Rūmai jų skun
dus sprendė ir bausmę patvir
tino, tik panaikino praktikos 
uždraudimą.

“Inkaro” Darbininkai, 
kaip jie patys informuoja, nori ’ 
tartis, jau buvo ir pradėję tar- ■ 
tis, bet fabriko direkcija stato 
jau naujus reikalavimus — rei
kalauja pasirašyti dvejiems me
tams sutartis, su kuo darbinin
kai nesutinka.

žinoma, kova nelygi. Fabri
kas turi dirbinių atsargą ir gali 
ilgai laikytis; darbininkai gi 
reikalingi darbo, ir jiems sunku 
atsilaikyti. Tokiu būdu prasidė
jęs darbininkų streikas virsta 
darbdavių lokautu.

Brangūs Broliai ir 
Seserys:—

Kviečiame iš visos 
apielinkes atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai į 
šią vakarienę. Pirma 
tokia vakarienė bus 
Hudsone, dėlto, kad 
ją rengia bendrai vi
sos Hudsono draugijos 
ir kuopos J. M. Kar- 
sono naudai, kuriam 
keletas metų atgal 
traukinys nukirto abi 
kojas.

Mes visi žinome, 
kaip žmogui sunku 
gyventi be kojų. Be 
mūsų pagelbos, J. M. 
Karsonas, negali kojų 
įsigyti, kadangi jis gy
vena ant pašalpos, ku
rią gauna iš pašalpos stoties.

Mes atsilankę ant šio parengimo, praleisime linksmai 
liuosą laiką ir tuomi patys atliksime labdaringą darbą, 
prisidėdami J. M. Karsonui įsigyti medines kojas.

Bus Skani Vakarienė; Taipgi ir Gėrimų
Šokiams Grajys Trijų žvaigždžių Radio Orkestrą

VAKARIENEI IR ŠOKIAMS ĮŽANGA 65c. VIEN TIK ŠOKIAMS 30c.
Kviečia BENDRAS KOMITETAS.

J. K AKSONAS
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GAUKIME “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ, STOKIME Į KONTESTĄ 
“LAISVĖS” VAJUS YRA SMŪGIS FAŠIZMUI IR KARUI

Mussolinis ir Hitleris trempia Ispanijos žmonių teises! Plienu ir ugnim naikina viską ant Ispanijos žemės paviršiaus ir kė
sinasi užgrobti visą šalį! Tų pačių barbarų-Mussolinio ir Hitlerio-kurstoma Japonija terorizuoja Chiniją; tas stumia į ka
ro pragarą visą pasaulį. Budėkime apgynimui pasaulio nuo fašistinio barbarizmo! Telkime lietuvių mases į kovą prieš fašiz
mo ir karo pavojų! Gaukime “Laisvei” naujų skaitytojų! Kiekvienas naujas skaitytojas “Laisvei”, yra smūgis fašizmui!

I a I J

11

"Laisves” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų
Prasidėjo 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, I
ką civilizacija yra sutvėrusi per šimtmečius. Subruskime 
ir mes demokratiniai nusistatę žmonės. Telkime Ameri- 
kos lietuvius į kovą prieš fašizmą ir karą. Gaukime “Lai
svei” naujų skaitytojų.

Karui kilus, Hitleris puldamas Sovietų Sąjungą, 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

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 nęra nuolaidos. 
Bef'kurie laike vajaus atsinaujins “Laisvės” 
prenumeratą visiems metams, užsimokėdami 
$5.50, tie gaus dovanų $1.00 vertės knygų, ku
rias galėsite pasirinkti iš vėliau paduotų sura
šą dienraštyje.

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

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

po stubas ir kalbinimas užsirašyti “Laisvę”. 
Stubose daugiau yra laiko pasikalbėti, lengviau 
nurodyti “Laisvės” naudingumą. Nereikia pra
leisti smulkių biznierių, profesionalų ir Taime
rių. Jie taip pat, kaip ir darbininkai kenčia 
stambiojo kapitalo žiaurų išnaudojimą.

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

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 klases reikalus ir padės 
mums kovoje už atsteigimą demokratines 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
mas “Laisvei” naujų skaitytojų.

Gavę naują skaitytoją, aiškiai parašykite antrašą, prenumeratą, pinigą sumą ir siųski tę: “Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Laisvoji Sakykla Easton, Pa

KONCERTAS
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Teisėjas Black st.,3622

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

VARPO KEPTUVE

N.

be

Cleveland, Ohio
PRANEŠIMAI Iš KITUR

Brooklyn, N. Y.
5

aptarti.

3-čią valandą po pie- Con- 
Sta-

— Mums 
klausimu

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

Vyrams 
dieniais, 

niais
Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c. 

Speciales kainos savaitei.

E. 
oi

vasaros karščių visi 
susieikim į bendrą

tho premises.
SOL WHITE 

d-b-a Plymouth Cafeteria 
Clark Henry Building 

(a-k-a 101 Henry St. & 85 Clark St.) 
Brooklyn, N. Y.

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. susirinkimai yra 

perkelti iš antro i pirmą antradienj 
kiekvieno mėnesio. Todėl, pribūkite

d. spalių, 8 v. v. 575 Joseph Ave.
A. Pulten.

(232-233) '

the Alcoholic Beverage 
i Henry St., Borough of 
’ Kings, to be consumed

PETERSON 
Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage 
Island Ave., Bo
ot Kings, to

GRATH 
Brooklyn, N.

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišku vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

Jeigu būtų kal- 
kiškio pyragus”, 

Vienybė” savo atydos ne
yra kas svar- 

Juozelis.

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

Norwood, Mass.

'217—5 th

NOTICE .. _____  „___  ___  _______
RL4925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine' and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Uw at 1-15 Mcserole Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES GILDEA
145 Mcserole Ave., Brooklyn, N. Y.

O. R. 
(232-233)

ti 'i
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Old Gold Cigaretai Davė 
Darbo dėl 900

NOTICE is hereby given that License No 
RL976 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Control Law at Clark Henry Bldg,, a-k-a 
101 Henry St. and 85 Clark St., Borough oi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

Dienraščio Laisves
NOTARY 
PUBLIC

“Jaunam Seniui.”
“Laisvės” num. už rugsėjo 

22, 1937, “J. S.” Laisvojoj Sa
kykloj kiek sutinka ir su mano 
mintimis, o paskui mane akė
ja. Yes, drauge, perskaityk 
korespondenciją, kur aš rašiau 
apie “sklypą žemės.” Aš ne
tvirtinau, kad tikrai duos, bet 

✓rik teko kalbėtis su žmonėmis, 
kurte būk tikriau žino, kaip 
kad aš, tad aš jų kalbą tik 
pakartojau. Jie sakė: “Water- 
burio miesto valdyba pažadė
jo lietuviams sklypą žemės 
parkui. Tame parke, manoma, 
atminčiai, gražumui ir skoniui, 
pastatyti vienas-kitas pamink
las.”

Tad aš tik nuo savęs pridū
riau, kokie paminklai tiktų, 
jeigu juos ten statytų. Aš savo 
korespondencijoj rašiau, ar 
duos, ar ne žemės, to netvir
tinau tikrai, ateitis parodys. 
Bet kąs link tavo, Jaunas Se
ni, minties, kad ten negalima 
statyti būtų paminklo nei Le
nino, nei Markso, tai klaidą 
turi. Juk parkas yra geriausia 
vieta, o, be to, j ūk vasarą į 
parką daug žmonių atsilanko.! 
Sakai: “brangi statula negali
ma statyti užpečky . . .” Juk 
revoliucijos kilo ne iš viešumų, 
o kaip tik “iš užpečkio.” Juk 
Lietuvą atstatė ir rusų carą 
nuvertė ne tie iš palocių, bet

iš užpečkių sūnūs. Organizaci
nis darbas ateina viešumon, vi
suomet iš “užpečkių!” Mark
sas gi ir Leninas nemylėjo pa
lečių, o tik “užpečkių” sūnus! 
Taigi, statant paminklus tiems 
didvyriams, mes, darbininkai, 
visuomet parenkam geriausią 
vietą. Juk daug vietų mačiau, 
kur Lenino ir Markso paveiks
lai randasi, net dūminėj stu- 
boj. Ne taip svarbu, ar gera 
vieta, kaip svarbu juos tinka
mai pagerbti, žinoma, mes 
liet. darb. gerbiam ir Kapsu
ką ir kitus, net ir tūli kunigai 
gerbė Kapsuką, sakydami 
“Dieve, duok Lietuvai daugiau 
tokių Kapsukų!” Bet kas link 
Vytauto ir Jogailos, tai, J. Se
ni, per toli nuėjai, nes aš jų 
neliečiau ir neliesiu, ir į tai 
tau neatsakau.

O kas link A. Aleknos su 
manim vaidų, tai ne “tavo kiš
kio pyragas, 
bama apie 
tai
kreiptų. Bet čia 
biau.

Red. Pastaba, 
dosi, kad šituo 
parko ir paminklų statymo 
klausimu, — ginčytis neverta, 
nes tas viskas taip toli, kal
bant figuratyviai, kaip žemė 
nuo saulės. Todėl šiuo klausi
mu daugiau polemikų netal- 
pinsim.

Du Aukštai Užimti Darbi
ninkais. Visus Atsakymus 

Laiko Tvarkoj
Kada tūkstančiai asmenų iš 

visų šalies dalių siunčia atsa
kymus į klausimus antrame kon
teste P. Lorillard Co., gami
nančios Old Gold čigaretus, tai 
štabas veik iš 900 vyrų ir mo
terų yra užimtas tvarkyme tų 
atsakymų.

Raštininkai, taipistai, steno- 
grafistai, skaitytojai ir mašinų 
operatoriai yra paskirti į savo 
vietas Butterick name, New 
Yorke, centre kontesto. Praei
tame konteste — laimėtojai 
$200,000 praisais buvo paskelb
ti 25 d. rugpjūčio, o rekordai 
rodo, kad dalyvavo per 2,000,- 
000 asmenų iš visų valstijų ir 
District of Columbia.

Pavyzdingas Lietuviiį, Veikimas
Rugsėjo 26 d. visų pažiūrų 

^Norwoodo lietuviai turėjo ben- 
clrą pikniką, sušelpimui S. Gri
go ir Krauneliūtės, kurie yra 
nelaimingais ligoniais, švento 
Jurgio Draugija, kuri atsto
vauja katalikų sriovę ir D. L. 
K. Keistučio Draugija, kuri 
atstovauja visą pažangiąją 
lietuvių sriovę, — tų abiejų 
draugijų vardu buvo sureng
tas tas piknikas, kuris davė 
nelaimingų sušelpimui virš $80 
pelno. Vietos katalikai pasa
koja, kad vietos kunigas Knei- 
žys tuo prakilniu darbu esąs 
nepasitenkinęs, nęs bendros 

« komisijos darbą ignoravęs. Tai 
bjaurus paVyzdis “mylėk artimą 
savo” įsakymo.
Į Lietuvių Kongreso Komitetą 
Organizacijos Gražiai Mokasi 
Antras Metines Duokles, Sme- 

tonjpinkai Nedrąsiai, bet 
Bando Kenkti

$250,000 Praisams
Naujame konteste $250,000 

skiriama praisais dėl 1,000 lai
mėtojų. Pirmas praisas yra 
$100,000. Jau yra pakėlimas 
nuo 25 iki 50% skaičiaus lenk
tyniuotoj ų, o kontestas dar yra 
tik kelios savaitės laiko.

Du aukštai su 40,000 ketur
kampių pėdų įtalpa yra užimta 
pel’ šį štabą tvarkantį atsaky
mus. Daugiau, kaip 350 paštos 
maišų ateina į raštinę kiekvieną 
dieną. Paštas yra skirstomas į 
30 divizijų ir tą atlieka laiška
nešiai išskirstydami ir surišda- 
mi. Kiekvieną valandą priva
žiuoja trokai prie namo atvež- 
dami iš paštos ir išveždami da
lykus į paštą esantį ant Varick 
gatvės.

Kada kontestas baigsis, tai 
teisėjai galės matyti bile lanks- 
tytuve dalyvių atsakymus. Visi 
2,100,000 atsakymų pirmesnio 
kontesto yra padėti į special) 
sandėlį, kur jie bus laikomi virš 
du metus. Panaši sistema nau
dojama ir naujame kontęste.

Gražus Pokilis ir Aukos 
Ispanijai

Rugsėjo 19 d. nemažas bū
relis pažangių eastoniečių ir 
bethlehem’iečių surengė gražų 
pokiliuką dd. Jonui ir Elzbie
tai Katiniams paminėjimui 25 
metų jų ženybinio gyvenimo 
sukaktuvių. Pokilis įvyko pas 
dd. Pranevičius ant farmos, 
netoli Bethlehem, Pa. Svečių 
dalyvavo gana skaitlingai ne
tik iš Eastono ir Bethlehem', 
bet net ir iš Palmerton, Pa.

Draugams besilinksminant 
ir bepietaujant d. J. Kricks, 
vienas pažangiųjų biznierių iš 
Bethlehem, Pa., tarė keletą žo
džių, išreikšdamas savo širdin
gus linkėjimus dd. Katiniams 
ir abelnai visiem svečiam. Jis 
trumpai apibėgo dabartinę 
kritišką pasaulinę situaciją, il
giau sustodamas ant Ispanijos, 
ir jos didvyriškų kovų prieš 
pasaulinį fašizmą. Jis jautriai^ NOTICE is hereby given that License No 

. . v. i i IRL1164 has been issued to the undersignedatsikreipė į visus svečius, kad to sen beer, wine and liquor at retail under I
I Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3608 Clarendon Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumeel on the premises.

ANTON J. WENZLER 
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2321 has been issued to the undersignee! 
to sell beer, wine and liquor at retail unelet 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 1823 Ocean Ave., Borough oi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumeel 
on the premises.

HAJIRY A. IIASSELMANN 
'(Hayes’ Road House)

1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE isf, hereby given that License No. 
RL3808 has; been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Lav? at 3622 Quentin Rd. & 1710 
37 St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to opnsumed on the premises.

'PATRICK DOYLE 
d-b-a Quentin Bar & Grill 

Quention Rd. & 1710 E. 37th 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1244 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1465 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on Kthe premises.'

1465 1 MYRTLE AVENUE CORP.
1465 'Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A ‘ of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 406 South 3rd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN MASLAUSKAS
406 South 3rd St., Brooklyn, Nt Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R.L4991 has been issued to the undersigned 

, to sell beer, wine and liquor at retail under 
y v Section 132A of the Alcoholic Beverage 

Control I,aw at 43 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed’ on the premises.

CHARLES GARRETT
43 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

-----------------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
RL1188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 156 Alabama Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MOE FRANKEL
.1156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

paaukotų sulyg savo išgalės 
i tam tikslui. Dr-gai Ratinis ir 
Katinienė taipogi tarė porą 
žodžių, ačiuodami draugams 
ir nuoširdžiai pritarė d. Kricks 
sumanymiui.

Ir atsiliepimas ten. susirin
kusių buvo labai gausus. Jo
nas ir Elzbieta Katiniai auko
jo $5; dd. Pranevičiai $2; po 
$/ aukojo dd. J. Drilling, J. 
Kricks, J. Misevičius, W. Lu- 
shis Market, J. Johnson, P. 
Noreika. Po 50 centų: O. Ku- 
laitienė, S. Kulaitis, P. Lukau- 
skas, P. Lukauskienė, P. Klo
va, S. Rimkunas; po 25 cen-

Bus 14 Dieną
Lapkričio-November

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel. 

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

IKS?- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
Žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

5LCEPING 
ACCOMMODATiOmI

MttMll SI

STtAMROOM

Komiteto iždininkas išsiun
tinėjo laiškučius, prašydamas, 
kad organizacijos pradėtų mo- 
kėtis metines duokles į vietos 

4 Lietuvių Kongreso komitetą už 
|937 ir 38-tus metus. Visos di
džiosios organizacijos, kaip 
tai, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3 kp., D.L.K. Keis
tučio Draugija ir N. Lietu
vių Piliečių Bendrovė, nutarė 
pasimokėti. Lietuvių Bendro
vei smetonininkai bandė su
mažinti mokestį, bet nepavy
ko; didelė didžiuma narių nu
balsavo pasimokėti visą $5. 
Viso Norwoode priklauso prie 
Lietuvos Kongreso Komiteto 
net septynios organizacijos.

Pirmas Lietuvių Koncertas

♦ Ateinantį sekmadienį, spa
lio, 10 d. įvyks koncertas. Pro-

* gramą pildys pagarsėjęs Lais
vės Mišrus Choras ir Vyrų 
Choras, iš So. Bostono, taipgi 
solistai: Ignas Kubiliūnas, Ju
lia Rainard, Mary Zavis, Al
bertas Audickas, Amilija 
Rudokiutė, Rožė Merkeliutė, 
L. švedas, klasiška šokikė-dai- 
nininkė, ir vietos mėgėjų gru
pė sulos operetišką komediją: 
“Kauno Ponai”.

Tai bus tikrai ža ve j antis 
t ^koncertas, vertas kiekvienam 

pamatyti.
Atsibus Lietuvių Svetainėje. 

Pradžia 
tų.

Iš po 
bendrai
pirmą koncertą ir smagiai lai- 

praleiskim. Koncertą ren- 
lietuvių komunistų vieti- 

kuopa.

ką 
gia 
oė

žvalgas.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
kiau.’ Aš neskaitau tą kor
telę jokia savo naryste Ku 
Klux Klane.

“Pirm negu tąpąu sena
torium, aš pamečiau Klaną. 
Nuo to laiko aš niekad ne
turėjau nieko bendra su 
juom. Aš apleidau jįjį. Aš 
visiškai nutraukiau bet ko
kius ryšius su ta organiza
cija. . .ir niekada nežadu tų 
ryšių panaujinti.

“Aš niekada nesu sakęs' Virš 850 moterų ir 50 vyrų, 
bei nurodęs, būk turėtų būt 
suvaržyta tikybos laisvė 
bent vienam čiagimiui ar 
ateiviui šioje laisvoje mūsų 
šalyje.

“Tarp mano draugų yra 
daugelis negrų tautos žmo
nių. Aš tėmijau šios tautos 
narių pažangą su pritari
mu ir pasigėrėjimu... Aš re
miu įvedimą negrams visų 
pilietinių laisvių, kurias už
tikrina konstitucija...

“Kai kurie mano geriau
si ir artimiausi draugai yra 
katalikai ir žydai... Bir- 
minghame aš sumezgiau ar
timiausius draugiškumo ry
šius su sūnum žydų religi
jos... Jis taip arti man pa
vadavo tėvą, jog aš, būda
mas armijoj 1918 m., pa
skyriau tą pasitikimą savo 
draugą žydą vieninteliu 
tvarkytojum* mano paliki
mo (testamento)... Jo naš
lė buvo pirmutinė pasvei
kint mane, kai aš tapau no
minuotas į Vyriausią Teis
mą. .

vadovystėje panelės Gertrude 
E. Condon, stoja darban kiek
vieną dieną. Daugiau, kaip 
$250,000 buvo pirmame kontes- 
te išleista algoms, įrengimui, 
reikmenims ir pašto ženkle
liams. Manoma, kad tokia su
ma bus reikalinga ir šiame kon- 
teste.
Naujas Kontestas Lengvas

šis Old Gold cigaretų kontes- 
tas lengva tvarkyti. Nereikalin
gos enciklopedijos ir žodynai. 
Kontestantai naudoja kasdieni
nę kalbą, kad užpildžius atsa
kymais vietas.’ Tas daug palen
gvina šį kontestą. Paprasti dar
bininkai, sunkvežimių valdyto
jai, suranda aiškius žodžius, 
kaip ir'kolegijų profesoriai. Jo
kio išsilavinimo ir žinojimo tam 
nereikia.

Gamintojai Old Gold cigaretų 
pasižada kiekvienam lenkty- 
niuotojui, kad darys viską, kad 
viskas būtų teisingiausiai atlik
ta ir suteikti galimybę dalyvau
ti kiekvienam asmeniui ir pil
niausiai patenkinti.

NOTICE is hereby given that License No. 
4-„a . r* Qfvnnoc. i’v. T TVTilrnlono HL2610 has been issued to the undersigned
LUS. \_>. oLIclUSS 11 J. IVilKcllclUS-| t0 sell beer, wine and liquor at retail under
Irnc Vien anvinlrl'n <lt 1 ft 510 Section 132A of the Alcoholic BeverageKclS. VISO SUllHKLcl iplO.OV. I Control Law at 5220—4th Ave., Borough of

Reikia tarti didelis ir širdin- «>ookiyn. county of Kings, to be consumed i on the premises.gas ačiū visiems draugams iri ansel dobin
, _ v j t . u • (d-b-a The Frolics)draugėms uz tokią gausią au- .5220—4th Ave., Brooklyn, n. y.
ką tam taip svarbiam tikslui. I NOTICE is hereby given that License No. 
Ispanijos liaudies laimėjimas “'“'if,!;“. 'XS' į,“,. 'į,1 Xu’S 
reiškia viso' pasaulio darbiniu-. g"*“, l«»a »t','86S..aAK:l,V.cuS'"S 
kų laimėjima! Todėl kiekvie-' ni0<*lyn> county of Kings, to be consumed 

_ v v on tho premises.nas būdas, kokį mes galime iš
naudoti parėmimui tos kovos, 
reiškia, kad ir mies prisideda
me su savo dalim prie to di
džio laimėjimo prieš fašizmą.

Dalyvis.

Tokio. — Japonai pasako
ja, būk tai Sovietų Sibiro 
armijos kojnandierius Blue- 
cheu mokinąs chinus, kaip 
kariaut prieš japonus.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
R L 5779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally Ho Casino)

2243 Kimball St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5201—2nd Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRIST THORLAND 
5201—2nd Ave., Brooklyn,

•Koncertas
Gruodžio 5 d., Lietuvių Ko

munistų Frakcija rengia kon
certą Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave.

Cleveland© lietuviai turėtų 
nerengti jokių vakaruškų tą 
dieną, šio koncerto pusė pelno 
bus skiriama Agitacijos Fon
dui.

Lietuvių Frakcija per daug 
metų didesnių parengimų ne
sistengė surengti, bet dabar 
draugai susirūpino daugiau 
frakcijos veikimu ir nutarė 
surengti koncertą.

Prie to, šiame koncerte bus 
geras kalbėtojas, draugas A. 
Bimba. Todėl clevelandiečiai 
prašomi visur prisidėti, kad 
šis Frakcijos parengimas būt 
pasekmingas. Tai būtų didelė 
nauda visam darbininkiškam 
veikimui.

Kaip Stoti į Kontestą
Nueikite į bile krautuvę, kur 

yra parduodami Old Gold ciga- 
retai, ir paprašykite Old Gold 
Kontesto Buletiną. Tą gausite 
absoliučiai dykai. Tame Buleti- 
ne rasite medžiagą. Ten bus to
kia pat medžiaga, kaip tilpo 
spaudoje. Perskaitykite tą aty- 
džiai ir tada jūs turėsite .pil
niausią supratimą apie kontes
tą.

Kontesto Buletinas turi pa
vyzdžius, patvarkymus, nuro
dymus, patarimus — viską, kas 
tik reikalinga jūsų žinojimui. 
Jeigu iš kokios priežasties jūsų 
mieste negalėsite gauti Buleti
ną, tai rašykite: Old Gold 
test, Box 9, Varick Street 
tion, New York, N. Y.

Tokio. — Japonijos Fu
kuoka provincijoj 6,000 
žmonių apsirgo ir 300 mirė 
nuo kokio tai “nežinomo 
maro.

NOTICE is hereby given that License No 
IIL3831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquqr at retail under 
Sectiop 132A of the ~
Control Law at 964 Coney 
rough of Brooklyn, County 
consumed on tne premises.

PATRICK J. MC
964 Coney Island Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 462 So. 5th St., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed . 
on tho premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS
462 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL5122 has boon issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of 1" 
Control Law at- 700 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS
700 Henry St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6542 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 44 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD AYLWARD 
(Al’s Tavern)

44 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1167 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 256—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of. Kings, to be consumed 
on the premises.

ROBERT S. DE LIA 
d-b-a Bob’s Tavern

256—4th Ave., Brooklyn, N.

FRANK KLONOWSKI
855—3rd Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1272 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 871—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, , County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, SIMEONE ROSANELLI 
(d-b-a Venetian Inn)

871—31'd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A • of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 214—39th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

i STEPHEN GUCWA
214—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
' IIL2422 has been issued to the undersigned 
j to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 67 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

' JOHN GENESKE
67 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4361 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 373-375 Franklin Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

EDWARD SUSSKIND
373-375 Franklin Ave., BROOKLYN. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL1145 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 1 
Control Law at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to b«c consumed 
on the premises.

MARGARET SWEDAS 
(d-b-a Driggs Tavern)

1676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2541 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 217—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

Ion the' premises.
THOMAS WYNNE 

(5th Ave. Bar & Grill)
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No-
Rūgšti ruginė, sn?di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, 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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL380.3 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

- THOMAS KENNY
757 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

SHENANDOAH, PA.
Spalių. 5 d. 7:30 vai. vak. Sweetf 

Svet., Main ir Lloyd Sts. įvyks pra
kalbos, kurias rengia ALDLD 9-tas 
Apskr. Kalbėtoja bus drg. J. Bon- 
džinskaitė, kuri yra nesenai sugrį
žus iš Sovietų Sąjungos. Tad visi 
moterys ir vyrai atsilankykite į šia? 
prakalbas, išgirskite svarbių dalykų 
Jžanga veltui. Kom.

(233-234)

------------------------------------------------ Ę]

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNES 

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 SI. Tarp Union Sq. ir Irving PI. New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M.

HARTFORD, CONN.
LDT Apsigynimo susirinkimas 

įvyks 4 d. spalių, 7:30 v. v. 57 Park 
St. Malonėkite visi atsilankyti į šį 
susirinkimą, nes jau trečias mėnuo, 
kaip negalima sušaukti susirinkimo, 
o svarbių reikalų ir laiškų yra labai 
daug



■

Puslapis šeštas LAISVĖ ' Pirmadienis, Spalio 4, 1937

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
PARENGIMAI Į MKKKAIMI IM KR AK

Šiandien Prasideda 
Registracija

Pašovė Unijos Agentą

Visi piliečiai privalo šią sa
vaitę užsiregistruot savo rinki
mų distrikte, nes be to niekas 
neprileidžiama balsuot rinki
muose.

Visi čiagimiai ir naturalizuo- 
ti piliečiai:

Čiagimiai, kuriem sueis 21 
metai prieš rinkimų dieną, 2-rą 
lapkričio (Nov.).

Naturalizuoti jaunuoliai, ku
rių ateiviai tėvai išsiėmė pilie
tybę kol jaunuoliai dar nebuvo 
suėję 21 metus, jeigu jaunuo
liai tuo laiku gyveno Jungtinė
se Valstijose.

žmonos naturalizuotų piliečių, 
jei už piliečių ištekėjo prieš rug
sėjo 22, 1922 m. Ištekėjusios už 
piliečių po tam nuo vyro pilie
tybės negauna, nėra pilietėm, 
jei neišsiėmė savas popieras.

Dėl Naujų Antrašų
Registruotis gali visi persi- 

kėlusieji į naują vietą, jei jiem 
sueis iki rinkimų dienos 30 die
nų naujoj vietoj, 4 mėnesiai ap
skrityje ir 1 metai valstijoje.
Pirmu Kartu Balsuojantiems

Visi pirmu kart balsuojantie
ji, kurie nėra balsavę N. Y. vals
tijoj, turi pereit literatinį “tes- 
tą”-kvotimą pirm balsuosiant. 
Tas neliečia gavusių balsavimo 
teisę prieš sausio 1, 1922 m. Bet 
kvotimo nereikia baimintis; bile 
normališkas, logiškas žmogus, į 
nors biskį pažįstąs spaudą ir 
raštą, gali pereit. Kvotimą ga
lima išlaikyt bile kurioj liaudies 
mokykloj legistracijų savaitę. 
Ten išduos liūdymą, kurį pirmu 
kart balsuojantis turės parody
ti pirm, negu jam leis pasirašyt 
registracijos knygoj.

Pasirašiusiem Komunistų

Cloak Drivers and Helpers 
unijos biznio agentas Max Ru
bin nuvežtas Fordham ligonbu- 
tin ir randasi kritiškoje padė
tyje nuo šūvio, kurį, manoma, 
paleido kerštinčiai raketieriai už 
teikimą informacijų specialiam 
raketų prokurorui Thomas E. 
Dewey, kuris dabar taip pat yra 
ADF užgirtas kandidatu į re
guliarius miesto prokurorus.

Rubin buvęs 4 kartus pas De
wey, kur jam suteikęs vertin
gų informacijų apie dar neati
dengtą raketą. Penktadienį, jam 
išėjus iš Gunhill Road stoties 
ant Bronx-Jerome Ave. linijos, 
jis pašautas galvon iš užpaka
lio. šovikai pabėgo automobi
liu. Po tam už ketvirtadalio 
mylios rasta automobilius su 
dviem šautuvais, iš kurių vienas 
spėcialis detektyvo, o kitas— 
reguliaria policijos šautuvas.

Uždaryta Tūkstančiai 
Bučernių

Kriaučių Balius

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 

rengia savo šeštą iš eilės vakarienę, 
įvyks 29 d. sausio (January), 1938, 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Pra
šome kitų vietos organizacijų tą die
ną nieko nerengti ir kviečiam Brook- 
lyno ir apylinkes visuomenę daly
vauti Kliubo vakarienėje.

. (232-233)

FRANK D0MIKA1T1S 
RESTAURACIJA

irGerbiamieji, Draugės 
Draugai! Lietuvių 54-tas Sky
rius rengia savo antrąjį metinįKošernų bučernių savininkų

protestas prieš aukštas mėsos |balių 16 spalio (Oct.), šešta- 
kainas pradėta penktadienį poidienio vakarą, visiems gerai 
piet su demonstracija, kurioj da- [žinomoj svetainėj—-Grand Pa- 
lyvavo apie 900 smulkių bučer- lradise, prie Grand ir Haveme- 
nių savininkų. Demonstracija yer Šutvių, Brooklyne.
įvyko prie didž. skerdyklos-Uni-
ted Beef Dress Co., 42nd St. ir keletą žodžių link šio baliaus.
1st Ave., N. Y. Ją šaukė Košer
nų Bučerių Federacija, su pri- 'susideda iš įvairių minčių žmo- 
tarimu mėsos vartotojų organi- nių bei grupių. Nelabai senai

Visų pirrrta aš noriu tarti

Kaip jau žinote, 54 Skyrius

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

2-

Padykę Vaikai Nušovė 
Merginą

Komunistų Partijos Rinkimų 
Kampanijos vedėjas advokatas 
Brodskis prašo, kad kiekvienas 
pasirašęs ant Komunistų Parti
jos peticijų užsiregistruotų šian
dien, ar antradienį, nelaukęs ga
lo savaitės. Ypatingai svarbu 
tas persikėlusiems ir pirmu 
kart balsuojantiems, kadangi jų 
parašai priskaitoma tik tada, 
jei jie yra registravęsi tame dis- 
trikte bile kada per 18 mėnesių, 
o tų 18 mėn. rubežius yra 5-ta 
spalio (Oct.).

Visų seniau registruotų bal
suotojų parašai ant peticijų 
taipgi netenka vertės, jei neužsi
registruos šią savaitę.

Slauges Nediskriminuos
Už Uniją

Majoras LaGuardia davė mie
sto slaugių organizacijos virši
ninkei Luciel McGorkey raštišką 
užtikrinimą, kad slaugės nebus 
diskriminuojamos dėl priklau
symo ar veikimo Association of 
Hospital and Medical Profes
sional Employees ar kurioj kitoj 
slaugių ar praktikantų daktarų 
pasirinktoj organizacijoj.

Miss McGorkey sako, kad 
organizacijos raštinė, esanti 112 
E. 19th St., N. Y., gauna daug 
skundų iš Fordham, Gouverneur 
ir kitų miesto ligonbučių, kur 
slaugės persekiojamos už uniją.

Graži 17-kos metų Shirley 
Kopp, 78-37 64th Place, Glen
dale, tapo nušauta Myrtle 
Avenue gatvekaryje, netoli 
102nd 
kusių, 
rie iš 

, Parke 
; gatvekarius, kaip jie patys 
prisipažinę vėliau, dėlto, kad 
“nusibodę šaudyt į nejudantį i 
cielių,” norėję “pataikyt į ką 
nors judantį.”

Penktadienį, 1:40 v. po piet, 
keliomis minutėmis prieš mer
ginos peršovimą, kulka perėjo 
pirmiau praėjusio Myrtle Ave. 
gatvekario langą, o astuonio
mis minutėmis po to kulka iš
rėžė trečio gatvekario langą. 
|Visų keleiviai išsigando, bet 
niekas, pasirodo, :

• raportuoti dalyką ištyrimui iki 
: antrajam e gatvekaryje auksa
plaukė Shirley sukniubo po 
šūvio. Tada gatvekario mo- 
tormanas visu smarkumu pa
leido gatvekarį iki davažiavo 
policijos stotį už 16 blokų, 
gale linijos. Pasiekus stotį, 
mergina jau buvo mirus.

Paskiau policija suėmė du 
14-kos metų vaikus, Anthony 
Henry Palese, 116-09 Jamai
ca Ave., ir Joseph Haas, 121-
15 95th Avė. Abu yra moki
niai Liaudies Mokyklos No. 90 
aštuntoj klasėj.

Jie prisipažino pavogę šau
tuvą iš Richmond Hill Rifle 
Club pereitą trečiadienį, pas
kiau nusipirkę 50 patronų už
16 centu, ir, penktadienį spe
cialiai išlikę iš mokyklos, kad 
“pasipraktikuot šaudyme”. Iš 
karto jie šaudę į medžio Stum
brį, bet paskiaus panorėję 
“pataikyti į ką nors judantį”. 
Vaikai paimti į vaikų įstaigą 
iki kvotimo.

nušauta 
gatvekaryje,

St. Ji krito auka pady- 
neprižiūrėtų vaikų, ku- 
už krūmokšlių Forest 
šaudė į praeinančius

zacijų. [kriaučiai pradėjo balius reng-
Manoma, kad “stapičius” pa- todėl, kad tūlas laikas atgal ( 

liečia 4,500 krautuvių, ir kad V® 
šviežios mėsos pardavimas su
laikoma visame mieste. Sakoma, 
skerdyklų savininkai, nutarę vi
sai jaučių nebeskerst, kol nebus 
susitarta su bučeriais. Tiesa, 
kompaniškos krautuvės mėsą 
pardavinės, bet jos nepadengs 
viso miesto, negi bus tokio rei
kalavimo, kadangi ne tik “stapi- 
čiaus” paliestų bučernių mėsos 
vartotojai, bet. ir pirkusieji iki 
šiol kompaniškose krautuvėse 
didžiuma pritaria kovai prieš 
pabranginimą mėsos.

Majoro LaGuardijos iniciaty
va pradėta tyrimas padėties, 
pasiremiant streikuojančių bu
čerių skundu, kad kainas kelia 
mėsos pakavimo firmos, kurios 
parduoda pigią mėsą aukštomis 
kainomis.

William Fellowes Morgan, 
Jr., turgaviečių komisionierius, 
pašaukė stambiųjų mėsos pa
kuotoji) ir skerdyklų atstovus at
sakyt į kaltinimus. Netikras per
statymas mėsos rūšių yra laužy
mu miesto, valstijos ir federalių 
taisyklių.

Morganas paskelbė Institute 
of American Meat Packers laiš
ką, kuriame tos įstaigos direkto
rius Pendleton Dudley sako, 
būk trūkstą gyvulių iš priežas- 

nesirūpino, ties sausros ir nebuvimo pašaro.
Bet tas bučerių neįtikino, nes jie 
turi gana davinių apie pakuoto
ji) pelnagrobiškus norus.

nes, kaip sakiau, visokių žmo-i 
nių yra. Jei ką sumanydavo! 

’ j viena grupė, tai antra arba 
trečia tam sumanymui prie
šindavosi, kas darydavo dide
lę žalą organizacijai.

Pereitas balius ir piknikai 
parode visuomenei, kad mes 
keičiamės—balius ir piknikai 
buvo pasekmingi. Ir aš manau, 
kad ir šis balius bus pasekmin
gas todėl, kad visi petys į pe
tį organizacijos darbą dirba
me. Nors mintimis galime ir 
skirtingai mąstyti apie įvai
rius klausimus, bet kuomet 
prisieina darbas organizacijos 
labui, niekuomet vieni kitiems 
neprieštaraukime, bet padėki
me, nes tas neša naudą vi
siems.

Grieš gera orkestrą. Įžan
gos kaina tik 25 centai, gana 
pigi. Tikietus galite gauti pas 
dirbtuvių viršininkus, valdy
bos narius ir atėję prie durų.

Kriaučiai kviečia bendrą 
lietuviu visuomene atsilankyti 
į šį balių,' nes ir kriaučiai yra 
parėmę ne viena organizaciją 
bei grupe finansiniai arba mo
raliai. Mes nedarėme didelės 
kainos įžangai, tad norime, 
kad visi, jauni ir suauerę, atsi
lankytumėte. Atsiveskite savo 
draugus, gimines, bei pažįsta
mus; bus tikrai linksmas ir 
malonus balius.

Sekr., F. Milašauskas.

Sakoma, jog įvedus įstatymą, 
neleidžiantį vestis per 72 va
landas nuo išsiėmimo leidimo 
vestis, sumažėjo skaičius vedy
bų. Matomai, turėjimas laiko 
pagalvot naudinga visame.

Kalbėjo Per Radio
Pereito nenktadienio vaka

re, Israel Amter, Komi Parti
jos kandidatas j konsilmanus, 
pasakė Įdomią kalba per ra- 

|dio. iš stoties—-WM C A. Skait
linėmis patiekė faktus dėlei 
nepaprastai aukštu kainu, k. 
a.: maisto produktu, pieno, 
mėsos; taingi anie gyvenamu

Pasauliniuose Fėruose, 1939 
metais, būsiąs įrengtas “pavyz
dinis miestas, taikomas 3,000 kambariu brangias randas ir 
gyventojų. Užimsiąs 10 akrų kitus dalykus. Be to. keliais 
plotą ir turėsiąs 30 namų ir gru- bruožais palietė sekančiu New 
pę visuomenės reikalams bildin- ,Yorko ir priemiesčiu rinkimų

Sumušė Fleischer’s 
Studijų Pikietą

klausimą. Petras.

Mrs. Mudgett, 26 metų, sulai
kyta nuo vedimosi su 8-tu vyru, 
kuomet paaiškėjo, jog ji pirmiau 
jau vedėsi 7 kartus ir visai ne
sitrukdė gaut divorsą nei nuo 

Pavardžių skaičiumi ji

Padėkite Ispanijos Karo 
Našlaičiam

Kaip žinia, ALDLD Moterų 
81-ma kuopa kas mėnuo mo
ka po $5 amerikiečių užlaiko
mai karo našlaičių prieglaudai 
Ispanijoj. Tame darbe, kaip 
ir daugelyje kitų darbų, mums 
padeda kitų ALDLD kuopų 
nares, taipgi ir nepriklausan
čios šioj organizacijoj mote
rys. Tačiau našlaičių gelbėji
mas ne menka užduotis, todėl 
reikalinga plačios visuomenės 
paramos.

________ ,_____________ Tam tikslui ALDLD 81-ma 
Co., Inc., laiškų adresavimo įs- kuopa ruošia puikią “turkės” 
taiga, 141 E. 25 St., N. Y., pri-jir kugelio vakarienę ateinan- 
pažino United Office and Pro- ,tj sekmadienį, 10 spalio, 
fessional Workers of America (“Laisvės” Salėje. Kuopietės 
Unijos 16-tą Lokalą, CIO, taipgi |idės„įaUg ?arP°1...x;Val?Ae?^ 
sutiko tuojau pradėt su unija 
vesti derybas dėl algų, valan-1 
dų ir kitų reikalavimų. Visa tai

Prie Fleischer’s Studijos, 1600 
Broadway, N. Y., kur daroma (vieno. 
Betty Boop ir Popeye komiškos , jau sukerta ir buvusias Rusijos 
filmos, vienas pikietas sumuštas kunigaikštytes su aktorėm, 
ir aštuoni areštuota policijos už
puolime ant pikietų. Streikieriai 
tuojau pasiuntė majorui La- 
Guardijai telegramą, kaltinda
mi 18-tos stoties saržentą Scal
ier brutališkume ir reikalauda
mi jo suspendavimo.

“Biednos” bankieriu pačios, 
Mrs. S. A. Welldon ir Mrs. C. 
H. Buhl, pakliuvo inspekcijai ir 
užsimokėjo po $3.500 ir $4.000 
baudos už bandymą išmugeliuo- 

i ti nuo laivo Normandie brangius
Nors streikieriai viso ko nu- užrubežinius drabužius be mui- 

kentė, tačiau streiką tęsia jau 
penki mėnesiai ir energingu pi- 
kietu ir boikoto judėjimu pri
vertė 13 žymių teatrų nevartot 
Fleischer’s Studijų komiškųjų 
paveikslų. Paramout Teatras

tinio mokesčio.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja apšildomas forni- 
šiuotas kambarys, yra ir garadžius

Laimėjo J 10 Minutų
Ketvirtadieni Efficient Letter

surengime. Visi kiti prašomi 
prisidėti prie šio naudingo 
darbo atsilankymu, čion sma- 

. . .. , ,. . . . , jgiai pasivaišinsite ir sykiu su-
laimėta darbininkams paskel- §eipSįte Ispanijos karo našlai- 
bus stapičių , kuris tęsėsi tik gjus
10 mtautų. S. Sasna.

Kuanivui xcaiiao .siuotas kambarys, yra ir garauzius 
sulaužė pažadą nerodyt filmų I karui; išrandavosiu viena kambarį 
ir tuojau prie jo atsirado 25 pi- ’*
kietai.

arba ir su garadžium. 130-26—115th 
St. Ozone Park, L. I., N. Y. Mrs. 
Miglin. (233-235)

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

purėm, krikfttynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Dr. Herman Mendlowitz»
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

George 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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

į Brooklyn, N. Y. č

į 168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 ■

3 Brooklyn, N. Y.
f t

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves 

‘ ...._ „ . ’ j ir pavieniu

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name 
• 

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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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

•
K

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

Nekaltinkit Savo Akinius
Jei sėdėdami šapose ar ofi

suose nebegalėsit pro langus ma
tyt, tai žinokit, kad ne jūsų aki
niai, o langų valymo kontrakto- 
riai kalti. Jų darbininkai, skai
čiuje 2,000, išėjo į streiką per
eitą penktadienį. Pirmą dieną 
streiko 15 bosų pasirašė sutar
tis, pilnai išpildydami reikalavi
mus, kas sugrąžino darban 200 
vyrų. • i

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKU IŠTAIGA

SalSs del Baliu, Koncertu. Ban- 
kietu, Vestuvių. Susirinkimu ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios boliu 

alleys.
KAINOS ^PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

tuvių, kitokių grupių 
18 senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir AO 
padidinu t o k i o 
dydžio, kokio pa- fEg 
geidaujama. w|

Taipgi atmalia- 
voju j va ir i o m x 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasčs anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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