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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
. Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

KRISLAI
Philadelphijoj.
Draugiška Nuotaika.
Kiek Daug Nelaimingai 

žūsta!
Drg. Smitas Jau Gerokai 

Pasivarė Pirmyn.
Juliui Janoniui Paminėti 

Vakaras.
Rašo R. Mizara.

Pereitą sekmadienį philadel- 
phiečiai turėjo pažmonį, kuria
me linksminosi visi pereito di
džiojo “Laisvės” pikniko darbi
ninkai ir veikėjai.

Ten pat vadovaujantieji ju
dėjimui draugai susirinko ir 
svarstė stiprinimo Komunistų ■ 
Partijos klausimą.

Buvo išsireikšta draugiškai ir 
nuoširdžiai. Penki veiklūs drau
gai ir draugės ant vietos išpildė 
aplikacijas į USA Kompartiją, o 
kiti pasižadėjo padaryti tai arti
miausioj ateityj.

Prisipažinsiu labai senai 
man teko dalyvauti tokiam 
draugiškam ir konstruktyviš- 
kam philadelphiečių veikėjų 
susirinkime.

Greenas Šaukiasi Fab
rikantų Talkos Kovai 

Prieš CIO Unijas
Nurodo Darbo Federacijos Naudingumą Kapitalistam; Ragi

na Sudaryt Milžinišką Mašineriją Karui prieš CIO .

Ispanijos Liaudiečiai Užima Jau Antrą Fašistą 
Tvirtumą, Cerro Blanco, Madrido Fronte

1935 metais Jungtinėse Vals
tijose mirė 99,967 dėlei visokių 
nelaimingų prietikių (fabrikuo
se prie darbo, automobilių ne
laimėse) žmonės. O 1936 metais, 
sakoma, tokių mirimų skaičius 
pasiekė 111,000 asmenų.

Tiktai vienų automobilių ne
laimėse pereitais metais žuvo 
37,800 žmonių.

Tai milžiniška armija! Tary
tum karo laikai. Argi negalima 
tas skaičius sumažinti.

Drg. A. J. Smitas įdavė man 
parvežti “Laisvės” administraci
jai $68. Tai pinigai, gauti už 
prenumeratas.

Kitais žodžiais, d. Smitas pra
dėjo darbuotis mūsų dienraščio 
vajuj. Kiti draugai jam žadėjo 
padėti.

Denver, Colorado.—Deši
nysis prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos, Wm. 
Green, apsipildamas prakai
tu, šaukė: “Jau išmušė va
landa” išbraukt iš Federaci
jos didžiąsias industrines 
unijas, kurios buvo suspen
duotos už tai, kad jos prisi
dėjo prie Industrinio Orga
nizavimosi Komiteto (CIO): 
“Subudavokime d i džiausią 
mašiną iš visų, kokios tik 
kada buvo darbininkų eilė
se” karui prieš CIO! rėkė 
Wm. Green. Čia jau Green 
maldingai atsikreipė į fab- 
rikantus-samdytojus:

“Aš manau, daugelis mū
sų ‘priešų’ (bosų) jau pra-

Masinės Ablavos Brazi
lijoj prieš “Raudonus”

deda suprast, kaip naudinga 
jiems yra Amerikos Darbo 
Federacijos politika, lygi
nant su CIO.

“Mes jieškome koopera- 
tyvių ryšių tarp organizuo
tų darbininkų ir samdyto
jų... Mūsų tikslas yra įvyk
dyt sutartinumą-su samdy
tojais. Mes norime numušt 
iki paties žemiausio laipsnio 
kovą pramonėje.”

Darbo Federacijos suva
žiavimo dauguma sudaryta' 
iš senoviškų, kazionų vadų' 
ir vadukų, tarp kurių pir
muoju smuiku griežia Wm. 
Hutcheson, Dailydžių Uni
jos carukas, agentas fašisti
nės Liberty Lygos.

D. Federacija Reikalau
ja Boikotuot Japoniją

Madrid.—Respublikos ar- šistus iš vadinamų “mir- 
mija jau užėmė 65 namus ”
Cerro Blanco, stiprios fašis
tų tvirtumos į pietus nuo 
Madrido. Matydami respu- 
blikiečių jėgas, fašistai pa
bėgo iš tų namų, paleisda
mi tik keletą šūvių. Neži
nia dar, kokį pasipriešini
mą jie parodys Cerro Blan
co apdrūtintame kalne.

Cerro Blanco randasi prie 
pat Useros, kurią respubli- 
kiečiai atėmė iš priešų pra
eitą savaitę, išmušdami fa-

ties apkasų.
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis. — Liaudiečiai 
bombardavo fašistų geležin
kelį tarp Teruel ir Saragos- 
sos. Atakuoja priešus lin- 
kon Jacos.

Fašistai Gijono fronte, 
šiaurėj, sakosi atėmę iš As- 
turijos milicininkų Mulleci- 
na kalvą; bet skundžiasi, 
kad lietūs su sniegais truk
do jų žygiavimą linkui Gi
jono.

ANGLU DARB1EČIAI RAGINA BOIKOTUOTI 
JAPONUS; BET VALDŽIA NESUTINKA ĮVEST 
EKONOMINIU DRAUSMIŲ PRIEŠ JAPONIJĄ

H

Piratiškas Submarinas 
Vėl Bombardavo Ang

lijos Karinį Laivą
Tai Italijos ar Vokietijos Submarinas; Anglijos Kariniai 

Laivai Naikintuvai Energingai Medžiojo Tą Jūrų Piratą
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Drg. Smitas pažymėjo, kad 
philadelphiečiai mūsų dienraš
čio tūriniu yra pilnai pasiten
kinę. Prenumeratos gauti nėra 
sunku, bet reikia darbuotis; 
reikia atlankyti žmones. Rei
kia taikyti gyveniman tas se
nas posakis: Jeigu kalnas ne
ateina pas Mahometą, tai 
Mahometas nueina pas kal
ną.

Sekmadienio spauda paskelbė, 
kad Ispanijos lojalistų armijoj 
žuvo aštuoni amerikiečiai.

Garbingai tie didvyriai 
guldė savo galvas.

Amžina atmintis jiems!
Darbuokimės, kad tų aštuonių 

draugų vietosna į revoliucinį 
darbininkų judėjimą įtrauktum 
astuonias dešimtis.

pa-

Rio de Janeiro.—Brazili
jos valdžios agentai išnaujo 
areštavo buvusį armijos ka
pitoną Tr. Correą. Kaltina, 
kad jis yra vienas iš vadų 
1935 m. sukilimo prieš 
šizmą ir imperialistus.

Kapitonas Correa, 
pirmiau buvo įkalintas, 
tada jam pavyko pabėgt. 
Fašistuojanti valdžia sako, 
kad jis dabar agitavęs ar
mijos puskarininkius ruoš
tis sukilimui šį mėnesį.

Įvedus karo stovį, Brazi
lijos valdovai daro masines 
ablavas prieš komunistus ir 
šiaip pažangius darbinin
kus. Jau suėmė daugį ir 
“nužiūrimų” ateivių; skiria 
juos deportuot atgal į tas 
šalis, iš kur jie atvykę.

ROOSEVELT SMARKIAI 
KOVOSIĄS Už PAŽAN

GIUS ĮSTATYMUS
St. Paul, Minnesota. — 

Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas čia ir pirmiau 
Grand Forks’e, North Da- 
kotoj, atakavo šalies Vy
riausią Teismą, kad jis pa
naikino AAA (žemdirbystės 
reguliavimo įstatymą), nors 
šis įstatymas per trejus me
tus nešęs didelę naudą far- 
meriams. Smerkė tą teismą 
ir už panaikinimą NRA.

Roosevelto pasiklausyt St. 
Paul mieste susirinko 20,- 
000 publikos..

Jis ketina sušaukt specia- 
lę kongreso sesiją pusėje at
einančio mėnesio, idant pri
imtų sumanymą Nacionalio 
Farmų Įstatymo ir, išleistų

fa-

jau 
bet

Denver. — Colorado. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime jos prezi
dentas Wm.’ Green šaukė 
boikotuot Japonijos dirbi
nius, jeigu japonai nesiliaus 
žudę oro bombomis nekariš- 
kius chinus.

Tai buvo vienintelis Gree- 
no pareiškimas, kurį suva
žiavimo delegatai tikrai en
tuziastiškai priėmė ir de
monstraciniai užgyrė.

H. L Black Užtvirtinamas 
Vyriausiame Teisme

Jau mūsų skaitytojai žino, kad 
šiemet sukanka 20 metų nuo to, 
kai tragiškai mirė genijališkasis 
lietuvių darbininkų poetas, Ju
lius Janonis.

Lietuvių Meno Sąjungos Cen
tro Komitetas nutarė ta proga 
paruošti paskaitą ir raginti mū
sų organizacijas,—chorus, ALD 
LD kuopas—suruošti tuo rei
kalu vakarus.

Brooklyne tokį vakarą ruo
šia pats Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro Komitetas spalio 
13 d. įvyks Lietuvių Piliečių 
Kliube.

Štai vakaro programa:
1. Aido Choras arba Aid- 

balsiai dainuos pritaikytas 
tam vakarui dainas.

2. šitų žodžių rašytojui teks 
skaityti apie žuvusįjį poetą re
feratas.

3. Pranas Pakalniškis dekla
muos Janonio garsiąją poemą 
“Rudens Vidurnaktį.” - - . -,

4. Pranas Balsys skaitys įstatymą, kunuom būtų ap-
kelis Janonio eilėraščius. — ----

Nėra abejonės, brooklyniečiai bininkams 
atatinkamai savo poeto mirtį 
paminės.

Toki vakarai reikėtų greitu 
laiku ruošti ir kitose kolonijose. 
Paskaita aprūpins Meno Sąjun
ga.

Mokėjome atatinkamai pa
gerbti mirusįjį kompozitorių 
Miką Petrauską; mokėsime tin
kamai įvertinti ir Julių Janonį.

ribota darbo valandos dar- 
ir nustatyta, 

kiek samdytojai turi būti
nai mokėt algos. Roosevel- 
tas taipgi pasižada kovot už 
įstatymą dėlei vaikų darbo 
panaikinimo.

Shanghai, spal. 5.—Japo
nai giriasi, būk jie per pas
kutinius tris. mėnesius su
naikinę “300”’ Chinijos lėk
tuvų.

Washington. — Naujas 
Vyriausio Teismo teisėjas 
Hugo L. Black užėmė savo 
vietą tame teisme be jokių 
ceremonijų, nors du advo
katai įteikė prašymus Vy
riausiam Teismui prašalint 
Blacką. Teismo pirmininkas 
C. E. Hughes pareiškė, kad 
Black yra teisėtai preziden
to Roosevelto nominuotas 
ir senato užgirtas. Bet Hu- 
ghes priėmė skundus prieš 
jį tolimesniam svarstymui 
Skundai bus sprendžiami 
ateinantį pirmadienį, bet 
yra suprantama, kad jie 
bus atmesti.

Skundus davė padėjėjas 
šalies generalio prokuroro, 
Levitt ir Bostono advokatas 
H. P. Kelly. Jiedu tvirtina, 
būk konstitucija neleidžian
ti priimti Blacką į Vyriau
sio Teismo teisėjus; tai, gir
di, todėl, kad būdamas se
natorium, jis balsavo už 
stambias pensijas pasitrau- 
kiantiem to teismo nariam; 
tuo būdu, sako, jis balsavo 
savo naudai.

Vyriausias Teismas dar 
negavo jokių reikalavimų 
atmest teisėją Blacką už 
tai, kad jis keliolika metų 
atgal buvo įstojęs į Ku 
Klux Klaną.

Shanghai, spal. 5.—Chini- 
ja užginčija japonų pasigy
rimą, būk jie užėmę Tehc- 
how miestą.

London.—Anglijos Darbo 
Partijos suvažiavimas vien
balsiai pasmerkė Japoniją 
už “masinį žudymą begin
klių chinų” ir išreiškė pasi
baisėjimą, kad japonų lakū
nai daugmeniškai terioja ci
vilius Chinijos gyventojus. 
Savo priimtoj rezoliucijoj 
darbiečių metinis kongresas 
ragina, kad Anglijos valdžia 
išvien su Tautų Lyga ir 
Jungtinėmis V aisti jomis 
įvestų ekonomes bausmes 
prieš Japoniją; kad uždrau-' 
stų įvežt japonų dirbinius 
Anglijon ir neleistų parda- 
vinėt Japonijai įvairių reik
menų, ypač karo medžiagų.

Darbiečių s u v ažiavimas 
pasiuntė reikalavimą Angli
jos ministeriui pirmininkui 
N. Chamberlain’ui—sušaukt 
specialį seimo posėdį, kuris 
turėtų įvest prekybos ir fi
nansų drausmes prieš Japo
niją.
Anglijos Valdžia Nuolai- 

dauja Japonijai
Nors Anglijos vyriausybė 

protestavo prieš Japonijos 
lakūnus, kurie bombarduo
ja beginklius Chinijos mies
tus, bet dabar jau nuolai- 
dauja Japonijai. Anglų mi- 
nisterių kabinetas per spau
dą ir gyvu žodžiu pasakoja, 
būk prekybos boikotas prieš 
Japoniją tai, girdi, būtų 
“bergždžias dalykas,” net 
“pavojingas” pačiai Angli
jai. Išvedžioja, kad nieko 
gero neišėję iš ekonominių 
drausmių prieš Italiją laike 
jos karo su Ethiopija. Bau
gina, kad jeigu Anglija pa
skelbtų boikotą prieš Japo
niją, tai pastaroji galėtų 
pradėt karo veiksmus prieš 
Angliją.

Londono valdžia perspėja 
ir Australiją nekiršint Ja
poniją šauksmais boikoto 
prieš japonus.

Anglikonų bažnyčios gal
va,, Canterbury’io arkivys
kupas buvo apsiėmęs pirmi- 
ninkaut didžiam masiniam 
susirinkimui dėlei protesto 
prieš žmogžudę Japoniją. 
Bet valdžia taip paveikė ar- . 
kivyskūpą, kad jis stengėsi, 
idant susirinkimas nepriim
tų tinkamos rezoliucijos 
prieš Japoniją, kaip prane
ša New Yorko Times’o ko
respondentas iš Londono.

šaukia 9-nių šalių Konfe
renciją prieš Japoniją
Geneva, spal. 5.—Tautų 

Lygos Patariančioji Komi
sija siūlo, kad susirinktų į 
konferenciją devynios val
stybės, kurios andai pasira
šė sutartį dėlei Chinijos čie- 
lybės ir nepriklausomybės. 
Tarp tų valstybių yra An
glija, Jungtinės Valstijos, 
Franci ja ir kt.

v v v n n i JEfl dClk * JeB •
Mussolinis Siunčia dar Dau
giau Lėktuvų ir Armijos 

Prieš Ispaniją

Roma, spal. 5.—Mussoli
nis pasiuntė iš Sicilijos nau
ją armijos pulką Ispanijos 
fašistams. Tuo pačiu laiku 
dar 79 greičiausi Mussolinio 
bombiniai lėktuvai išskri
do pagelbon generolui 
Franco’ui. Tarp jų lakūnų 
yra ir Mussolinio sūnus 
Bruno Tie bombininkai ga
lį daryti po 300 mylių per 
valandą.

Italija karštai padeda 
Franco’ui prisiruošt “di
džiajam šturmavimui,” kurį 
fašistai pradėsią prieš Ispa
nijos liaudiečius apie šio 
mėnesio 18 d.

Madrid, 
nuolės vėl 
Madridą.

—- Fašistų ka- 
daužo ir degina

London. — “Nežinomos” 
šalies submarinas paleido 
torpedą į Anglijos karinį 
laivą-naikintuvą “ B a s dis
ką,” ties San Antonio Iški- 
šuliu, už 25 mylių nuo ryti
nio Ispanijos pakraščio.

Tada “ B a s i lisk” visu 
smarkumu puolėsi į tą vie
tą, iš kurios buvo iššauta 
torpeda, ir ten pasiuntė 
vandenin kelias gilumos 
bombas, taikydamas jas į 
piratą submariną. Tai buvo 
ne keno kito submarinas, 
kaip Italijos ar Vokietijos, 
nes tik jų submarinai tar
nauja Ispanijos fašistams.

Dar nėra žinios, ar bent

viena “Basilisko” gilumos 
bomba pataikė į tą subma
riną.”

“Basiliskui” per radio at
sišaukus greitos pagelbos, 
jam talkon tuoj atskubėjo 
šeši kiti Anglijos kariniai 
laivai-naikintuvai ir du di- 
deli bombiniai lėktuvai. Vi
si kartu metėsi jieškot to 
jūrų pirato.

Tai jau antru atveju “ne
žinomas” submarinas už
puolė Anglijos karinį laivą. 
Pirmas užpuolimas buvo pa: 
darytas rugsėjo 1 d., kada 
toks slapukas submarinas 
pasiuntė torpedą į Angly 
laivą-naikintuvą “Havock.
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Chinai vėl Atmušė Japo- Lygos Komisija Švelniai 
ny Atakas Shanghajuj Šneka apie Japoniją
Shanghai, spal. 5.—Japo

nų artilerija dieną ir naktį 
bombarduoja chinų liniją 
nuo šiaurinio Shanghajaus 
skverno iki Yangtze upės. 
Japonai giriasi, kad kai ku
riose fronto dalyse “šiek 
tiek” laimėję. Bet chinai 
tvirtina, jog priešai niekur 
nepasivarė pirmyn Shang
hajaus srityj.

Chinai atmušė ir nuvijo 
atgal japonus, kurie ataka
vo chinus kaimynystėje 
'Šiaurinės geležinkelio sto
ties.

Pragaištinga chinų kulka- 
svaidžių ir rankinių bombų 
ugnis per ilgas valandas su
laikė japonų inžinierius, ku
rie stengėsi nutiest tiltą per 
Licheng upelį, idant per- 
siųst savo tankus per jį.

Geneva, spal. 5.—Pagelbi- 
nė komisija Patariančiojo 
Tautų Lygos Komiteto pa
tiekė aplamą planą pareiš
kimui prieš Japonijos karą 
Chinijoj. Po to komisija 
nominavo delegatus Angli
jos, Sovietų, Franci jos, Lat
vijos ir Australijos galuti
nai išdirbt rezoliuciją tuo* 
klausimu. Paskui rezoliuci
ja eitų Tautų Lygos susirin
kimui.

• *$’
Pagelbinės komisijos pla- 

nas švelnus; net nevadina: 
Japoniją tikru vardu—už-‘ 
puolike, tik sako, jog “nega
lima užginčyt, kad Japoni
ja įsiveržė į Chiniją.”

Japonų Ministerija Užgina 
Skandinimą Chinų Žvejų
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Nubaudė Kovojusius prieš 
Anglijos Fašistų Paradą
London.—Fašistam patai

kaujantis teismas nubaudė 
106 žmones iš didžios mi
nios demonstravusių prieš 
fašistus. Patrick Hicks ta
po įkalintas šešiem mėne
siam, kiti iki 4 mėnesių ka
lėjimo ir $50 pabaudos už

Chinai Laužo Japonų Ofen- 
syvą Shanghajuj

Shanghai, spal. 5.—Chi
nai taip smarkiai atakuoja 
japonus, kad pradėjo laužt 
atgal visą japonų ofensyvą1 susikirtimus su paradavu
siame fronte. Be kitko, chi- siais keliais tūkstančiais fa
nai jau didžiomis savo ka-šistų. 
nuolėmis bombarduoja prie-’ 
šų pozicijas ir gerai patai
ko, kaip praneša United 
Press. Jų šoviniai daužo net 
japonų štabo stovyklą Hon- 
gkew.

Demonstracijose prieš 
maršavusius fašistus daly
vavo 100,000 žmonių.

Tokio. — Japonijos užsie-. 
ninė ministerija pasakoja, 
būk chinai žuvininkai savo 
valtyse “turį nedidelių gin
klų.” Tuom išmislu minis
terija pateisina savo sub- 
marinus, kurie be persergė
jimo užpuldinėja ir skandi
na chinų žvejų valtis. Ja
ponų submarinai nuskandi
no jau kelis desėtkus tokių 
valčių su kokiais 500 vyrų, 
moterų ir vaikų.

ROMA ATMESIANTI DE
RYBAS DĖL ITALŲ AT- 
ŠAUKIMO Iš ISPANIJOS

■m.®
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Sumažėjo Skaičius Norinčių 
Dirbt CCC Stovyklose

Washington. — šiemet 
jau 98,167 jaunuoliai, išbu
vę metus ČCC stovyklose 
valdiškų pašalpinių darbų, 
įteikė pareiškimus; kad jie 
būtų iš ten paleisti. Sako
ma, jog dabar mažiau tų 
darbų' reikalauja, negu bū
tų vietos juose. Sulig to val
džia sprendžia apie žymų 
padaugėjimą darbų privati
nėse pramonėse.

Progresyviai Laimėjo Colom- 
bijos Miestų Rinkimus

Bogota, Colombia. — 800 
miestų valdybų rinkimuose 
liberalai (demokratiniai pa
žangūs) laimėjo 461-no 
miesto tarybas; atgaleiviai 
gavo didžiumas 136-se mies
tuose. Rinkimų pasėkos ki
tuose 200 miestų dar nepa
skelbtos.

Valencia, Ispanija, -f-Su
skaityta jau 100 nekariškių 
žmonių, kuriuos nužudė 

askutiHitlerio lėktuvai, paskuti
niu atveju bombarduodami 
šį miestą.

Roma. — Mussolinio vaL 
dininkai išsireiškia, kad jis 
atmes Anglijos ir Franci jos 
pakvietimą į derybas dėlei 
Italijos armijų atšaukimo iš 
Ispanijos. Sako, lai tokius 
klausimus svarsto “nesikiši
mo” komitetas Londone, 
(Mussolinis žino, kad tas 
komitetas miega.)

ORAS
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Šis trečiadienis būsiąs da
linai apsiniaukęs ir vėses
nis, sako vietinis Oro Biu
ras. Vakar temperatūra bu? 
vo 74 laipsnių. Saulėtekis 
5:56; saulėleidis 5:33.
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Kunigų ir Mokslininkų Balsas 
prieš Katalikų Bažnyčios Galvas

Nelabai senai Ispanijos katalikų baž
nyčios kunigai, kurie veikia gen. Franco 
teritorijoj ir jam puikiai talkininkauja, 
išleido ilgą prakeiksmo aplinkraštį prieš 
Ispanijos respubliką ir liaudiečius. Ta
me savo piktam rašte jie išgarbino gen. 
Franco, jo sukilimą ir vedimą šio kruvi
no karo.

Tai buvo balsas visos katalikų bažny
čios vadovybes. Jis buvo paleistas pilnu 
paties popiežiaus užgyrimu.

Visa švarioji žmonija pasipiktino tuo 
gen. Franco sutonuotų agentų žygiu. Pa
sipiktino ir sąžiniškieji pastoriai-kuni- 
gai protestonų bažnyčios ir profesoriai 
didžiųjų universitetų. Skaičiuje šimto 
penkių dešimtų jie išleido ilgą pareiški
mą. ' Jie atmuša ir pasmerkia Ispanijos 
kunigų aplinkraštį. Jie parodo, kaip 
žiaurus, purvinas ir melagingas yra tas 
aplinkraštis.

Ką dabar atsakys katalikų bažnyčios 
viršytos? Jiems bus nelengva tylėti. Šis 
protestonų kunigų ir mokslininkų pareiš
kimas pasieks ausį ir katalikų parapijo
nų. Jie pradės abejoti savo klebono tei
singumu.

nė mažiausio supratiiho nėttiH’ apie so
cializmą.

“Supliekęs” visą socializmą Amerikos 
valdžios pavyzdžiu, “Amerikos” redakto
riaus bendradarbis pirštu rodo į Sovietų 
Sąjungą. Ten irgi pdnaŠiai vyriausybė 
viską tvarkanti ir neleidžianti darbinin
kams streikuoti. Bet p. B. nuo “Ameri
kos” skaitytojų gudriai paslepia tą fak
tą, kad sovietinė valdžia yra pačių dar
bininkų valdžia. Ar gali darbininkai 
streikuoti patys prieš save? Negali, nė
ra jokio reikalo. Prieš darbininkų val
džią gali streikuoti tiktai darbininkų 
priešai.

Šis Balkūno straipsnis ryškiai parodė, 
kokie dideli yra ignorantai mūsų kleri- 
kališkos spaudos redaktoriai ir jų bend
radarbiai. Jie nemoka atskirti kapitalis
tinės valdžios nuo darbininkų valdžios, 
socializmo nuo buržuazinės valdžios ap
arato.

Dabar draugams losangeliečiams rei
kėtų gerai pasidarbuoti Komunistų Par
tijos vajuje. Iš tos gražios arnįiijos pa
žangiųjų lietuvių berods tik keletas te
priklauso revoliucinei partijai.

> Balsas iš Californijos
Drg. L. Prūseika, kuris dabar važinėja 

tolimuose vakaruose, Chicagos “Vilnyje” 
rašo apie mūsų judėjimo tenykščius rei
kalus. Sako jis:

Los Angeles draugės ir draugai šovė pir
mutinį šūvį “Vilnies” vajuj.

Per “Vilnies” pikniką, 26 d. rugsėjo, gau
ta 12 naujų skaitytojų “Vilniai.” Jų tarpe du 
iš Hollywood, Cal. Ir greitai bus daugiau.

Jeigu jie* sakytų, kad kreditas priklauso 
man, aš įsitikinusiai pareiškiu, kad kreditas 
priklauso jiems.

Ar manote, kad San Francisco atsiliks? 
žinoma, kad neatsiliks.

Dar viena telegrama visos Amerikos drau
gam : Los Angeles gyvuoja Literatūros Drau
gijos 145 kuopa. Ji turėjo 50 narių.

Visai trumpu laiku draugai (ypač drau
gės) pravedė lokalį vajų ir jau turi 100 na
rių. Daugiausia, rodos, pasidarbavo draugės 
Pukienė ir Repečkienė. Kai skaitysite šias 
eilutes, gal narių bus jau virš šimto.

Matote, ko galima atsiekt, jei tik yra no-“ 
ro! O juk Los Angeles nedidelė kolonija. Gal 
nei 500 lietuvių nėra.

Kaip Klerikalas Apsidirbo su 
Socializmu

Katalikų “Amerika” susirūpino darbi
ninkų reikalais ir pasikvietė Joną Bal- 
kūną jiems išaiškinti socializmą. O Bal- 
kūntii su socializmu apsidirbti lengva. 
Tai, ko nepajėgė padaryti didžiausi bur
žuaziniai galvočiai, p. Balkūnas atliko 
vienu šūviu ir ^avo straipsniui uždėjo to
kį pavadinimą: “Socializmas — darbinin
kų vergija.”

Kodėl vergija? Balkūnas liepia žiū
rėti į Amerikos vyriausybės tarnautojus. 
Girdi, kai privatinėje pramonėje darbi
ninkams užtikrinama teisė organizuotis, 
tai 800,000 vyriausybės samdinių ir ran
kos surištos, ir burna uždaryta. Jis sa- 

gko:
Prezidentas aiškiai yra apibrėžęs, kad val

dininkai — o toki yra visi vyriausybės sam
diniai — neturi teisės streikuoti. Jis per
spėjo Amerikos Darbo Federaciją ir Indus
trijos Organizacinį Komitetą (CIO), kad ji- 

► sai netoleruos valstybės samdytų darbininkų 
streikų ir, kad jie negali organizuotis į uni
jas, kaip tarimosi agentūras federaliams 
darbininkams.
Iš to, girdi, pati išplaukia didelė išva

da, kad socializmas yra labai blogas daik
tas. Visa bėda tame, kad p. Balkūnas 
kapitalistinės valstybės aparatą skaito 
socializmo pavyzdžiu. Betgi tai yra gry- 

Kąąas nonsensas. Kapitalistinės valstybės 
apąratą skaityti socialistinės santvarkos 
pavyzdžiu gali tiktai tas žmogus, kuris

Reikalauja Daugiau Galios Unijų 
judėjimo Skaldymui

Amerikos Darbo Federacijos Pild. Ta
ryba išdavė savo raportą Federacijos 
konvencijai, einančiai Denver, Colorado. 
Raporto sutrauka jau paskelbta spaudo
je. Green reikalauja iš konvencijos dau
giau galios Pild. Tarybai. Kam tas rei
kalinga? Ogi atėmimui čarterių iš de
šimties unijų, kurios sudaro Komitetą 
Industrinio Organizavimos. (C. I. O.), 
vadinasi, skaldymui darbo unijų judėji
mo. Raportas sako, kad Federacija 
turi pereiti į užpuolimą ir užriktuoti vi
sas kanuoles prieš C. I. O. .judėjimą.

Matyt, visai apjako Federacijos reak
ciniai vadai. Ne vienybę ir susitaikymą 
skelbia, bet karą ant žūt-būt. Šita jų po
litika daug žalos pridarys darbininkų ju
dėjimui, kuris paskutiniais metais taip 
gražiai atgijo ir pradėjo spirti darbda- 

[ vius prie sienos. Ko reikėtų, tai tvirtos 
vienybės tarp C. I. O. ir Federacijos.

Nesinori tikėti, kad Federacijos vadai 
kažin kur nujos tuo savo reakciniu kui
nu. Gali prisieit taip, kad Green, Frey, 
Woll ir Hutcheson pasiliks pasipūtusiais 
generolais be armijos.. Istorija juk yra 
mačius panašių atsitikimų.

Hartford, Conn.
Visko Ro Biskj

Jau mėnesis laiko, kai strei
kuoja trokų kėravotojai. 
Streikieriai laikosi gerai, pi- 
kieiuoja stotis ir jų eilės vis 
didėja. Iš karto išėjo streikan 
tik ^pervežėjai prekių, o dabar 
pria jų dedasi ir visokių krau- 
tuvfų trokų kėravotojai. Mies
tas įvisai suparalyžiuotas, nes 
negali įvežti ir išvežti prekių. 
Jei C darbininkai laikysis strei
ko plauke taip gerai, kaip iki 
šiol* tai samdytojai bus priver
sti išpildyti jų reikalavimus.

Miesto majoras reikalauja 
$30:000 padidinimui policijos. 
Aišku, toji suma bus išplėšta 
tš cTarbo žmonių,

Upholsteriai tebestreikuoja 
vieningai. Samdytojai ima 

daugiau tartis su streikiėriais 
dėl streiko baigimo. Mat, ar
tinasi kalėdos, krautuvninkai 
reikalauja baldų, o jie jų pri
dirbę neturi.

Prakalbos

Rugsėjo 25 d. d. šolomskas 
pasakė gana gerą ir agitaty- 
višką prakalbą, nušviesdamas 
dabartinę pasaulio padėtį. Ra
gino organizuotis į unijas ir 
Komunistų Partiją. Kalbėtojas 
pripažino, kad hartfordiškiai 
pastaruoju laiku žymiai pa
žengė progreso keliu.

Išgriebė Lavoną
Rugs. 25 d. anksti iš ryto Lie

tuvių Sąryšio darže vaikščioda
mi paupiu draugai A. Klimas 
ir J. Kūlys pamatė upėje knitihš- 
čią lavoną. Turėjo darbo, kol 

ištraukė. Pasirodė, kad tai S. 
Klimas, kurį tik ką matė esant 
darže. Iš karto buvo manyta, 
kad jis pats prisigirdė ir taip 
buvo rašyta vietinėj spaudoj, 
bet vėliau toks daktai’b liūdi j i- 
mas buvo atšauktas ir paskelbta, 
kad jis hetyčiomiš žbvo vande
nyj.

Simonas Klimas paliko dide
liam nuliūdime savo šeimyną. 
Velionis priklausė prie trijų pa- 
šalpihių draugijų, kurios suteikė 
pilnus patarhavirhus. Palaidotas 
su bažnytinėmis ceremonijomis.

Ilsėkis, Simanai, šios šalieš 
žemelėj.

Balius.
Spalio 30 d. įvyks pramoga; 

kurią rengia progresyviŠkėšheš 
draugijos. Pelnas eis Ispanijos

Madridas
Alekse! Tolstojus

Užbaiga valėhčišltd plento— 
pb kūikasvaidžių Ugnimi. Auto
mobiliai išsisuka iš plento į vie
škelį. Į kairę tęsiasi plikų ap
daužytų alyvų eilė—tai yra Ja- 
ramos frontas.

Karštis. Kartais papučia kar
štas vejas, susimaišęs su debe
siais dulkių. Seniai užpakalyje 
paliko raudoni, kaip plytiniai, 
kalnai, apdengti tamsiai ža
liais lopeliais alyvų krūmų. 
Prieš mus banguota lyguma, ap
dengta kviečių laukais.. Kaimai 
ir miesteliai—akmeniniai. Cėg- 
liniai stogai ir siauros gatvės, 
kurias bęgailestingai degina 
karšti saulės spinduliai, čionais 
mažai medžių ir šiaip krūmų— 
aikštėje prie fontano keletas 
senų akacijų.

Dauguma gyvenamų namų— 
vien tik griaučiai, kurių visas 
vidurys yra išneštas orlaivinių 
bombų. Ant slenksčių ir ant 
suolų sėdi moterys užsiėmę 
rankdarbiais. Vaikai žaidžia. 
Automobiliai slenka siaura, kaip 
plyšys, vingiuota gatvė su gele
žiniais balkonais antruose aukš
tuose. Pirmųjų aukštų langai 
užpinti grotomis. Krautuvėse 
vietoj durų—geležinės užlaidos.

Už kaimo pakalnėje kulia 
kviečius. Pėdus veeža vežimais 
su dviemis ratais, kuriuos trau
kia įkinkyti paskui vienas kitą 
du mulai ir, priešakyje, asi
las. Pėdai išmėtyti į skritulį ir 
jais aplinkui važinėja vežimas, 
traukdamas paskui save sunkų 
iš lentų padarytą aparatą, kaip 
ir šepetį. Taip kuldavo tiktai 
rymiškuose laikuose,

Visame gyvenime pėdsakai 
senovės išgyvendinimo pavida
le eilių automobilių ir puikių 
plentų. Liaudis nuvertė dvari
ninkų ir vienuolių jungą. Visos 
bažnyčios uždarytos, kitos su
degintos, kunigai ir vienuoliai 
išvaikyti, dvarininkai išbėgo 
pas Franco.

Ispanijos šeimininkais pasi
liko pati liaudis. Jąi nedavė už
tektinai laiko įsigilinti ir su
prasti tą didelį paveldėjimą. 
Ant viduramžių kaimų ir mies
telių pasipylė orlaivinės bom
bos,—sunkioji fiurerio ir dūčio 
industrija su fašistine manda
gia šypsena persistatė save pa
mainai tėvynainiškų fabrikantų, 
sinjorų ir pasekėjų didžiųjų in
kvizitorių kartos.

Bet šis išskaičiavimas užka
riavimui naujų kolonijų pasiro
dė neužtikrintas.

Naujoji technika ir fašistinis 
“mandagumas” susidūrė su 
psichine sudėčia ispaniškos liau
dies. Ir gal būt dėl to, kad ši 
liaudis ilgai buvo ėkoriomiškam 
atsilikime ir dvasiniam konser
vatizme, ji sutaupė savyje ste
bėtinai nepdprdstą gyvybę tei
singumo, garbingumo ii’ švai’ios 
sielos. Ji be svyravimo Stojo 
apginti savo revoliuciją, savo 
fabrikus, savo žemę ir Savo 
tautą. Veltui fašistiniai bomba- 
nešidi daūžo ir naikina taikitiš 
miestus, stengdamiesi tarpe gy
ventojų pasėti pahikiį ir vilties 
nuštojimą. Ispaniška liaudis 
(nuo šėneiiii, kurie sėdi pusiau 
apgriautūosb namuose, iki jau
nuolių fronte) neims ateities iš 
rankų naujos vergijos viešpa
čių. kraujas ir fiašibjaurėjlmaš 
tiktai tėprivertė ispanišką liau
dį pamaiiiyti savo ramumą ir 
geraširdingumą į organizuotą 
kūilą su obalsiu—numušti prie
šą, kas ten nepasidarytų. No 
pasaran! (Jie nepraeis!)

Lapkričio mėn. Franco sto
vėjo prie tolediškų Madrido 
vartų ir jam rodėsi, kad tiktai 
Sesti į automobilį ir po iškelta 
vėliava pervažiuoti per sostinę. 
Bet visgi jis nedrįso, šiandien 
gi pats Madridas nuo apsigyni- 
iho perėjo į puolimą. Atakos 
revoliucinės armijos yra tęsia
mos ir žoliaus. Laikas lošia rolę 

detnokratijos gynėjams. Visti 
riiūsų pareiga i-uoštis prie jo if 
dalyvauti.

* Nemunas.

fbvbiiucioniėi’ių pusę, šidb tar- 
id įib Madhidii ir kituose Sek
toriuose bifid smarkiausias dtd- 
kdš; kokibš tik yfa tilivę filio re
voliucijos fiffidžioš.

Kada pravažiuoji pro kaimus 
vedančiu vieškeliu, staigiai pa
sirodo Madridas iš už kviečių 
laukų. Iškyla smailūs varpinių 
bokštai ir raudoni stogai, tolu
moje—didėli, aukšti rūrtiai pa
čiam Madridb centre, kuriuose 
yra patalpa telegrafo ir telefo
no įstaigų. Beveik kiekvieną die
ną šį namą apšaudo fašistai iŠ 
toli šaujančių kanuolių. Bet dar 
nebuvo tos valandos, kad jame 
būtų nustojęs eiti darbas, iš šio 
namo galima kalbėtis su visu pa
sauliu.

Didysis Madridas išmėtytas 
ant tos banguotos lygumos, va
karuose rūbežiuojas su seklia, 
akmenuota Mansanares upe. Už 
jos priemiestis Karabančel, kur 
eina kovos po namus su pasika- 
simais ir išeksplodavimais; to
liau—kalva, čionais yra fronto 
linija. Tiktai vierioje vietoję— 
šiaurėje — fašistai persimuše 
Mansanares upę if užgrobė dalį 
Madrido Universitetinio mies
telio.

Virš Madrido—karšta migla. 
Saulė jau žemai už Mansanares 
upės, už kalvų ir visas miestas 
priėš saulę atrodo tamsus. Ke
lias veda pro ilgas su aukšta 
mūro tvora kapinės, čionais lai
doja Madrido apgynėjus. To
liais—po kairei—plikas laukas, 
dauba ir už jbs iš sykio prasi
deda miesto gatvės. Į dešinę — 
plytinė arkada dėl jaučių kau
tynių—ši didelė statyba, kaip ir 
visi kiti ispaniški cirkai, pasta
tyta formoje sehoviškos kblize- 
jos.

Už cirko—bulvaras. Minios 
žmonių. Maži, šviesiai geltąni, 
gatvekariai. Paimu alėja. Alėja 
akacijų. Gatvės švariai nušluo
tos. Miestas juo tolyn, tuo gra
žyn. žmonių minios vis tirštėja. 
Moterys—baltai, juodai, gana 
puikiai, apsivilkę, bet visos 
vienplaukės. Pamažu važiuoja 
dviračiai vežimai, mulų traukia
mi. Atdaros krautuvės ir kavi
nės. feėgioja vaikai pardavinė
dami laikraščius. Pravažiuoja 
automobiliai. Beveik nesimato 
kariškių. Ir tiktai iš to, kad 
jūs matote aikštėje paminklą, 
apdengtą iš visų pusių plyto
mis, cėrtiėnto kavalkais ir smė
lio maišais, arba prie banko di
delių langų—sieną iš smėlio 
maišų, arba gatvę perkertančios 
barikados, aklai užverstos ak
menimis, žemėmis ir cementų 
su kulkasvaidžiais lizdais—jūs 
suprantate, kad ffohtds arti — 
frontas už dviejų kildmetrų.

Per miesto tfiukšmą prie jū
sų ausų dasigauna slinkus ūže
sys. Praeivis pakelia galvą ir 
žiūri į tamsiai mėlyną prieva
kario dangų. Ten aukštai ore 
ski’enda sūhkūs bbrhbanešiai ir. 
kada jie staigiai pasisuka į šo
ną, tada jūs iš naūjo išgirstat 
suhkius smūgius Sprogstančių 
boinbų ahbj pusėj Mansanafės 
upės ant fašistinių apkasU bei 
jų kariškų stovyklų.

*

Mes palikom automobilius 
vienoje iš aikščių, darbininkiš
kam kvartale, šešta valanda. 
(Visi gatviniai laikrodžiai Mad
rido aikštėse—pilnoj tvarkoj). 
Nuvarginti karštos dienos žmo
nės grįžta į namus gatvekariais 
ir “metro”; Užeina į kavines 
užgesinti alkį, sėdi ant šaligat
vių ir slenksčių. Visur vaikai 
slankioja, bėgioja, žaidžia ant 
fiukštų barikadų, kurios dengia 
nuo apšaudymo šoninę gatvę. 
Maži kūdikiai įhiega ratukuose 
drbą ant tėvų rankų, čionais 
visi myli vaikus.

Einam pro šalį naujų aukštų 
namų, kur tai tolidu ant šali
gatvio sviedinio skeveldros. Šla
mu. Išdidi dama, puikiai apsi- 
reiigUS; viėhplaiikė, vedasi pra- 
vėdžidti šhniuką. ūsiiotdš senk
ite eina biilvarii it skaito laik- 
taštį. Jaunuolių pora sėdi pb 
akacijų krūmais ir garsiai ko 

tai jūokiasi. Išeinatn į aikštę,— 
ji tuščia taip, kaip ir visi na
mai, kurie randasi po tiesiogi
niu apšaudymu.

Mus lydintis armijos kapito
nas, ispaniškas poetas, rodo į 
Vieną pliką moliuotą kalnelį iš 
kairės:

—Čionais prasideda Univer
sitetinis miestelis. Už kalnelio 
—Medicinos rūmai, puse jų yra 
užimta mūsiškiais, o kitą pusę 
laiko fašistai. O vot čionais— 
mano namas...

Jis nurodo į viršutinį aukštą, 
kur švytruoja granatų išdrasky
tos skylės. Kapitonas pataria 
mūsų grupei eiti po du. Praei
nam pro šalį apleistų, sugriau
tų ir sudegintų vilų. Jų su
griauti stogai, sienų liekanos 
ir aplaužytos kolonos kyšoja iš 
už žalių krūmų, šis turtingas 
buržuazinis priemiestis randa
si tarpe darbininkų kvartalų ir 
Universitetinio miestelio. Mes 
praslenkam išilgai pasieniu ir 
nusileidžiam į apkasus.

Kareiviai — uždengtuose blin
dažuose. Kas skaito laikraštį, 
kas snaudžia, kas lošia šaškėmis, 
šūviai rėti. Apkasuose tuo laiku 
vakarinis atsilsis. .

Apkasai priveda mus prie 
Medicinos instituto. Tai dideli 
puikūs plytiniai rūmai, kurie 
pastatyti pavidale raidės P. Juo
se randasi keletas šimtų langų, 
kurių stiklai išdaužyti. Mus svei
kina, iki juozmens nuogi, res
publikos kareiviai. Apie tai, kad 
tarptautinis rašytojų kongresas 
atvažiavo į Madridą yra žinoma 
visiems. Rašytojai grįš į namus 
ir papasakos plačiosioms liau
dies masėms apie karžygišką ko
vą ispaniškos liaudies ir apie 
žiaurų, kraugerišką fašizmą.

Vadas — taipgi tik vienomis 
kelnėmis, įdegęs iki kavinės 
spalvos, linksmas, su dideliu fe- 
volveriu prie šono — veda mus į 
fakulteto vidų. Vot, koridorius 
su juodomis marmurinėmis ko
lonomis. Taipgi marmuriniai 
laiptai, po kojomis traška stik
lų skeveldros. Vot, ant sienos 
anglim išpaišyta sovietinė žvaig
ždė, o apačioj jos pasveikinimas 
Sovietų Sąjungai. Dar toliaus 
ant sienos didelėmis raidėmis iš
rašytas pasveikinimas drg. J. 
Stalinui. Vot, siena kaip sietas 
suvarstyta kulkų. Vot, ąžuoli
nis, lekcinis amfiteatras. Vot, 
skylė iki pačiam pamatui, pada
ryta orlaivinės bombos, bet šo
ne jos—nei nepaliestas sieninis 
veidrodis. Vot, kulkosvaidininkų 
kambarys su miegančiais ant 
suolų kareiviais. Vot, didelė sa
lė, kur visi langai užbarikaduoti 
smėlio maišais.

Per šaudomas skyles mums 
rodė Universitetinį miestelį. Tai 
visa eilė didelių plytinių rūmų, 
stovinčių gana atstui vienas nuo 
kito atvirame lauke, kurio pa
viršius pridengtas nudžiūvusio
mis žolėmis, žiaurūs pėdsakai 
bombardavimo labai matomi li
teratūriniam fakultete: sienose 
išraustos kanuolių šovinių sky
lės, o stogas daugumoje vietų; 
visai išneštas. Nesenai čionai 
buvo dar fašistai, bet jie tapo

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Viena iš sVarbiaiisių pi’ie- 

žasčiiį, kodėl iki šiol hejsto- 
t’au į Komiihistų Partiją, 
itivb leidžiamos kalbos apie 

partiją. Ypatingai kadaise 
btivę partij iečiai vaikštinė
ja ii’ •pąsšlkbja, kad Komu
nistą Partijoje nariai turi 
labiAi diaUg darbo ir visokių 
pai’ėigų. Ar tas tiesa?

/ Skaitytojas J.
Tas tiesa, kad tokias kal

bas leidžia tūli buvę parti- 
jiečiai ir tuomi, žinoma, su
tveria simpatikuose tokią 
nuomonę apie revoliucinę 
partiją. Tie draugai, aišku, 
nepatarnauja partijai, nbrs 
jie pasilieka partijos sim- 
patikais ir jos rėmėjais. Jei- 
gti rimčiau panagrinėsime 
tų dtaūgų pasitraukimą iŠ 
partijos, tai didejejė ddUįrū- 
nioje rasiriiė višai kitas prie
žastis. Mes žinome draugus, 
kurie po du tris mėnesius ne

išmušti, o dabar jie koncentruo
jasi šone Medicinos fakulteto— 
apie pusė kilometro atstume ant 
kalnelio.

Per skyles mums parodė— 
apie 50 metrų atstume nuo lan
go—vargiai įmatomus tarp žo
lių, kaip šukas, fašistų apkasus. 
Per kitą skylę matosi fašistais 
užimta ligoninė, kurios visas 
kampas nugriautas artilerijos 
sviedinių. Tenais irgi taip pat 
visi langai žemutinio aukšto už
krauti smilčių maišais. Per tre
čią skylę matom asfaltuotą ke
lią, ant jo, be gyvybės ženklo, 
guli žmogus.

Vot ir viskas: atviras laukas 
padengtas nudžiūvusia žole ir 
dideliais plytiniais rūmais. Ret
karčiais šūviai, kulka plumptelė- 
ja į smėlio maišą. Bet ta vieta 
baisi, kada iš abiejų pusių atsi
dengia kūikasvaidžių, artilerijos 
ir bombosvaidžių ugnis, kada 
virš stogų ūžia galingi bomba- 
nešiai. Vertė P.

“Laisves” Vajus
Philadelphia Pirmoje Vietoje

A. J. Šmitas
Senas “Laisvės” veteranas iš 

Philadelphijos rašo: “Tai jau 
padarėme pradžią vajaus. Čia 
prisiunčiu $68.00, tai bus už 2 
naujas prenumeratas ir 14 at
naujintų.

Šiemet vajų varysime vardu 
Philadelphijos Veikiantis Ko
mitetas . . .”

Taip toliaus drg. Šmitas 
skundžiasi nesveikatavimu, ta- 
čiaus vajui darbuojasi ir jų 
miestas jau pirmoje vietoje.

Laukiame kitų “Laisvės” va
jaus veteranų pasirodymo.

Šiandien Punktais Stovi:
Phila. Veikiantis Kom....314 
ALDLD 5 kp., Newark . . 72 
L. Žemaitienė, Waterbury 57 
D. M. Šolomskas, Brooklyn 48 
J. Rudmanas, New Haven.47 
P. Bokas, Waterbury.......... 44
J. J. Bakšys, Worcester. . . 31 
P. Buknys, Brooklyn.......... 30
S. Sharkey, Easton............... 28
P. Žirgulis, Rochester.......... 24
A. Lideikienė, Great Neck 22 
O. Kalvaitienė, Maspėth. . 22

Kiekvienas apšvietą mylin
tis žmogus, kiekvienas klasi
niai apsišvietęs darbininkas 
tuyi stoti į vajų gavimui “Lai
svei” naujų skaitytojų. Iš visų 
miestų ir miestelių laukiame 
naujų skaitytojų.

ateidavo į partijos susirinki
mą ir nei piršto nepajudin
davo partijos kuopoje, ta
čiau pasitraukę iš partijos 
pasakoja, kad jie per daug 
darbo partijoje turėjo.

Ne tiesa, kad Komunistų 
Partija apverčia narius to
kiomis pareigomis, kurių jie 
negali panešti. Tiesa, yra 
draugų, kurie daug veikia ir 
prisiima daug darbų, bet tai 
juk tokia pat padėtis viešpa
tauja visose darbininkiško
se organizacijose. Ypatin
gai dabar, kada partijos 
kuopos didelės, nei vienas 
sąžiniškas draugas negali 
skųstis es<s apkrautas iki 
kaklo darbais. Juk partija 
nė nekrauna darbų. Parti
ja y fa liuosanorių organiza
cija. Kiekvienas draugas 
prisideda su tiek darbo ifr 
energijos, kiek jis, jo Supra
timu, ištesi. /
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Darbininkė ir Seimininke
Kaip Ispanijos Moterys Atsineša j Karą 

Prieš Fašizmą
Ar Padės Toks Didelis

Ispanių darbininkių moterų 
nusistatymą einančio karo 
klausimu puikiai žino draugai 
ir gerai pažįsta priešai. Fašis
tai nepraleidžia nei vienos 
progos terorizuoti priešfašisti- 
nes moteris. Fašistams užėmus 
Romlei, antifašistinės moterys 
su kūdikiais ant rankų krito 
ant žemės nuo fašistų leidžia
mų akmenų. Pinte fašistai iš
žagino 30 jaunų mergaičių, o 
vėliau durtuvais perskrodė jų 
krūtines ir kūnus sumetė į 
upę.

Toledo miestą užėmę fašis
tai antifašistines moteris su
statė prie sienos ir sušaudė, o 
kūnus apipylė kerosimi ir su
degino.

Rašydamas apie ankstybą
sias karo dienas ir apie mote
rų kovą prieš fašizmą, drau
gas Kolcov, vyriausias “Prav- 
dos” korespondentas Ispani
joje, tarp kitko rašė:

Tarp aukštų kalnų liaudies kovai, tai į kelias valandas su- 
fronte matau jauną mergaitę, sirinko 7,500 moterų ir pasiūlė 
Ji atėjo iš Toledo į Liaudies1 savo darbo spėkas laimėjimui 
Miliciją ir paprašė šautuvo. Ji. karo. Net keletas moterų ba-> 
visas mėnuo aktyviai kariauja talionų suorganizuota. O kuo- 
pačioj fronto ugnyje, ir vis met buvo organizuojamas Pa-' 

sionarijos vardo batalionas, į 
valandą laiko susirinko suvirš 
700 moterų.

Italijos, Vokietijos ir Ispa
nijos fašistų karininkai išžu
dė daug moterų ir vaikų. Jie 
mušė, kankino, šaudė ir tebe- 
kankina, tebežudo visus, kurie 
tik prieš juos kovoja. Bet šim
tai tūkstančių Ispanijos mote
rų, jaunų, senų, žmonos, moti
nos, seserys, kilusios iš darbi
ninkų, valstiečių ir inteligenti
jos drąsiai žengia per didelius! 
skausmus ir Ugnį į laisvą ir1 
šviesią Ispanija, į šviesią atei-1 
tj. i.

Visų pasaulio tautų darbi
ninkių, valstiečių ir visų taiką 
ir laisvę mylinčių moterų yra 
pareiga pagelbėti savo sese
rims ispanėms laimėti kovą 
prieš žudingajį fašizmą.

J. Bondžinskaite.

katalonka, tyli, draugiška, 
simpatinga, siuvėjo t duktė, 
atėjo į karą sykiu su -draugu 
ir broliu. Jie kartu augo, kar
tu žaidė, kartu mokinosi, kar
tu įstojo i komjaunuolių orga
nizaciją. Ir 19 liepos, 1936 
metų, kartu paėmė po šautuvą 
ir nuėjo imt barikadų. Draugą 
užmušė keturiomis kulkomis, 
jis nupuolė tarp brolio ir se
sers. Marinos brolį iškėlė į ki
tą dalį fronto, o Mariną pali
ko kariniam štabe dirbti. Ji 
tankiai užsimąsto žiūrėdama į 
tolį, o kuomet aš jos užklau
siu, ko ji liūdi, atsako:

“Kaip rusui draugui galiu 
atvirai pasakyt, kad mes čia 
perdaug sentimentalistės, tai 
didžiausias mūsų nedatek- 
lius.”

Vienok, kuomet Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
per radio atsišaukė į antifašis
tines moteris padėti vedamai

Dar toliau pasidairius, pa
varčius korporacijų apyskai
tas, suradau, kad tik viena 
Swifto Kompanija susipakiavo 
$8,767,000 gryno pelno 1935 
metais. Bet ^ypatingai nuo 
1935 iki 1937 metų, jei pame
nate, ta kompanija daug vai
tojo apie sausrą ir gyvulių pa
brangimą nuo sausros. Nors 
nedaug gailesties teturiu kom
panijoms, tačiau net ir aš kar
tais pamanydavau, kad gal ir 
bloga, jei skundžiasi. Tačiau 
pasirodo^ad ir vaitojimas ap
simoka! Bėgiu 1936-tų metų 
ta pati — Swift Kompanija, 
beašarodama, susišienavo arti 
keturiais milionukais daugiau, 
negu 1935 metais, arba viso 
$12,103,000.

šiemet dar daugiau vaitoja 
ir aš tikiu, kad iš to gims dar 
didesnis aukso kupstas. Armo
ur ir Ko., kita didžiųjų sker
dyklų savininkė, vien tik pir
mais septyniais mėnesiais šių 
metų susižėrė 8 milionus pel
no. Taigi, dabar man aišku, į
kas pagrobė mano dolerį. Ir mėnesius ir ką galima skait- 
nekaltinkite, gerbiamieji, ma- liuot ilgiau. Mes, prigimtu bū- 
ne ar bile kurią šeimininkę, du (ant pirštų) rokuodamos į 

dieną galėtume suskaitliuot ir 
pravest asm'enišką 
kiek reikia mokėt 
važiuotę, kambarį, 
ir kitką.

Tiesą pasakius,

New Yorko Valstijos Darbo 
Departmentas pastaruoju lai
ku esąs nusistatęs smulkme- 
ningai apskaitliuot, kiek ma
žiausia kainuoja moterim pra
gyvenimas. Tas darbas paves
ta Miss Frieda S. Miller, Mo
terų Divizijos direktorei. Tam 
tikri asmenys kiekvienoje apy
linkėje apskaičiuosią, kiek ten 
kainuoja pragyvenimas ir su- 
lyg to būsianti nustatoma mi
nimum alga.

Faktinai, Miss Miller per 5 
mėnesius jau vedanti aproka- 
vimą tokio budžeto.

Skaitlinės gerai. Minimum 
alga taipgi labai reikalinga, 
kad apsaugot moterį nuo pa
čių plėšriausių išnaudotojų, 
kurie moka žemiau padoraus 
pragyvenimo skalės už jų dar
bą. Tačiau sunku suprast, kas 
ten buvo skaitliuotino per 5

pažiūrėk žinybos Knygon ir 
pats surasi atsakymą.”

Jei tai būtų nutikę švento
sios inkvizicijos laikais, be 
abejo, būtų buvęs didelis po- 
kilis Waynesburge. Ten būtų 
važiavę ponai su važnyčiomis 
ir pėstininkai su tarbomis per- 
s i k a b i n ę keliautų pamatyt, 
kaip raganė Morrisienė suple
škės ant laužo, šiandien at
siekta tik tiek, kad Mrs. Mor
ris, dviejų vaikų motina, iš
mesta iš darbo, nors ji toj mo
kykloj dirbo nuo 1914 mietų ir 
buvo žinoma, kaipo sumani 
mokytoja.

Stebėtina, kaip dar netoli 
nubėgom nuo raganų gadynės.

Newark, N. J

“VIRĖJA”

jei sukelsim daug triukš
mo prieš tuos kišenių krausty- 
tojus. Šeimininkė.

tyrimą, 
už valgį, 
drabužius

nori atimt tą kanuolę, iš kurios 
buvo užmuštas jos sužiedoti- 
nis, ir tą kanuolę atsukt prieš 
fašistus.

Drg. Kolcov toliau rašė:
Kiekvieną rytą matau dide

les eiles moterų su didelėmis 
juodomis kasomis. Jos stovi ei
lėse laukdamos bulvių, pieno, 
duonos. Sostinės Madrido 
krautuvės tuščios. Jos išbadėju
sios, nuvargusios, bet linksmos 
ir juokauja, o kuomet karo li
goninė per radio atsišaukė 
kraujo, perliejimui sužeistiems 
kariams, tai į valandą laiko 
prie ligoninės durų atėjo 700 
moterų siūlydamos kraują. Jos 
sako: “Vyrai prarado kraują 
fronte, tai mes jiem norim su
grąžint.”

Drg. Kolcov duoda dar vie
ną pavyzdį:

Komjaunuolė Marina, maža

Ispanes Merginos Gali 
Eit Be Sargybos

KAS PAGROBĖ MANO DOLERĮ?
Jau gerokas laikas, kaip aš 

nesisukinau turgavietėje, susi- 
dėjusios sąlygos buvo mane 
“paliuosavusios” nuo šeiminin
kės pareigų. Bet kaip prijau
kintas prie retežio šuo sugrįž
ta prie jo, taip ir man aną 
dieną užėjo gera proga ir 
ūpas padaryti pratimus šeimi
ninkavime.

Pasiėmiau krepšį ir kampu- 
tin įsidėjau vieną dolerį pirki
niams ir antrą-atsargai. Per
nai mano vienkartiniam pirki
niui pakakdavo dolerio.

Užėjau mėsinyčion. Maniš
kiai jokiam specialiam Jeho
vai netiki, tačiau jie mano, 
kad šviežia, gyvulio sveikatin
gumo atžvilgiu prižiūrėta mė
sa turi būt geresnė. Pas juos 
dar randasi ir kita “silpnybė” 
—jie vely valgytų mažą šmo-
čiuką gero “steiko” negu visą 
svarą kokios sunkiai suvirški
namos dešros ar guminiai ne- 
sukramtomo raumens. Taigi 
užėjau ir klaūsiu:

“Turite ‘steiko’?”
“Taip, tamsta,” atsako bu

čeris.
“Po kiek svaras?”
“Tik 61 centas, tamstele.”

—Gal neprigirdžiu, — pama
niau sau ir iš antro karto pa
klausiau :

“Po kiek?”
“Tamsta rodėte į ‘porter

house steiką’, ar ne ? Tas 
‘steikas’ yra po 61 centą sva
ras,” biskį nekantriai atsakė 
buČeris. Pagalvojau—iš kur 
aš bepirksiu viską kitą, jei tik 
už mėsą sumokėsiu didesnę 
dalį paskirtos sumos, tad nus
prendžiau paklausinėti piges
nės mėsos.

“O po kiek “rib roast’?”
“Po 43 centus.”
“Kibą papaiko,” išsitariau 

pritrūkus kantrybės. “Juk per-

Clevelando Kronika
G. Albinas.

ssMMB
choras turės puikią prelekcįją, 
kurią duos pati dirigentė-moky- 
toja d. šalinaitė, iliustruoj’aht 
Bronklyno garsiems AidbalsiamS 
dainomis. Visa šita procedūra, 
įvyks lapkričio (Nov.) 6 dieną, 
Lietuvių svetainėje.

Choras prašo vietinių ir apy
linkės draugijų nerengti jokių 
parengimų, o dalyvauti pas sie- 
tyniecius.

Įvairumai-A įsitikimai
Rugsėjo 25 d., ALDLD kuopos 

nariai susirinkę apsvarstė pa
girtinų reikalų. Skaityta net 5 
laiškai ir visi priimta su tam 
tikrais atžymėjimais.

Svarbiausias laiškas buvo nuo 
Liet. Komunistų Partijos Cent
ro Biuro, kur buvo primenama 
svarbūs dienos klausimai. Remti 
Kom. Partijos vajus pinigiškai 
ir organizaciniai ir “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus. Pastarajam iš
rinkta didelis komitetas,—net iš 
12 asmenų. Tai labai gražus 
darbas, tik geistina, kad tas 
skaitlingas vajininkų būrys at
liktų gerai užduotį. Jaunuolių 
proponuojamas žurnalas ‘Voice’ 
apkalbėta ir prieita prie išvados, 
kad mes, suaugę, padėsim kiek 
galint, bet ir patys jaunuoliai tu
ri darbą varyt pirmyn, nes jie 
tam darbui tinkamesni, kaip tai: 
rinkime prenumeratų, garsini
mų ir aukų. Kuopa paaukojo $3 
jiems.

Drg. Kasparas gerai 
tarptautinėj dirvoj.

Veikiantis Komitetas Pasiėmė 
/Vesti Spaudos Vajų

Rugsėjo 30 d. Clevelando 
Draugijų veikiantis’ komitetas 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame padarė gerų tarimų 
ir pasibrėžė pravesti gyvenimam 
Nusitarė surengti pramogą Tom 
Mooney ir Scottsboro jaunuolių 
naudai. Pasiėmė tvarkyti šių 
metų spaudos vajų. Komiteto se
kretorius smulkmeniškai praneš 
apie vajininkų sąstatą. Pasky
rė dd. Sklerienę su Mažeikiene 
aplankyti d. Plungienę, kuri per
eitais keliais metais darbavosi 
mūsų spaudos vajuose,* o dabar 
nesugaluoja-serga. Taipgi komi
teto nariai ir vajininkai sume-" 
te porą dolerių dėl dovanėlės d. »• . 
Plungienei. - .
ALDLD 22 Kuopos Susirinki- ;, 
mas 7 d. Spalio—-Bus Naujo.

Spalio 7 d., Lietuvių Darbinin- .„Jį? 
kų Svetainėje, 920 E. 79th St., 
įvyks 22 kp. susirinkimas, ku
riame pirmu kartu tos kuopos 
istorijoj be kuopos dalykų bus 
WPA teatralių menininkų trupė 
su gražiu perstatymu. Kuopa 
pakvietė WPA dailės darbuoto
jus kad suloštų mūsų nariams 
ir svečiams veikalėlį, kurie mie
lai ir apsiėmė tą padaryti. Taigi . 
visi ALDLD 22 kuopos nariai ' 
būkime šiame susirinkime, ku- ; • 
riame didesnę dalį laiko pralei- 
sime pamatymui ką tokio naujo 
dailės srityje. Labai bus gražu, 

'kad gražus narių skaičius atsi- 
(lankys ir dar svečių pasikvies.

LDS Vajų Pratęsus
Drg. S. K. Mazan, kuris yra •> 

didelis patriotas LDS, yra labai 
pasitenkinęs vajaus pratęsimu. , 
Clevelando Draugijų Veikiančio 
Komiteto susirinkime jis atsi
šaukė į draugijų veikėjus ir laik
raščių vajininkus, kad pasidar
buotų kartu ir gavime LDS nau- ; 
jų narių. Jo manymu, LDS 55 k. 
turi būt skaitlingiausią nariais 
už visas kitas kuopas. Ką sakote 
apie šį puikų ir prakilnų norą? 
Visi LDS nariai ir prijautėjai 
gaukime nors po vieną narį, tuo

šiomis dienomis dar 
sekami pinigingi

PHILADELPHIA, PA.

Maloni Drauge:
-Aš jum prisiunčiu $7.50 už 

10 prenumeratų “Virėjos”. O. 
Leikienė buvo parsitraukus 
prenumeratų knygutę, bet jai 
laikas nepavelino darbuotis, 
tai aš iš jos paėmiau ir tą 
darba atlikau, užrašydama 10 
“Virėjų”.

Draugiškai,
A. Merkienė.

BRIDGEWATER, MASS.

Brangi Drauge E. Vilkaite:
Mano mama dar gavo tris 

prenumeratas “Virėjos”, šia
me laiške rasite Money Order 
ant $2.25.

Draugiškai,
Bertha Pėslis.

atėjo 
laiškučiai:

veįkia

Lietuvių Kom. Frakcijos 
Sueigėlė

Rugs. 26 pas draugus Raža^s- 
kius buvo smagi sueiga, sureng
ta lietuvių komunistinės grupės. 
Tai pirmas viešas parengimėlis, 
komunistų surengtas, b^gyj pa
starųjų 15 metų. Frakcijai pa
žengus pirmyn organizaciniai, 
turės pagerėt ir jos veikimas. 
Draugai bus drąsesni savo var
du toliaus surengti ir didesnius 
parengimus svetainėse ir laukuo
se, vasaros laike.

Kelios priežastys buvo, kad 
nebuvo parengimas “pare” taip 
skaitlingas, kaip buvo manyta. 
Mat, ir patys rengėjai gal bijojo, 
kad nebūt perdaug, už tad silp
nai garsino ir kvietė draugus. 
Antra, tai tos privatinės parės, 
parinkęs daug pakenkia visuo
meniškom pramogom. Kada gi 

j tie mūs draugai-gės liausis zy
lioję paskui buržuazi 
dūnus, o daugiau atk 
mėsio į savo reikalus?

Tiesą pasakius, mes kur 
kas geriau įvertintume greitą 
paspaudimą į fabrikantus ir 
prekybininkus, už mokėjimą 
minimum algos, negu ilgas ir 
sausas skaitlines.Pagarsėjus ispanė aktorė 

Charito Leonis sako, kad per 
šimtmečius merginas sekiojusi 
dabotė šiandieninėj Ispanijoj 
nebeturi vietos.

“Aš einu pati viena ir taip 
daro mano draugės,” išdidžiai 
kalba gražuolė Charito. “Ma- 

l no motina grasina mane iš- 
■J5 i mest iš stubos, ir mano tėvas 
\r|sako, kad jis gėdisi turįs ma- 

ne už dukterį—bet ne mano 
vienos tėvai dabar tą patį sa
ko.

“Mums dabar nebereikia 
apsigaubti skaromis, ir mus 
dabar nebesekioja dabotės.”

Taip šiandieną kalba Cha
rito, taip kalba visos mergi
nos ir moterys. Seniau Ispani
jos moteris negalėm niekur 
pasirodvti be palydovės arba 
vyro. Neprisilaikanti papro
čio būdavo viešai gatvėie nie
kinama, jai šaukiama ižeidi- 
nėianti šūkiai, kain didžiau
siai nusidėjėlei. Gi tuo pat sy
kiu vyrai eidavo, kur norėda
vo ir kada norėdavo, nebuvo 
reikalo nei nnsisakyti išėjimo 
tikslo. Didžiuma moterų ne
buvo mačiusios net keliolikos 
bloku, apylinkei, viskas ka jos 
žinojo, tai artimiausią krau
tuve ir bažnyčią.

Tūliems senuoliams, 
kunigų buvo įkalbėti, 
“kain buvo iš pradžios, taip 
bus ir visados,” ta moterims 
duotoh laisvė nepatinka, at
rodo baisia paleistuvyste, bet 
dėl ju atsilikirrio nuo gyveni
mo motervs nemano aukaut 
save ir šąli tolimesnei vergi
jai. Jos karta nasiliuosavo ir 
dabar visomis išgalėmis nade- 
da Liaudies Valdžiai kovot 
prieš užpuolikus ir vergėjus

NE RAGANŲ GADYNE REIKIA ATSARGUMO
Mūsų šeimininkės paprastai 

yra pilnos pasitikėjimo. Pasiti-

pat 
‘rib

nai mokėdavau už tokį 
‘steiką’ 47 centus, o už 
roast’ po 29 centus svarui. 
Nejaugi pabrango net po 14 
centų ant svaro?”

“Taigi, taigi, tamsta. Kas 
buvo pernai, tai ne šiemet,” 
atsidusdamas pastebėjo buče- 
ris. “Argi tik mėsa brangiau? 
Juk tas pats ir ant kitų da
lykų.”

Neilgai ėmė persitinkrint jo 
žodžių teisingume. Kiauliena 
irgi pabrangus gerokai—po 
8c. ant svaro. Sviestą radau 
veik du syk tiek pabrangusį. 
Kuris pernai buvo apie 24-28 c. 
svarui, šiemet jau moki 41 
centą arba 13-17 centų dau
giau. Kiaušiniai nuo 24 cen
tų pašokę net iki 38 ir-gi 14 
centų skirtumas. Panašiai ir 
daugiau pabrangusios kai ku-

kurie 
kad

Ramiame Pennsylvanijos . ... , . _ ...
kampelyje nesenai pasibaigė, 
“beždžionės” byla, kurią kiti' 
vadino “Mažaja Scopes” byla, 
dar kiti — Bimbos byla. Ne 
tai, kad šioj byloi kaltinamoji (laikas atgal

Laura Elm's griežtą vajų už prašalinimą iš 
prekyviečių neteisingų svars
tyklių ir mierų. Departmento 
agentai suradę galybę visokių 
apgaulių, ir tokiose vietose, 
kur jie mažiausia tikėjosi. Iš 
pradžių visokių prekių suk- 
čiukų sumedžiodavę net po 
1,000 į mėnesį. Net toks men
kas dalykas, kaip dėžutė uogų 
nebuvus praleista be “aptri- 
mavimo.” Vienoj vietoj suras
ta, kad skiedrinių dėžučių du
gneliai pakelti popieromis ir 
dėžutėse rasta uogų tik du 
trečdaliu mieros.

I visa bėda tame, kad ją dąug 
kas panaudoja blogiem tikslam.

New Yorko Miestas tūlas 
pradėjo vesti

rios daržovės ir vaisiai. Ir kol 
prisidėjau krepšelin tą načią 
normą pirkiniu, kaip pridėda
vau pernai, ne tik iškeičiau, 
bet ir išsibarstė mano antrojo 
dolerio centai veik iki pas
kutiniam.

Ėjau namo nerami. Man 
rūpėjo — kas pagrobė mano 
antrąjį dolerį, kurį buvau isi- 
dėjus atsargai, kad galėčiau 
nusipirkti, jei ką neplanuota 
pirkt pamatvčiau. Reiškia, už 
dolerio vertės prekes išmokė
jau du doleriu. Kas nors, kur 
nors už tai kaltas. Gal buče- 
ris? Patirsiu, kam nors pasa
kysiu įvalias.

Ir patyriau, kad urmo nar
do otųviu yra nustatytos tokios 
aukštos kainos, jog mažmeno
mis pardavinėjantiem buče- 
riam mažai liekti nuo svaro ir 
daugelis biednesniųjų vos tik 
verčiasi. Reiškia, ne bučeris 
kaltas. Dabar man pasidarė 
aišku, dėl ko New Yorke bu- 
čeriaį paskelbė “stapičių.”

moteriškė Mrs.
Morris iš Waynesburg, Pa., 
kaimo mokytoja, būtu bent ką 
bendro su minėtais dviem vy
rais turėjus. Dalykas tame, 
kad jie daug seniau buvo tam
pomi po teismus už panašų 
prasikaltimą ir jų bylos buvo 
iškėlusios diskusijas visoie 
plačioje šalyje ir net pasauli
ne skale.

žinodama ar nežinodama 
apie anas pirmesnes bylas, o 
gal tik šiaip turėdama drąsos 
ir darbštumo skaityt ir suži
notus dalykus perduot kitiems, 
Mrs. Morris, kaip ji pati vė
liau liudijo teismte. karta mo
kykloj išsitarus apie Darwino 
teoriją, kad žmogus išsivystė 
iš žemesniu gyvūnų.

Apie tai ji išsitarus netiks
liai. Ji atsinešus mokyklon se
na žurnalą, kur buvo straips
nis anie Palestiną. Ta ji aiš
kinusi mokiniams. Bet vienas 
mokinių tame pat žurnale na- 
stebėies straipsni anie evoliu
cija ir paklausęs, ką tas reiš
kia. Mrs. Morris atsakius, kad 
“tai Darwino teori i a—aš da
ba neturiu laiko aiškint, bet

fašistus, nes ios gerai supran
ta. kad tik laisvoj Ispanijoj 
galės būti laisva moteris.

Į Dienraščio “Laisvės”

KONCERTAS
Brooldyne...

Bus 14 Dieną
Lapkričio-November

Dešiniosios puses kampe parodomi Ispanijos liaudiečių armijos vyriausias koman- 
dierius gen. Miaja ir pulk. Orliga. Paveikslas nutrauktas per ceremonijas, kada 
brigada buvo apdovanota atsižymčjimo ženklu.

sius išlai- 
reips do-

Mirė Kazys Pranckaitis
Šiomis dienomis čia ligoninėj 

mirė K. Pranckaitis, arti 50 me
tų amžiaus vyras. Velionis gan 
ilgai sirgo ligoninėj. Nors buvo 
stiprus fiziškai, bet kelios ligos 
apsėdę užbaigė jo gyvenimą. 
Velionis Pranckaitis seniaus 
buvo vedęs, paskui atsiskyrė su 
savo žmona ir pastaraisiais lai
kais gyveno kaipo pavienis. Ve-, 
lionis, rodosi, priklausė Palan-' 
gos Juzės draugijai, bet šiaip met žodis stosis kūnų ir gyvens 
visuomenės darbuose nedalyvau-' 

' davo.
Pažiūrų buvo tautiškai-kata- 

likiškų.

Sunkiai Sužalotas žmogus
Apie savaitė atgal vienas 

gamtos nuskriaustas, bet sma-' 
gaus būdo mažas žmogelis užėjo 
pas savo tautietį į užėigą ir ra
dęs ten savo draugą, klausė jo, 
ar jis jam atsiteis už sugadini
mą jo geros kepurės. Anas pri
žadėjo atsiteist ir šiam einant, 
namon, skriaudikas smogė su 
geleže per kojas. Vargšą nuga
beno ligoninėn. Sakoma, nulau
žė jo kojas.

Iš Sietyniečių Darbuotės
Choras gerai darbuojasi 

meno srityj. Per pastaruosius 
kelis metus neėmė nei atostogų, 
kaip kiti chorai kad daro.

Per praėjusias kelias savaites 
buvo nutarta turėti vajų už nau
jus narius į chorą. Trumpu lai
ku gauta apie tuzinas. Daugiau
sia pasidarbavo drg. Jesmantie- 
nė iš Harrisono, prirašjrdama 
penkis dainininkus.

Šiuo tarpu sietyniečiai labai 
užimti mokinimusi operetės 
“Meilės Nuskriausta,” kurią 
kompozitorė d. Šalinaitė-Sukac
kienė išvertė iš anglų kalbos.

Tai yra juokinga, komiška 
operetė, kur vaidinimas-teismo 
procedūra eina ištisai vien tik 
dainomis. Kadangi operetės vai
dinimas truks apie valandą, tai

tarp mūsų.
ALDLD Moterų Komiteto 

Parengimas
Rugsėjo 25 d. ALDLD 15-to 

Apskričio moterų komitetas tu
rėjo “dešrelių ir virtienių” va

karienę, kuri buvo sėkminga. 
• Svečių atsilankė
Tas viskas parodo, kad vietos 
lietuviai užjaučia ir pritaria Is- 
panijos lojalistams. Labai gra
žiai laikas praleistas ir gražaus 
pelno liks Ispanijos vaikučių 
naudai.
Gražu Pažiūrėjus j Prakilnų 

Veikimą
ALDLD moterų komitetas tu

rėjo Ispanijos naudai parengi
mą. Jis taipgi labai gražiai pa
sidarbavo dėl plieno streikierių. 
Dabar CDV komitetas rengia 
pramogą naudai Tom Mooney ir 
Scottsboro jaunuolių. Kaip tai 
gražu! Af-fco.

skaitlingai

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams
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LIETUVOS ŽINIOS
“Inkaro” Darbininkai 

Pradėjo Darbą
Susitarta, kad “Inkaras” pa

kelia minimalinį uždarbį darbi
ninkams, išdirbusiems fabrike 
daugiau kaip 6 mėnesius: vy
rams ligi 4.8 lt. (buvo 4.4 lt.), 
moterims 3.75 lt. (buvo 3.45 lt.) 
už 8 vai. darbo dieną. Be to, už
darbis bus padidintas laisvu su
sitarimu pagal darbininko iš
dirbtą laiką ir darbingumą bei 
kvalifikaciją. “Inkaras” garan
tuoja per 8 savaites darbinin
kams duoti dirbti 6 d. per savai
tę ; darbininkams avansus išduo
da vyram po 25 lt., moterims po 
15 lt. Šis avansas bus atskaito
mas laike kiekvieno atlyginimo 
išmokėjimo, būtent: vyrams po 5 
lt., moterims po 3 lt. Visus dar
bininkus priima darban senom 
teisėm, t. y. su kompensacija 
ir tt. Už viršvalandžius bus mo
kama sekamai: už pirmas dvi 
vai. 25 nuoš. brangiau, ne
gu už padienį atlyginimą, ir už 
sekančius vįršvaladžius 50 nuoš. 
Už šventadienio viršvalandžius 
bus mokama 50 nuoš. brangiau. 
Be to, “Inkaro” direkcija pasi
žada tarpininkauti, kad suimtie
ji fabriko darbininkai (5) būtų 
kaip galima greičiau paleisti. 
Taip pat pasižada mokėti darbi
ninkams ne mažiau kaip mini- 
malinis atlyginimas, nors jie per 
8 vai. to uždarbio neuždirbtų.

Kodėl Įvyko Šiluvos Maldi
ninkų Katastrofa

Oficialiai nustatyta, kad svar
biausioji tos katastrofos prie
žastis — autobuso perkrovimas, 
nes į tą autovežimį normaliai ga
li sėsti 36 žmonės, o susodinta 
SO. * • '. . • '
’ Be to, apvirtusi mašina buvo 
bloga ir ją leisti į tokį tolimą 
kelią ir dar taip smarkiai ap
krautą—negalima. šoferis išva
žiuodamas nugąstavęs, kad ga
li kas nors atsitikti. Tuo savi
valdybės autovežimiu šiemet va
sarą daryta daug ekskursijų, ir 
vienas laikraštininkas, kuris 
tuo sunkvežimiu su ekskursija 
važiavo į Zarasus, Anykščius, 
Klaipėdą ir Alytų tvirtina, jog į 
tas sunkvežimis niekam tikęs: į 
kalną važiuojant užverdąs moto
ras ir reik vandens pilti. Be to, 
tas autovežimis (8 nr.) iš eks
kursijų grįždavęs tik rytojaus 
dieną, nors turėjęs sugrįžti tą 
patį vakarą. O kai dėl prikrovi- 
mo, tai šoferis negalėjęs nieko 
padaryti — rengėjai, jėzuitai, 
buvę užsispyrę daugiau maldi
ninkų į Šiluvą nuvežti, tai ir 
krovę, kiek tilpo.

Suomija Lietuvoje Nori 
Pirkti Arklių

Teko patirti, kad Suomija Lie
tuvos atitinkamoms įstaigoms 
yra pareiškusi pageidavimą 
pirkti kelius šimtus lietuviškų 
arklių.

Rąstą Netvarka Br. Sadins- 
kų ir Sragavičiaus Įmonėse

KAUNAS. — Nesenai Br. Sa- 
dinskų baldų ir medžio apdirbi
mo įmonės darbininkai pasi
skundė Kauno m. darbo inspekt., 
kad toje įmonėje yra daug trū
kumų ir nebojami darbininkų 
reikalai. Darbo inspekt. tą įmo
nę patikrino ir rado, kad darbi
ninkų skundas yra pamatuotas. 
Betikrinant be kitų trūkumų 
buvo pastebėta, kad darbinin
kams atlyginimas išmokamas 
savininko pasirašytais skolos 
rašteliais. Kadangi minėta įmo
nė jau anksčiau buvo įspėta pa
šalinti visus joje esančius trū
kumus, bet nepašalino, tai darbo 
inspektorius jos savininkui su
rašė protokolą.

Įsteigtas Laisvamanių 
Dr-jos Skyrius

Užventis. Šiaulių apskr. K. Ja- 
nušo pastangomis Užventyj įs
teigtas Lietuvos Laisvamanių 
etinės kultūros dr-jos Užvenčio 
skyrius. Naujasis skyrius sku
biai tvarkosi. Martoma įsteigti 
laisvąsias kapines. Tikimasi, 
kad įapinių reikalus parems—

suaukaus iš Užvenčio išvykę lai
svamaniai amerikiečiai. Fanati
kai įvairiais būdais stengiasi 
skyriaus organizatoriams pa
kenkti; juos įvairiai juodina ir 
šmeižia. Tačiau Užvenčio lais
vamaniai į tai nekreipia dėme
sio.

Užvenčio laisvamaniai gyvena 
ir gyvens didžiojo varpininko 
Povilo Višinskio mintimis, kuris 
yra kilęs iš Užvenčio.

Be to, darbo inspekt. tikrino 
Sragavičiaus baldų ir medžio 
apdirbimo įmonę. Rasta, kad 
darbdavys, po pakartotino įspė
jimo, nebuvo išdavęs darbinin
kams atsiskaitymo .knygelių, ne
iškabintos uždarbio normos ir 
tt. Darbdaviui surašytas proto
kolas.

Be to, inspektorius atšaukė 
leįdimą dirbti viršvalandžius, 
nes už juos nemokėjo 25 nuoš. 
brangiau ir neatžymėdavo dar
bininkų atsiskaitymo knygelėse.

Spirito Varyklos Pradėjo 
Darbą

Daugumas spirito varyklų jau 
pradėjo 1937-38 m. sezoną, o 
likusios darbą pradės apie spa
lių mėn. Mokesčių departmentas 
iš spirito varyklų šiemet yra nu
matęs pirkti 4.3 mil. litrų žalio 
spirito. Jis bus sunaudotas: 
2.5 mil. litrų gėrimui ir 1.8 mil. 
motorinui. Tą kiekį spirito ga
mins 36 spirito varyklos. Iš vi
so, tikimasi, kad valstybinio mo
nopolio reikalams šiame sezone 
bus pagaminta ir sunaudota 
daugiau kaip 4.5 mil. litrų spi
rito.

Lenkai Konfiskavo Dvi 
Lietuviškas Knygas

“Vilniaus Rytojus” 70 nr. 
praneša, kad nesenai Vilniaus 
miesto Storastos sprendimu buvo 
konfiskuotos dvi Vilniuje išleis
tos liet, knygos, “Vilnius 
ir jo apylinkės” ir lietuviškų ei
lėraščių rinkinys, pavadintas 

■ “Lietuviški eilėraščiai”. Be to, 
šiomis dienomis Vilniaus polici
jos tardymo įstaigoje buvo iš
tardytas “Vilniaus ir jo apylin
kės” autorius Adomas Juškevi
čius, Juozas Maceika ir eilėraš
čių rinkinio bei “Lietuviško 
Baro” r e d a k t o rius Motiejus 
Kraužlys.

Vaistinėse Rasta 
Kontrabandos

KLAIPĖDA. — Šiomis dieno
mis Klaipėdos kr. pasienio poli
cija, jau iš anksčiau turėdama 
žinių, kad kai kurios Klaipėdos 
vaistinės verčiasi kontrabandi
nėmis prekėmis, nutarė jas pa
tikrinti. Padarius patikrinimą 
Otto Rasch vaistinėje “Fortuna 
—Drogerie” buvo rasta kontra
bandinių kosmetikos prekių, ne
apmuitintų 384.8 litų sumai. 
“Kronen—Drogerie” vaistinėje 
rasta kontrabandinių kosmetikos 
prekių 1315.6 lt. sumai. Vėliau 
patikrinta buvo “Inkaro”, “Auk
so Erelio” ir “Juodojo Erelio” 
vaistinės, visose jose rasta kon
trabandinių prekių. Taip “In
karo” vaist. rasta kontrabandos 
už 4,000 lt., “Aukso Erelio” vais
tinėje kosmetikos prekių ir vais
tų už maždaug 4,000 lt. ir “Juo
do Erelio” vaistinėje taip pat 
kosmetikos ir vaistų už 1,000 lt. 
Rastos prekės konfiskuotos.

Nužudė ir Įmetė į Nerį
Gaižūnų pil. Antanas Ungurys 

dingo iš gyvenamos vietos ir at
rastas po kelių dienų jau toli nu
neštas Nerimi. Ungurio galvoje 
rasta esą smurto žymių.

Įtariama, kad Ungurį nužudė 
pil. Stasys Mileris, kuris sulai
kytas ir tardomas.

Nubaudė Babravičiaus 
Nužudytojus

Kaip žinoma, per praėjusias 
Velykas žąsĮių valsčiuje buvo 
nužudytas Stasys Babravičius. 
Jį, nusiviliojusios į svečius, 
nužudė žmonos motina Konstan- 
tinavičienė, Babravičienės sugy
ventinis Tadas Graževičius ir 

Babravičienės brolis Konstanti- 
navičius.

Rugsėjo 11 d. Kauno apyg. 
teismas šią bylą sprendė ir nu
baudė : Babravičienę kalėtb vi
są amžių, Konstantinavičienę, 
Konstantinavičių ir Graževičių 
po 15 metų sunk, darbų kalėji
mo, bet Graževičiui ir Konstan- 
tinavičiui vieną trečdalį baus
mės, kaip nepilnamečiams, nu
mušė.

Įsigėrę ir Užduso
Šiauliai. — IX-6 d. už Kužių, 

169-tame kilometre, ties geležin
keliu griovy buvo rasta negyva 
moteriškė. Išaiškinta, kad tai 
tūla Grikiene, 80 metų amžiaus 
iš Tylučių km. Kuršėnų vi. Ji 
buvo tą dieną pas kaimynus nuė
jusi į kūliavą, čia buvo pavaišin
ta alum ir grįždama namo už
duso.

Keistas Kai Kurių 
Pedagogų Biznis

Kai kurių pradžios mokyklų 
mokytojai liepia vaikams ne
pirkti vadovėlių knygynuose, o 
surenka iš jų pinigus ir patys 
nusiperka didesnį kiekį, išsiderė
dami sau nuolaidų.-

Kur Padėti Neramią 
Beprotę ?

Į Tilžės gatvę dažnai išbėga 
beprotė žydė mergaitė ir kartais 
visai apsinuoginusi laksto, lydi
ma didelių būrių vaikų ir suau
gusių. Jos abu tėvai, taip pat ne
sveiki, pasigavę nusiveda ją na
mo, tačiau prižiūrėti, kad ji ne
lakstytų neišgali, kadangi pas 
gailestingus žmones išeina vie
no kito lengvesnio darbo dirbti.

Baltimore, Md.
Pradžia Didelio Darbo

Jau keletą kartų buvo spau
doj minėta, jog ALDLD 25 
kp. yra nutarusi organizuoti 
chorą. Kad tarimas nepasilik
tų vien tik ant popieros, dar
bas nutarta pradėti spalio 10 
d., 1937. Tą dieną įvyks pir
mutinės choro praktikos-pa- 
mokos. Vieta: Lietuvių Svetai
nėje, 853 Hollins St. Chorui 
vadovaus Charles Granofsky, 
muzikos mokytojas. Laikas 
7 :30 v. v.

Visų draugų talka yra bū
tina. Ne tik ALDLD nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai, bet ir 
šiaip dailės mėgėjai darbiniu- 

Šį Šeštadienį 
Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

Aido Choro Oktetas, mokinamas B. Šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai, šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
hamtonė bus duodama pilnai klasiška dailės programa.

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Durys Atdaros 6:30; Programa 7:30 Vai. vakare..

kai-darbininkės kviečiami įsto
ti choran.

Vėliau visos choro pamo
kos įvyks sekmadieniais, 7 :30 
vai. vak. Laikas visiems priei
namas, patogus.

Vinco Duktė.

Worcester, Mass.
Iš ALDLD 11 Kuopos 

Susirinkimo
šiame susirinkime drg. J. J. 

Bakšys sakė gavęs amunicijos 
dėl “Laisvės” vajaus, t. y. gavi
mui naujų skaitytojų. Buvo 
trumpos diskusijos vajaus klau
simu. Prieita prie išvados su
šaukti susirinkimą spalių 7 d., 
7:30 vakare, ant 29 Endicott St. 
Pageidaujamas buvimas visų 
mūsų draugų ir draugių simpa- 
tikų ir veikėjų šiame susirinki
me. Į ALDLD 7-to aps. konfe
renciją, kuri įvyksta So. Bosto
ne spalių 17 d., išrinkti šie drau
gai delegatais: J. Skliutas, F. 
Mazurka ir J. J. Bakšys. Buvo 
skaityti laiškai nuo Komparti
jos Lietuvių Centro Biuro dėl 
padidinimo nariais Komunistų 
Partijos. Iš šio laiško, rodos, bus 
gerų pasekmių. O Kompartijos 
dienraščiąms, kuriem dabar eina 
vajus už sukėlimą pinigų, drau
gai nuoširdžiai aukoja.

Rugpjūčio 27 d. buvo laikytas 
mūsų kuopos ekstra susirinki
mas. Tame susirinkime tarp ki
tų gerų darbų likos nutarta už
rašyti metams laiko Lietuvių 
Knygynui lietuvių jaunuolių žur
nalą “Voice” ir tam pačiam tiks
lui susirinkimo dalyviai sume
tė $2. Nutarta užmokėti metinę 
duoklę už A. Mazurką, kuris 
randasi Ispanijoj su kitais ko
votojais už demokratiją prieš 
fašizmą.

1 d. spalių teko būti Jaunųjų 
Komunistų Lygos parengime. 
Čia kalbėjo drg. Anna Burlak 
ir vėliau buvo šokiai. Lietuvių 
iš suaugusių matėsi tik apie pu
sė tuzino. Man rodos, kad bile 
komunistų parengime draugai 
simpatikai ir veikėjai turėtų da
lyvauti ir tuomi paremti tą di
dį ir brangų darbą, kurį komu
nistai dirba visų darbininkų ge
rovei.

ALDLD 11 Kuopos Koresp.,
J. M. L.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Hartford, Conn.
Pereitais metais Conn, vals

tijoj 3,894 asmenys patapo 
Jungt. Valstijų piliečiais. Jų 
tarpe buvo 139 lietuviai. Ita
lų buvo daugiausiai—1,028. 
Tai labai gerai, kad nepilie- 
čiai naturalizuojasi.

Sunkvežimių kėravotojų 
(draiverių) streikas laikosi 
drūčiai. Bet atrodo tai bus 
ilga ir sunki kova. Išnaudoto
jų spauda jau pradėjo staugti 
vilkų balsu, kad, girdi, mieste 
trūkstą žmonėms maisto, ir kt. 
dalykų. Jei streikas pasitęs 
ilgiau, tai, girdi, žmonės jau 
turėsią badauti. Tai vis bau
bas, kuriuomi manoma suvilti 
mažai susipratusius žmones ir 
tuomi sulaužyti streiką. Bet 
yra vilties, kad streikas bus 
laimėtas.

Kažin kur dingo mūsų lie
tuviai jaunuoliai, kad jau ke
li mėnesiai kaip nepasirodo 
“Laisvės” jaunuolių skyriuje?

Tuojau Stokite į Vajų ir Gaukite Vieną iš Dovanų

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
H

BROOKLYN, N. Y

Marksizmas ir Tautinis 
Klausimas

(Kartu ir apie Lietuvą) 
Parašė J. STALINAS. Kaina 35c.

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisves” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 pusei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisvės” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?
Parašė Olginas. Kaina 10c.

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

Krikščionybė Ar Komunizmas?
Parašė A. BIMBA. Kaina 5c.

IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas. 

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

Parašė Dr. Kaškiaučius, paduodamas 
receptus kaip žmogus gali save gelbėt 
staigoj ligoje bei susižeidime. Kaina $1.

Krikščionybė
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONTS. Kaina 5c.

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio eilių rinkinys. Labai 
naudinga kiekvienam pasiskaityti ir 

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

“Laisvės? Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November
Vajininkams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos: 

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

‘"LAISVE”, 427 Lorimer Street

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Caro laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00 
__ •

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Parašė M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

(Fašistų Užpuolimo Metu) 
Parašė V. ANDRULIS; Kaina 10c.

Knygute Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizmo
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

Jei iš čia sužymėtų knygų nepasirenkat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naują skaitytoją visiems metams 
o konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

aukščiau sužymėtų. Už metinį skaitytoją $1.00 vertės, 
o už pusmetinį 50c.

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“Laisvės” choras turi gražų 
būrį jaunimo ir jis gali para
šinėti, tik reikalinga pakalbin
ti. Tėvai turėtų paraginti sa
vo vaikus rašinėti angliškam 
“L.” skyriuj.

Mūsų kolonijos vadovaujan
tieji draugai turėtų kreipti 
daugiau domės į jaunimo va
dovavimą ir mokymą; reika
lingas jaunimui padėti eiti su 
progresyvišku mūsų judėjimu.

Jaunuolis W. B.

J ----------------- .New Yorko miesto įvertinto- 
jai apskaičiavo, kad mieste nuo
savybių vertė per metus pakilus

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

t
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

200 milionų dolerių. Visa tak- 
suojamų nuosavybių vertė esan
ti $16,087,629.017.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausinius:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir ciškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—-128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

t
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas. BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
ISPANIJA KOVOJE Trumpai Kalbant Ženočiy Šeimon Įstojo

tame susirinkime. Yra daug svarbių 
dalykų aptart. Taip pat bus svarbios 
diskusijos, kuriose įžanginę prakalbą 
pasakys drg. A. Bimba. — M. 
Sekt. (235-237)

D.

Frank Pitcairn—žymus žurnalistas, kores
pondentas Anglijos Komunistų Partijos 
Centralinio organo “Daily Worker”. Jis buvo 
Ispanijoj nuo pirmųjų dienų Ispanijos liau- 
dies didvyriškos kovos prieš fašistų gaujas, 
generolus ir jų palaikytojus—fašistines vals
tybes, Vokietiją, Italiją ir Portugaliją. Jis 
diena iš dienos tėmijo gyvenimą, įvykius ir

♦ kovą, užgimusios piliečių kare milicijos, bu
vusios pamatine jėga kovoj prieš fašizmą ir 
dabar išaugusios į reguliavę armiją. Pitcairn 
patsai įstojo į Penkto Komunistų Pulko eiles, 
pagarsėjusio kovose ant Sierra de Guadar
rama kalnų ir ginant Madridą.

Ši knyga gyvai perstato Ispanijos liaudies 
kovą. Ji apima visus 1936 metus ir jų di- . 
džiąsias kovas. Vieton įžangos duodama kal
bą Anglijos Komunistų Partijos Centro Ko
miteto Sekretoriaus drg. Harry Pollit, saky
tą viename Londono darbininkų susirinkime.

Mes su Jumis!
Pažangioji ir progresyvė žmonija su 

beribiu pasididžiavimu ir sulaikyta dva- 
> šia tėmija didvyrišką kovą Ispanijos liau

dies už jos laisvę ir nepriklausomybę,— 
pradėjo savo kalbą d. Harry Pollit.

Žmonijos istorijoj nebuvo atsitikimo, 
kada tarptautinio solidarumo banga taip I 
aukštai būtų pakilusi, kaip ji yra dieno
se kovos Ispanijos liaudies.

Francijoj, Belgijoj, Holandijoj, Ameri
koj, Chinijoj ir Čechoslovakijoj; fašisti

nėse šalyse—Italijoj, Vokietijoj, Lenki
joj, Japonijoj, Portugalijoj; Indijoj ir 
Aigipte—visur, kur tik susirenka žmo
nės, mylinti laisvę, Ispanijos liaudžiai 
siunčia pasveikinimus, Ispanijos drau
gams teikia pagelbą. Priešakyje visų 
Ispanijos respublikos draugų stovi 170,- 
000,000 liaudis Sovietų Sąjungos.

Ispanijos liaudis nenugalima. Šališ, 
gimdanti didvyrius, panašius tam milici
jos kapitonui, kuris sprendžiamame mo
mente drąsiai su saujale liuosnorių pra
dėjo nakties kontr-ataką,—tokia, šalis ne
gali būti sumušta. Tas kapitonas sušau-

* kė savo kovotojus ir jiems sakė:
“Tą atlikti būtinai reikia, net jeigu ir 

numirti reikėtų, nes kiekviena valanda 
atidėliojimo leidžia fašistam^ užeiti 
mums užpakalin—tarpe šios vietos ir

* Madrido. Jums, gal būti, priseis numirti 
šį vakarą arba rytoj rytą. Visi mes anks
čiau ar vėliau mirsime. Aš asmeniškai 
manau, kad geriau žūti čionai, kovojant, 
negu kada nors numirti bailio mirčia.”

Nenuveikiama tokia liaudis, iš kurios 
išaugo tokios moterys, kaip masių numy
lėta Dolores Ibarruri (Passionaria), pa
reiškus Madride ant barikadų:

“Pas mus užtektinai buvo komandie- 
rių, kalbėjusių tik apie pralaimėjimus. 
Mums daugiau nereikia bailių! Madridas 

w turi būti apgintas!
« “Jeigu visi Madrido vyrai atsistos su 

ginklais rankose jo apgynimui, tai mies
tas neįveikiamas. Jeigu neužteks šautu
vų, tai mes panaudosime pagalius ir ak
menis. Jeigu neužteks akmenų, tai mes 
leisime darban savo kumščius. Jėigu ne
liks daugiau vyrų, tai moterys stos ko
von !”

Ispanijos liaudis ir viso pasaulio žmo
nės niekados nedovanos generolams 
Franco ir Molą—tiems agentams Hitle
rio ir Mussolinio, už jų žiaurumą, kurį 
jie parodė linkui kovotojų už Ispanijos 
liaudies laisvę.

Ispanijos ližudies žiedai veda didvyriš- 
, ką kovą prieš fašizhią, už taiką, demokra
tiją ir laisvę. Mes privalome pagelbėti ir 
pagelbėti būtihąi Ispanijos draugams. 
Reikia veikti, daugiau, kaip bent kada 
pirmiau.

• Reikia iribšti sūsirinkimus, masines 
demonstracijdš. sutverti komitetus dabo
jimui prieplaukose ir gelžkelių stotyse, 
organižtibti pihigų rinkliavas, paimti ant 
savęs pareigą aprūpinimo Ispanijos vai
kų, siųsti kas savaitė į Ispahiją laivus 

% w <su maistu ir reikmenimis; siųsti gyduolės 
ir šiltus drabužius. Mes turiinė reikalai!-

me, “Liaudies vėliava diŠkidi rdtidohos 
spalvos”, bet niekados pirmiau ji hėbhvo 
taip raudona, kaip dabar, kada ji parau- 
dorlavo nuo Ispanijos garinusių sūnų ir 
dukterų kraujo.

Nėkartą mes pasižadėjome nešti aukš
tai tą vėliavą, nesigailėdami savo gyvas

čių. Ispanijoj daugelis krito, išdidūs ir 
laimingi tUotn, kad savo “gyvastį atidavė

už liaudies vėliavą. Sudėkime prisieką 
prie jų atviro kapo, kad mes paimsime 
tą skaisčią laisvės vėliavą iš jų užšalusių 
rankų ir, pilni pasididžiavimo, eisime ke
liu didvyrių, kurių drąsa ir pasišventi
mas niekados nebus užmirštas!

Ispanijos liaudis įrašo į žmonijos isto
riją pačius gražiausius ir prakilniausius 
puslapius. Ispanijos draugai rašo tą isto
riją savo krauju. Tą, ką jie rašo, gali 
perskaityti kiekvienas:

“Saugokitės! šiandien tas likimas pa
siekė mus! Rytoj jis laukia jūsų! Pagel- 
bėkite mums, kol dar nėra per vėlu!”

Ir Aš Prijungiu Savo Balsą
Visi mano jausmai, mano sąžinė, siela, 

pažvalgos ir energija, kiekvienas narve
lis ir kūno dalelė šaukiasi prie jūsų, kad 
ir jūs pažvelgtute į tą tragediją. Aš kal
bu apie tragišką politiką—klaidingą ar 
pardavingą—demokratinių Europos ša- 
?ių, pasekmėje kurios prastai ginkluo
ti arba ir visai beginkliai Ispanijos vyrai 
ir moterys kovoja už demokratiją prieš 
galingas profesionales armijas.

Fašistų valstybės apginklavo tas Ispa
nijos liaudies priešų armijas ir diena iš 
dienos jas ginkluoja naujausia karo tech
nika. Būdamas Barcelonoj, aš kalbėjau 
teatro name, kuris dabar užimtas ligoni
nės centru, su jos viršininkų Aiguade. 
Jis privedė mane prie sužeisto laivakro- 
vio. Šis laivakrovis—darbininkas perėjo 
liepsnos ir mirties, kahuolių ir kulka- 
svaidžių, šautuvų ir revolverių ugnį, su 
vieninteliu ginklu savo rankose—lenta, 
prikalta vinimis! Dabar jis vos kiek pa
sitaisęs nuo žaizdų, apsiginklavęs papra
stu medžiojimo šautuvu, ruošėsi vėl į 
Aragonos frontą.

Pažiūrėkite į Ispanijos žemlapį! Kata- 
lonijoj yra ramu, arba arti ramumo. Ka
da aš ten buvau kelios dienos atgal, tai 
valstiečiai pakeldinėjo kukuruzus, kad 
jie greičiau išdžiūtų. Rugiai jau buvo su
imti. Iškulti spragilais, vėtė prieš vėją, 
kad atskyrus grūdus nuo pelų. Vaikams 
niekados neleisdavo dirbti šį darbą, bet 
dabar, kad vyrai apsiginklavę medžioji
mo šautuvais, tai ir vaikai vėtė. Liaudies 
tokis didelis pasiryžimas, kad normalis 
gyvenimas Katalonijoj, turint mintyje 
karo laiką, veik nepasikeitė, net kainos 
nedaug pakilę.

Katalonija, būdama pavojuje, apjungė 
savo sūnus, kad pergalėti priešą. Ir ar 
galima tikėti pasakoms, būk darbininkai 
kenčia nuo “užkartos jiems diktatūros”, 
kad jie pavergti “raudonųjų klikos”, kad 
jie apgavimu įtraukti į karą?

Mažuose Pirinėjų kalnų kaimeliuose, 
miesteliuose, paplokščiose lygumose, kur ' 
gatvelės pripildytos dirbančių fabrikų i 
mašinų trenksmo,—darbininkai su me
džiojimo šautuvais stovi prie barikadų. 
Visur—Espote, Escalio, Prempe, visoj 
Ribagarsanijoj ir Palerėsijoj, visoj Lėri- 
doj ir net labai arti Barėelonos—aš tą 
mačiau. Darbininkai negali nusipirkti ge
rų šautuvų—jūs, anglai, jifems tartie pa
kenkėte. Bet jūs nepanaikinote orė; virš 
jų galvų, Vokietijos ir Italijos karo lėk
tuvų! Jie ūžia ant žmonių, kurie giili ne
giliose duobėse su berdąnkomis ir me
džiojimo šautuvais, atėję iš savo nahių 
apgynimui laisvės. Tokia pat padėtis ir 
Kastilijoj.

Aš prisimenu diktatūras generolų Pri
mo de Rivėra, Berengero ir Alfonso. Ne
užilgo prieš karaliaus Alfonso nuvertimą • 
aš atlikau 1,200 mylių kelionę veik neži
nomais, užmirštais” Ispanijos keliais. To
dėl drįstu pareikšti, kad aš žinau ir pa
žįstu sąlygas ir gyvenimą Ispanijos gy
vulių ganytojų, darbininkų prie surinki
mo alyvų, valstiečių ir kitų, geriau negu 
anglai, kurie plepa apie “garbingas Ispa
nijos tradicijas”.

Mah yra žinomos senovinės ispanų tra
dicijos. Aš žinau, kaip išauginamos aly- 
Vds; kaip daromas vynas, kaip surenka
nt! Vaišiai, kokias dainas dainuoja per 
Hhkiihą figų ir kokias dainuoja gyvuŲų 
ganytojai. Lipdamas į kalnus takeliais, 
pasilikusiais nuo neatmenamų laikų, pas
kui būrį avių, lipančių ten pasislėpti nuo 
karščio, aš sužinojau tikrą tiesą, už ką 
jie nusistatę. Štai prieš mane pagyvenęs, 
sumenkęs valstietis iš Novalacilijos; ba
daujančių kaimo, Avilos provincijoj.

(Tąsa bus)

Na, vyrai ir moterys! “Lais
ves” štabas plačiai paskelbė mū
sų dienraščio generalį... vajų 
(ne streikų). Atsikreipė į drau
gus net laiškais. Per du mene
siu, mes, “Laisvės” skaitytojai, 
turim padvigubinti “Laisves” 
skaitytojų šeimą. Taigi, darban 
visi ne juokais.

šitam vajuj, ypač mes, bosto
niečiai privalomi pasižymėti.' 
Mūs kolonija nemaža. Mes tu
rime Bostono žinias “Laisvėje”, 
bet “Laisvei” už tai mažai ką 
duodame. Taip nusiskundė re
dakcija korespondentų suvažia
vime, šį pavasarį.

Taigi duokim šį tą. Kas ne
dirbam plunksna, tas padirbe- 
kim kojom ir liežuviu. Jau pas 
mus kilo mintis, gauti “Laisvei” 
trumpų ir pigių skelbimėlių. Tu
rim tam reikalui ir komisiją. 
Reik tik dirbt.

Nesuklysiu pasakęs, kad nei 
vienas lietuvys profesionalas 
neskaito tiek daug laikraščių,’ 
kaip mūsų adv. F. J. Bagočius. 
Ir beveik visi jo prenumeruoja
mi. Tik pažiūrėkite: “Laisvė”, 
“Vilnis”, “Liaudies Balsas” 
(Kanados draugų), “Vienybė”, 
“Tėvynė”, “Garsas,” “Draugas”, 
“Naujienos,” “Keleivis”, “Dar
bininkas,” “Dirva,” “Vytis” ir 
kiti. Iš Lietuvos Bagočius gau
na' ’’Liet. Ūkininkas,” “Lie
tuvos žinios” (jis yra “Varpo” 
bendrovės šėrininkas) “Vilniaus 
žodis”, “Laįsvoji Mintis,” “Tri
mitas”, “Mūsų Vilnius” ir kit.

1. Baltramiejus Koršukas ir 
Pranciška šunskienė (Grigaliū- 
naitė), gyv. 134 Bowen St., So. 
Boston, Mass.

2. Prieš kiek laiko susituokė 
Laisvės Choro dainininkė ir ge
ra artistė, Julė Kavoliūniūtė su 
Stasiu Družu. Jaunieji apsigy
veno Norwood, Mass.

3. Jonas Kleinotas su Anele 
Žemaityte, gyv. 273 W. Broad
way, S. Bostone.

4. Julė Kačkauskiūtė ištekėjo 
už O’Neil’o. Mūsų Julė tarnavo 
drg. A. J. Kupsčio Real Estate 
įstaigoj apie 8 metus.

5. Juozas Preitikis susituokė 
su Amele Barauskaite, gyv. 105 
Silver St.

6. Nepersenai apsivedė mūsų 
draugų, šurilų, sūnus. Vedė ne 
lietuvaitę, slaugę (nurse). Jų 
romanas prasidėjo ligonbuty, 
kuomet jaunasis šurila ten turė
jo operaciją, o busimoji žmona 
jį slaugė.

7. Rugsėjo 5 d. apsivedė Jo
nas Ansevičius su Anele Vasi
liauskaite, gyv. 175 Bowen St.

8. žinomų Firavičių dukrelė 
Olga ištekėjo už p. Burke.

Taigi turim 8 naujas poras. 
Po metų, kitų mūs jaunos poros 
susilauks vaikučių, augys 
mynas.

Kadangi patys jaunieji 
darbo tėvų vaikai — mes 
kime, kad ir jūs, jaunosios
ros, niekuomet neatsitrauktu- 
mėt nuo darb. reikalų, o sa
vo būsimus vaikučius, kad iš- 
auklėtumėt darbininkiškoj dva
sioj.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 8-to Apskr. pusmetinė 

konferencija įvyks spalių 31 d. Char
les Korsak Svet., 137 Second St., 
Coaldale, Pa., 1 vai. po pietų. Kuo
pos 9-tam Apskrityj išrinkit delega
tus į konferenciją kuopų susirinki
muose. (235-236)

WORCESTER, MASS.
Ekstra Susirinkimas

Šaukia ALDLD 11 kp. 7 d. spalių 
(October), 29 Endicott St. Visi sim- 
patikai ir veikėjai, ALDLD nariai ir 
“Laisves” ir “Vilnies” skaitytojai 
yra prašomi dalyvauti šiame susirin
kime apkalbėjimui mūsų dienraščio 
vajaus. Susirinkite 7:30 vai. vak. — 
Kom. (235-236)

GIRARDVILLE, PA.
'Spalio 8-tą, 7:30 vai. vak. Kerevi- 

čiaus Svet., 2nd ir Ogden Sts. yra 
rengiamos prakalbos, kurias rengia 
ALDLD 9-tas Apskritys. Kalbėtoja 
bus drg. Bondžinskaitė, kuri yra ne
senai sugrjžus iš Sovietų Sąjungos, 
tad visi lietuviai kaip moterys, taip 
ir vyrai skaitlingai atsilankykite į 
šias prakalbas, išgirsite daug gerų 
dalyku. įžanga veltui. — Kom.

(235-237)

SHENANDOAH, PA.
Spalio 7 d., 7:30 v. v. Nojaus 

Svet., Main ir Poplar Sts. jvyks la
bai svarbus susirinkimas visų 
ALDLD 17 kp. narių, “Laisvės” 
skaitytojų ir šiaip darbininkiško ju
dėjimo rėmėjų. Prašome visų daly
vauti šiame susirinkime. Drg. Bon- 
džinskaitė taip pat bus susirinkime.

(234-236)

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

šei-

yra
lin-
po-

>
nos Lietuvių Balsą,” “Išeivį.”

I
Ne tik pats Bagočius visą 

spaudą seka — peržiūrėjęs ją, 
jis dalinasi su kitais, su savo 
gausiais klijentais. P. Bagočiaus 
archyvas plačiai prieinamas ir 
Murzai Neglosto.

, Auklėjimas Reikalauja
Mokytoja, taisydama vie

no berniuko rašinį, atrado 
žodį “nuogas.” Krūptelėjusi, 
kad tai negražus išsireiški
mas, ji skubiai ištaisė: “Nuo 
kojų iki galvos neapsiren-

O štai kitas mūs profesiona
las. Patriotas. Pretenduojąs į 
SLA viršūnes.

Kartą pasiūliau jam užsipre
numeruoti vieną mūsų dienraš
čių. Bet jis mandagiai atsakė,. 
kad laikraštį gauna nuo kito as- 8:t^ 7??° vaJ; v,ak\šv- J7r‘
mens paskaityti.

Murza Neglosto.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Komunistų Partijos, Lietuvių Fra
kcijos praplėstas susirinkimas jvyks

gio Salėj, 180 New York Avė. Yra 
kviečiami visi ALDLD nariai, LDS ir 
visi “Laisves” skaitytojai dalyvauti

VAKARIENE ir ŠOKIAI
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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 Valdndą Vakare

Brangūs Bfroliai ir 
Seserys:—

Kviėčianie iš visos 
apielinkės atsilankyti 
kuo skaitlihgiaiišiai į 
šią vakarienę. Piirmd 
tokia vakarienė bus 
Hudsone, dėlto, kad 
ją rangia bendrai vi- 
Šos Hudsono draugijos 
ir kuopos J. M. Kar- 
Šbno naudai, kuriam 
keletas metų atgal 
traukinys niikirto abi 
kojas.

Mėš visi žihomė; 
kaip žnridgui sunku 
gyventi bė kojy. Be 
mūsų pagelbos, J. M. 
Karsonas, negali kojų 
jsigyti, kadangi jis gy
vena ant pašalpos, kd-
rią gauna iš pašalpos stoties.

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

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

Vakarienei ir šokiams įžanga 65c. vien tik šokiams 30c.
Kviečia BENDRAS KOMITETAS.

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. in.
1| .pf ms** After H tk m. f or gent* p-

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
zs-Snnv all -day- and -nighL—.

- 7' ' ” *

VARPO KEPTUVE

>

J. KARSONAS

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

įtūgšti ruginė, sat'd! ruginė, CIelų 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 take, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Artt jūsų pareikalavimo, Suteiksime informacijas apie svoij ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
□

"’’T T

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, .CHRONIŠKI NER- 

. VU Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS 

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

X-SPINDULIAIS 1ŠEGZMINAVIMAI
Styrimas

eltui
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlap

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavi

DR. L. ZlftS
ew York 
iki 3 P. M,

110 E. 16 St. Tarp Ūnioh Sq. ir Irvi^g PI.

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOSi

Juliaus Janonio Mirties 
Minėjimo Vakaras

Ragina Veikt Prieš 
Japoniją

Aido Vakare Paremta 
Darbininkų Spauda

Smagus Bankietas ir 
Svarbiam Tikslui

Spalio 13 d. Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje įvyks 
įdomus vakaras 20 metų su
kaktuvių paminėjimui nuo 
mirties žymiausio lietuvių dar
bininkų poeto, Juliaus Jano
nio.

Vakarą ruošia Lietuvių Me
no Sąjungos Centro Komite
tas.

Brooklyno lietuviai prašomi 
dalyvauti.

Apie programą greitu laiku 
bus pranešta smulkmeniškiau.

Madison Sq. Gardene įvy
kęs masinis mitingas pereitą 
penktadienį priėmė penkių 
punktų programą, kaipo pa
matą veikimui prieš Japonijos 
įsiveržimą Chinijon.
du punktai paliečia tik visuo
menės veikimą, o 
trys yra mandatu 
džiai.

Choro Sidabrinio Ju- 
apvaikščiojime, Labor 
Salėj, pereitą sekm., 
paremta darbininkų 
Drg. A. Bimbai atsi-

Pirmieji

Iš Pamokų Komedijos 
“Išdykus Pati”

Praėjusį sekmadienį, spalio 
3-čią dieną, “Laisvės” svetai
nėje buvo pamokos triveiks- 
mės komedijos “Išdykus Pati,” 
kurią tik ką parašė Jonas 
Juška, žiūrint į pamokas at
rodo, kad komedija žiūrėto
jams aiški, suprantama ir juo
kinga. Juokinga tai jau bus 
tikrai, nes ir per pamokas ne
galima trivot iš juoko. Kome
dija parašyta iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo. Perstato, kaip 
vyras atiduoda visą savo algą 
(pėdę) pačiai, kaip pati su- 
taupinus dešimts tūkstančių 
dolerių pradeda išdykaut ir 
kaip prisiplakęs sukčius išvi
lioja iš jos tuos pinigus, žino
ma, tas viskas atsitinka dėl 
trūkumo apšvietos. Aktoriai 
komedijos lošimui surinkti vi
si juokdariai ir pagal kvalifi
kaciją. Režisieriauja pats ko
medijos autorius ir sušilęs mi
klina aktorius, kad išpildžius 
komedijos artistiškumą.

Pirmą progą turės ją 
tyti brooklyniečiai, nes 
dija bus lošiama spalio

pama- 
kome- 
31-mą 

dieną. Labor Lyceum Svetainė
je, Darbininkiškų Draugijų 
Sąryšio parengime ir tik pas
kui bus maršrutu©jama po ko
lonijas. Kiek girdėjau, tai jau 
dabar komedijos lošėjai yra 
užkviesti į keturias vietas. 
Kaip matyt, tai ši komedija šį 
sezoną darys “Big Hit” ir to
dėl visi ir visos stengkitės ją 
pamatyti.

Prie progos patariu ir kitu 
miestų teatrininkam greit 
griebt ir mokintis šitą komedi
ją, nes komedija yra viena iš 
gražiausiu ir juokingiausių. 
Taipgi komedijos scenerijos 
labai lengvos, drapanų sam- 
dyt nereikia, tinka vieno va
karo visai programai ir labai 
lengva sulošt. Ja jau spauzdi- 
na Lietuviu Meno Sąjungos 
Centras. Norėdami komedijos, 
kreipkitės į Centrą.

Komikas.

Vakarienė Liet Kalbos 
Kursams Paremti

Ateinančiu metų sausio 29 
d. Granada Kotely, Brooklyne, 
rengiama vakarienė, nuo ku
rios visas pelnas skiriama pa
remti lietuviu kalbos kur
sams Columbiios Universitete 
(stinendiinms). Rengia bend
rai Liet. Profesionalų Draugi
ja, Romuvos Kliubas ir Stu
dentų bei Alumnų Kliubas.

Rengėjai prašo kitų organi
zacijų tą dieną nieko nereng
ti, kad nepakenkus šiai pra
mogai. Dr. A. Petriką.

Automobilių Greitis
pa-Modernišku automobiliu 

jSga ir greitis buvo nežinomi 
net lenktynių mašinoms se
niau. Ta pajėga gali būt pa
naudota neprotingai, su pavo
jingomis pasėkomis, arba nau
dojama protingai ir naudingai. 
O tas priklauso tik nuo vai
ruotojo. Įdėtas mtašinon pajė
gos rezervas yra taikomas ne
paprastiem nuotikiam ir jo 
taupinimu tam tikslui jūs pra- 
tęsiate savo mašinos gyvenimą 
ir prisidedate prie saugumo 
savo ir kitų.

Trafiko stotis “K.”

pastarieji 
šalies val- 

Už programą vienbal
siai pasisakė virš 20,000 daly
vavusių mitinge.

PROGRAMA:
Nepirkt Japonijos prekių. 
Remt organizuotus darbi-

Jungtines

mūsų val- 
tarptauti-

Aido 
bilėjaus 
Lyceum 
gražiai 
spauda,
šaukus į publiką paremti jau 
senai einantį anglišką darbi
ninkų dienraštį “Daily Wor
ker” ir padėti išleisti vidurva- 
karinėse ir vakarinėse valsti
jose, sudėta $43.54.

Aukautojų sąraše skelbia
me vardus aukojusių nema
žiau 25c., tačiau numatoma, 
kad daugelis galėjo būti pra
leista dėl komisijos nepasta- 
tymo užtenkamai rinkėjų ir 
užrašinėtojų. Komisija tokių 
praleistų vardus paskelbs vė
liau, jei apie tai bus pranešta.

Dr. J. J. KaškiauČius, K. 
Sukackienė, M. Simanavičius, 
M. Liepa, Karlonienė, A. Bag
donas, A. Savidžius aukojo 
po $1.

V. Paukštys, V. Januška, 
A. Matulis, Pauštaitis—po 50 
centų.

A. Velička, Bieliauskienė, 
Zablackas, Bovinienė, Visoc- 
kienė, O. Klimaitienė, J. Ba- 
sanavičiutė, W. Kershulis, S. 
Butęh, Laudanskienė, Saka
lauskas, V. Rudaitis, M. Saba- 
lauskas, J. 
Verkutis M. 
Bieliauskas, 
po 25c. ,

Aukų Rink. Komisija.

Visi norintieji smagiai laiką 
praleist šį sekmadienį, 10 spa
lio, susirinks į “Laisvės” Salę, 
kur bus ALDLD moterų ruo
šiamasis bankietas — kalaku
tienos ir kugelio vakarienė. 
Norintieji pasišokti padarys 
tą patį, nes vakarienė prasidės 
lygiai 7 vai., tad nuo 9 valan
dos iki vėlumai bus gražaus 
laiko šokiams, kuriems grieš 
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą.

Bankietui bilietas $1, vien 
tik šokiams — 25c.

Jei liktų pelno, jis bus pa
naudotas gelbėjimui Ispanijos 
karo našlaičių, kad jie būtų 
aprūpinti ir išliktų gyvi ir svei
ki budavojimui tos Ispanijos, 
už kurios laisvę jų tėvai padė
jo savo gyvastį. Gi iš bankieto 
daugiausia naudos būna tada, 
kada įsigijama bilietai iš ank
sto.

Bilietai gaunami pas J. Juš
ką, C. Brooklyne, ir “Laisvės” 
raštinėje, taipgi pas moteris 
aldietes. Komisija.

Majoro LaGuardijos prašymu, 
moteriškų apatinių drabužių siu
vėjų streikas atidėtas. J^ pasiū
lė dar. kartą pradėt derybas tarp 
bosų ir unijos.

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

E
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FRANK D0MIKAIT1S
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gąspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

GARSINKITĖS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Tai. Stags 2-0783
Home Tet

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. i

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

NOTARY 
PUBLIC

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

H-------------------------------------------
Telefonas: Humboldt 2-7964

B'

DR. j. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

1.
2. 

ninkus jiems atsisakius dirbti 
prie siuntimo Japonijai bile 
kokių karo reikmenų ar me
džiagų.

3. Reikalaut uždraust siun
timą Japonijai visų karo me
džiagų.

4. Reikalaut, kad Chinijai 
būtų leista čion pirktis visko, 
kas reikalinga, tokiomis sąly
gomis, kad neįveltų 
Valstijas į karą.

5. Reikalaut, kad 
džia išpildytų savo 
nes pareigas :

Paskelbtų Japoniją laužyto
ja Kelloggo Pakto ir Devynių 
Valstybių Sutarties, pranešant, 
kad nepripažins jokių jos lai
mėjimų, atsiektų laužymu mi
nėtų sutarčių.

Ragintų kitus pasirašytojus 
minėtų sutarčių padaryt pana
šius pareiškimus ir neleist nau
dot savo ekonominių šaltinių 
puolimo tikslams per sutarčių 
laužytojus.

Tuojau sušauktų konferen
ciją, kaip to reikalauja Devy
nių Valstybių Sutartis, ap
svarstymui ne vien sustabdy
mo Japonijos puolimo ant Įžanga nemokamai. Visi šuin- 
Cihinijos, bet taip pat pilnam teresuoti prašomi jau nuo da- 
prašalinimui visokių svetimų , bar rengtis dalyvauti. Po pre- 

ne-! lekcijos bus diskusijos.pasikėsinimų ant Chinijos 
prigulmybės.

Nužudė Du Jaunuoliu
Frances Hajek ir

Thomsonas, A. 
Bonkevičienė, P. 
M. Banaitienė—

Amerikos Komunistų ir 
Socialistų Santikiai

Šioje temoje bus duodama 
prelekciją 22 spalio, Liet. Am. 
Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Prelekciją 
duos A. Bimba, K. P. Lietu
vių Centro Biuro sekretorius. 
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Lewis 
Weiss, 20 metų, abu Queens 
Village gyventojai, buvę blai
vūs, pavyzdingi jaunuoliai ir 
mylėjęsi tarpusavyje jau an
tri metai, rasti nužudytais ne
toli Grand Central Parkway 
ir Springfield Ave., Hollis, 
Queens, pereito sekmadienio 
popietį.

Jaunuoliai išvykę pasilinks
mint šeštadienio vakarą, buvę 
čiuožinėjimo kliube, o pas
kiau, matomai, sustoję šalike
lėje pasėdėti, kur juos ir už
puolė piktadariai. Manoma, 
kad jiedu mirę dar prieš pu
siaunakti šeštadienio vakara. 
Sušaudyti jų kūnai rasta sek
madienį po piet. Merginai dar 
suvarstyta krūtinė kokiu smai
liu instrumentu.

Ju pinigai nunešta, bet pa
puošalai palikta. Policija ma
no, kad žudystę galėjęs panil- 
dyt koks nelaimėjęs meilėje 
pavyduolis.

Ar Užsiregistravot?
Kuris pilietis neužsiregis

truos šią savaitę, tas negalės 
balsuoti rinkimuose. JūsU bal
sas, atiduotas už Komunistų 
Partiios ir Am. Darbo Partijos 
kandidatus, vra politinis šūvis 
prieš reakciją, tad nepraleis
kit ii nepanaudoję.

Užsiregistruokite bile vaka- 
ra šią savaite nuo 5 iki 10:30 
vakaro ir šeštadienį nuo 7 rv- 

iki 10:30 vakaro. Nelauki- 
paskutiriės dienos. K.

to 
te

Sugrįžo iš Lietuvos
iššiomis dienomis sugrįžo 

Lietuvos Ona Degulienė, kuri 
pereitą gegužės mėnesį buvo iš
vykusi atlankyti saviškius. Ap
silankymas Lietuvoj jos pažiūrų 
į gyvenimą nepakeitęs, žada da
lyvauti darbininkų judėjime, 
kaip ir lig šiol.

Ttep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Valantinas Kuddar-Kudera- 
vičius, 29 m. amž., 19 Maujer 
St., mirė rugsėjo 27 d. važiuo
damas į Havaną, Cuba. Par
vežtas spalio 5 d. ir pašarvo
tas graboriaus Bieliausko kop
lyčioj. Bus palaidotas spalio 
7 d., šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Skatins 
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
Ir salą del po lermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vSliauslos 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ. 
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN. L. L, N. T.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 Kp. Susirinkimas ir Prelekci- 
ja Apie Sveikatą

Ketvirtadienį, spalių 7, “Laisves” 
Svet., bus LDS 1 kp. susirinkimas. 
Į šį susirinkimą New Yorko Sveika
tos Departmentas prisius prelegentą, 
kuris duos«-prelekciją apie sveikatą. 
Nariai prašomi atsilankyti j laiką, 
kad susirinkimą greičiau užbaigtume 
ir prelegentas galėtų duot.ilgesnę ir 
geresnę prelekciją.

Į prelekciją gali atsilankyti ir pa
šaliniai žmones. Prelekciją prasidės 
apie 9 vai. vakaro. Nariai susirinkite 

Pirm. Stakoff.- (235-236)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paruamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 6 1 a i.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888

7:30.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvehimui drauges ne 

senesnės kaip 40 m., galinti prisidėti 
apie $2,000 prie pagerinimo Resorto 
Floridoj. Liktųsi laiminga. Esu blai
vas, teisingas, gerai atrodantis. 
Adolph, 1448 S. Kedzie Ave., Chica
go, Ill. (235-240)

TŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas, apšil

domas kambarys, vyrui ar moteriai. 
393 South 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
Apartment 25. (235-237)

Pasirandavoja apšildomas forni- 
šiuotas kambarys, yra ir garadžius 
karui; išrandavosiu vieną kambarį 
arba ir su garadžium. 130-26—115th 
St. Ozone Park, L. I., N. Y. Mrs. 
Miglin. (233-235)

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Is Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis •

“Daily Worker”
Kaina n* ekzemplidrią Be

ALLIANCE HALL
(Susivienijimo Svetainė) 

193-197 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Brooklyno visuomenė senai laukė tinkamos vietos pa
silinksminimams, susirinkimams, baliams, bankietams, 
vestuvėms, lošimams, ir abelnai parengimams su už
kandžiais, gėrimais, šokiais.

ALLIANCE HALL, MODERNINIAI ĮRENGTA
Atatinka visokiems reikalavimams. Svetainės savinin

kai visuomet kdoperuos su rengėjais, kreipkitės žemiau 
nurodytu adresu.

.Ruiminga Restauracija,, geriausi valgiai. Moderniniai 
geriausi gėrimai, rami vieta. Žinomi žmonės, pp. Wm. 
Shedlow, ir Bruno Minėt.

ALLIANCE HALL 
193-197 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 7-7840

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

. NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. it ryto

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
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.
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 2Srd St.

George Nokiletti 
(Piano Instructor) 

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

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

Telephone Boujevard 8-1135

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 8-6181

Notary Public

UI J. I .TOCgj

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

wit ww yy tni ww mi tot 1

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJĄ) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas: EVergreen 7-1661




