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KRISLAI
Roosevelto Kalba.
Tarptautinio Bandito Sūnus.
Boikotuoti Japonijos 

Prekes!
“R. Artojas” Sulaikytas. 
Kada Ruošti Prakalbos? 
Teisėjas Black Pasiliko.

Rašo R. Mizara

Prezidentas Rooseveltas Chi
cagoj pasakė gerą kalbą. Jis, 
panašiai, kaip SSRS užsienio 
reikalų komisaras, Litvinovas, 
nurodė, kad šiandien taika 
yra nedaloma.

Pasaulio tautos labai tam
priai susirišusios ryšių ryšiais. 
Todėl vienos arba keletos tau
tų nepaisymas sutarčių, prade-, 
jimas “nepaskelbto karo,” ga
li bile dieną uždegti visą pa
saulį.

Ponas Rooseveltas stoja už 
tai, kad taiką mylinčios tautos 
ir šalys laikytųsi padarytųjų 
sutarčių ir kovotų už taiką.

Tokį prezidento nusistaty
mą, aišku, sveikins kiekvienas 
taiką mylįs žmogus.

Prez identas Rooseveltas, 
kalbėdamas apie “nepaskelbto 
karo” pradėjėjus, suprantama, 
turėjo galvoj Japoniją, Itali
ją ir Vokietiją.

Bet štai be niekur nieko vie
nas New Yorko laikraštis 
(“Post”), besiskaitąs liberališ
ku, aiškina, būk, girdi, Roose
veltas statąs greta suminėtųjų 
trijų plėšikiškų valstybių ir 
Sovietų Sąjungą!

Tikrumoj gi yra taip, kad 
ši prezidento kalba yra labai 
panaši eilei kalbų, sakytų So
vietų Sąjungos užsienio reika
lų komisaro Litvinovo!
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Bruno Musolinį, Italijos fa
šistų vado sūnus, pasiųstas Is
panijon. Jis ten su kitais savo 
sėbrais iš oro žudo nekaltus 
Ispanijos gyventojus ir naiki
na miestus.

Būtų gerai, kad tas bandi- 
Jukas iš ten nebesugrįžtų.

Anglijos darbininkų judėji
mas reikalauja boikotuoti Ja
ponijos gaminius-prekes.

Amerikos organizuotų dar
bininkų eilėse tas dalykas taip
gi randa karšto pritarimo.

Reikėtų tai vykinti gyveni- 
man kuoveikiausiai!

Iš Sovietų Sąjungos gautas 
pranešimas, kad “Raudonasis 
Artojas” sulaikytas.

Ar vietoj jo bus leidžiamas 
kitas laikraštis, nepasakoma. 
O tai reikėtų pranešti, kadan
gi “R. A.” turėjo prenumera
torių ir Jungtinėse Valstijose.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyniškis Komitetas 
nusitarė suruošti rytinėse val
stijose platų prakalbų maršru
tą.

Mano nuomone, jis turėtų 
įvykti gruodžio mėnesį, nes tą 
mėnesį sukanka vienuoliką 
metų, kai Smetonos-Voldema- 
ro klika smurtu nuvertė žmo
nių išrinktą valdžią Lietuvoj.

O ten, kur nebūtų galima 
suruošti prakalbų gruodžio 
mėnesį, reikėtų jos ruošti va
sario mėn., kai bus minima 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis.

Tai teisėjas Black pasiliko 
teisėju; daugelis liberalų ma
nė, kad jis pasitrauks.

Jo prakalba buvo persilpna; 
nepasmerkė jis Ku Klux Kla
no, kaip turėjo pasmerkti.

Nepaisant, tačiau, visko, jei
gu teisėjas Black laikysis savo 
pažadų, duotų radio kalboj, 
jis bus geras teisėjas.

Aną dieną gavau iš Los An
geles, irti o d. Pruseikos “linkė
jimų atvirutę.” Su juo pasira
šo dvylika losangeliečių. Tai 
vis daugiausia draugai ir 
draugės, su kuriais man teko 
bendrai darbuotis rytinėse val
stijose.

Apsigyvenę gražiojoj Cali- 
fomijoj, jie, tačiau, nepamirš
ta judėjimo, nepamiršta ir 
draugų. Labai smagu gauti 
nuo tokių draugų “helio!”
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Shanghai. — Įvyko smar
kios muštynės tarp 200 Ita
lijos ir tiek pat Francijos 
jūrininkų.

Darbo Žmonių 
t 
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ROOSEVELT SMERKIA JAPONIJĄ, ITALIJĄ IR NAZIUS
Unijos už Vienybę su CIO; Darbo Komisija 

Smerkia Federacijos Gešeftą su Bosais
Denver. Colorado.—Ame- Santikių Komisijos “netei- 

rikos Darbo Fedaracijos su- singai” vykdą įstatymą: 
važiavime dešinieji vadai'būk jie pritaria CIO uni- 
užniaužė daug pažangių'jonas, o “skriaudžią” Darbo 

Federacijos Unijas.įnešimų, bet nedrįso pasiųst 
gurban pustuzinį rezoliuci
jų nuo darbininkų stambių 
organizacijų, kurios reika
lauja vienybės su CIO, tai 
yra, su Industrinio Organi
zavimosi Komiteto unijo
mis. Tokion vienybėn šau
kia Brolija Miegamųjų Va
gonų Tarnautojų, Amerikos 
Mokytojų Federacija, Am
algamated Susivienijimas 
Gatvekarių ir Elektrinių 
Geležinkelių Darbininkų, 
Tarptautinė Baldų Apmuši- 
nėtojų Unija ir įvairūs 
Darbo Federacijos lokalai. 
Jų rezoliucijos liudija apie 
CIO programos teisingumą.
Kalba Maddeno, Valdiškos 
Darbo Santikių Komisijos 

Pirmininko
Spalių 5 d. Darbo Fede

racijos suvažiavime kalbėjo 
ir J. Warren Madden, pir
mininkas valdiškos Nacio- 
nalės Darbo Santikių Ko
misijos. Jis, be kitko, aš
triai smerkė tuos (Federa
cijos) vadus, kurie steigia 
“tokias unijas, kokių sam
dytojai nori.” Tai faktinai 
kompaniškos unijos (nors 
jos vadintųsi Darbo Fede
racijos vardu)—nurodė Ma
dden. Jis, todėl, pareiškė, 
jog valdiška Darbo Santikių 
Komisija nepripažins tokių 
sąmokslų su bosais prieš 
valią darbininkų, norinčių 
tapt nariais CIO unijos. 
Darbo Santikių Komisijos 
pirmininkas vanojo kailį tos 
rūšies vadams, kurie, susi
kuždėję su fabrikantais, va
ru verčia darbininkus įsira
šyti į tokias, tikrumoje 
kompaniškas unijas. Tuom 
jie laužo Darbo Santikių 
įstatymą, užreiškė Madden.

Nors jis atsargiai kalbė
jo ir vengė Darbo Federaci
jos vardą minėt, bet atža
gareiviai Federacijos vadai 
pasijuto kaip ant žarijų. 
Nes jie, o ne kas kitas da
bar varinėja tokius gešef- 
tus su samdytojais prieš 
darbininkus Jv prieš indus
trines CI unijas.

Geltonieji Pasipiktinę
Tuoj pašoko John P. Frey, 

carukas federacinių Meta
listų Unijos, bičiulis kom
panijų šaulių prieš kovin
gus darbininkus, ir įnešė 
sumanymą pataisyt šalies 
Darbo Santikių . Įstatymą 
(idant Federacijos vadai 
galėtų veikti išvien su bo
sais ir užkart darbininkams

Valencia, Ispanija.— 
yra tikima, kad Anglijos 
kariniai laivai naikintuvai, 
bombarduodami piratą sub- 
mariną galingomis gelmių 
bombomis, nuskandino jįjį. 
Tas (Italijos ar Vokietijos) 
submarinas buvo iššovęs 
torpedą‘į Anglijos karinį 
laivą “Basiliską”, netoli Is- ( 
panijos. Tada 7 Anglijos prieš užpuolikus, 
kariški laivai-naikintuvai < 
leidosi smarkiai medžioti tą delegatai su džiaugsmu pa- 

ssoliniuko komanda, degino.jūrų piratą, 
ir naikino darbininkų gyve
namas miesto dalis, ir šim
tus jų išžudė bei sužeidė..

London. — Anglai tėmy- 
tojai liudija, jog šiomis die
nomis Italija persiuntė dar 
79 savo lengvus, greituosius 
bombininkus gen. Franco’- 
ui. Iš Sicilijos išplaukė nau
ja Mussolinio armijos dalis 
karui prieš Ispanijos respu
bliką. ,

Tai Mussolinio atsakymas 
į Anglijos ir Francijos rei
kalavimą, kad jis atšauktų 
Italijos armijas iš Ispani
jos.

Darbiečiy Atžagareiviai 
Atmeta Vieningą Frontą 
Bournemouth, Anglija.— 

Metinė konferencija Angli
jos Darbo Partijos, vado
vaujama dešiniųjų lyderių, 
didele dauguma balsų atme
tė pasiūlymą bendro fronto 
su komunistais. O vis dėlto 

federacines - kompaniškas delegatai, atstovaujantieji 
unijas prieš CIO). Batų ir'331,00(Tnarių, kovojo už vie- 
Čeverykų Ženklelių Darbi- ną frontą su komunistais, 
ninku Unijos viršininkai gi Gal Bug Pataisytas Ameri.
čia jau davė pasiūlymą, kad 
turi būt pašalinti visi da
bartiniai valdininkai Dar
bo Santikių Komisijos.

Deimantais apsikaišęs 
Wm. Green, Darbo Federa
cijos prezidentas, jiems pri
tarė ir verkšleno, būk da
bartiniai viršininkai Darbo naudot jį prieš užpuolikus.

Japonijos Atsišiepimas Pre
zidentui Rooseveltui

Tokio, spal. 6.—Japonijos 
užsienių reikalų ministerija 
atsišiepė į prezidento Roo
sevelto kalbą prieš Japoni
ją ir kitus tarptautinius žu
dikus. Sako, japonai turį 
jieškot sau laimės Azijoj 
(Chinijoj) taip, kaip jie su
pranta: “Japonijai reikia 
judėjimo laisvės... o vaka
rinių tautų supratimai apie 
teisybę nesutinka su Rytų 
(Japonijos) supratimais.” Ir 
kol Japonija negausianti, ko 
jai “reikią, tol bus sunku 
palaikyti taiką.” O kodėl, 
girdi, Amerika 1924 metais 
uždraudė japonų ateivybę į 
Jungtines Valstijas?

MUSSOLINIO SŪNUS 
IŠ ORO ŽUDĖ VALEN- 

C1JOS DARBININKUS
Roma. — Bruno Mussoli

ni, 20 metų amžiaus, sūnus 
Italijos diktatoriaus, pats 
komandavo 23 Italijos oro 
“tūzus”, kurie pereitą sek
madienį bombardavo Valen- 
ciją, laikinąją Ispanijos so
stinę. Ir tuomi didžiuojasi 
valdininkai Mussolinio oro 
laivyno.

Italijos lėktuvai, po Mu- 

kos Bepusiškumas, prieš 
Užpuolikus

Washington, spal. 6.—Yra 
spėjama, kad specialėj kon
greso sesijoj prezidentas 
Rooseveltas siūlys pataisyti 
Amerikos bepusiškumo įsta
tymą, idant galima būtų pa-
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600 ŠALIES IŽDO TAR
NAUTOJŲ ĮSTOJO I CIO

Washington. — Paskuti
niu laiku 600 Jungtinių Val
stijų iždo valdininkėlių įsi
rašė į CIO uniją. Jungtinių 
Valstijų Fecferalių Darbi
ninkų Unija, dalįs CIO, da
bar turi savo .eilėse jau iki 
7,000 ceUtrMinės valdžios 
tarnautojų.

Amerikos Darbo Federa
cija su kokiais 500 narių iš
viso tarp valdžios tarnauto
jų mėgina pastot kęlią CIO 
unijai tarp jųjų; bet Fede
racijos vadam nevyksta šis 
skaldymo darbas.

----------1---------------

Chinija Tikisi Boikoto 
Prieš Japoniją

Shanghai, spal. 6.—Chini
jos valdininkai, remdamiesi 
prez. Roosevelto kalba Chi
cagoj, tikisi, kad Jungtinės 
Valstijos, galų gale, išvien 
su Anglija ir kitom šalim 
boikotuos Japoniją, idant 
priverst ją pasitraukt iš 
Chinijos.

Angly Naikintuvai Nu- KAIP KITOS ŠALYS 
skandinę Jūry Piratą ATSILIEPIA Į PREZ. 
Valencia, Ispanija —Šičia j ROOSEVELTO KALBA
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CHINAI SUSTABDĖ JA
PONŲ ŽYGIAVIMĄ PIR

MYN ŠIAURĖJE
Shanghai, spal. 6.—Chi- 

nai užkirto kelią japonams 
ir sustabdė jų žygiavimą 
pirmyn šiaurinėj Chinijoj, 
kaip praneša Associated 
Press.

Užsieniniai karo tėmyto- 
jai atmeta japonų pasigyri
mą, būk jie užėmę Techow 
miestą, Shantungo provin
cijoj. Chinai savo kontr-ata- 
komis nuvijo šalin japonus 
nuo to miesto.

Japonai Beveik Nieko Ne
laimi Shanghajuj

Shanghai, spal. 6.—Pas
kutinėmis dienomis japonų 
darytieji baisūs šturmavi- 
mai prieš chinus šiame 
fronte beveik nieko nedavė 
japonams, sako United 
Press. Japonai į šiaurius 
nuo Shaghajaus taip išsisė
mė, jog paskelbė “dviejų 
dienų šventę.”
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Washington. — Jungtinės 
Valstijos, manoma, dalyvaus 
devynių šalių konferencijoj, 
kurios 1932 m. užtikrino Chi- 
nijai neliečiamybę.

Amerika ir Kitos Taiką Mylinčios Šalys Turi Atitverti Karinius 
Grobikus, Kaip “Tarptautinį Marą,” Sako Prezidentas

1

Chicago, Ill.—Prezidentas 
Rooseveltas spal. 5 d. pa
reiškė, kad jo valdžia sutar
tinai su kitomis taiką my
linčiomis šalimis, darys pa
stangų, idant “atitveri” už- 
pųolikes valstybes kaip ko
kį “marą.”

Kalbėdamas 750,000 susi
rinkusių žmonių, atidarant 
“Outer Link” tiltą, WPA 
didį projektą, Rooseveltas 
persergėjo, jog “tarptauti
nis kriminalizmas” rimtai 
grūmoja “patiems civiliza- piinci Yvrnl-n i
VA Z. A A

jo, kad jeigu ta “užkrečia
ma mariška liga” toliau 
skleisis, tai ir Amerika ne
gali tikėtis išvengti karo. .

Prezidento kalba buvo ai
škiausiai atkreipta prieš 
Japoniją, Italiją ir Vokieti
ją, nors jis čia neminėjo jų 
vardų.

“Tegul niekas neįsivaiz
duoja,” sakė Rooseveltas, 
“kad Amerika to išvengs,
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cijos pamatams,” ir perspė-1 paskelbimo, be persergėji-

Maskva. — Sovietų Są
jungoj yra sveikinama pre
zidento Roosevelto kalba 
prieš fašistinius karų kur
stytojus ir grobikus. Jinai 
sutinka su Sovietų nuomo
ne, jog reikia mylinčioms 
taiką šalims bendrai veikti 

Geneva. — Tautų Lygos

sitiko prezidento Roosevel- 
to pareiškimą Chicagoj. Ja
me mato vilties, kad Ame- 

žingsnių su kitomis šalimis, 
idant sustabdyti Japonijos 
karą prieš Chiniją.

Paryžius.—Francijos po
litikai labai pasitenkinę Ro
osevelto kalba, kaip perspė
jimu kariškiem grobikam.

London.—Prezidento Roo
sevelto chicagiškė kalba pa
darė gilaus įspūdžio užsie
ninei Anglijos ministerijai. 
Sako, tai būtų didžiausia 
žmonijai palaima, jeigu ga
lima būtų įvykdyti jo išrei
kštus troškimus.

Nanking. — Roosevelto 
kalba žymiai pakėlė chinų 
ūpą neatlaidžiai gintis prieš 
Japoniją. Pastebima, kad 
Rooseveltas savo pareiški
mu puldo japonų ūpą.

Naziai ir Mussoliniečiai 
Urzgia prieš Rooseveltą

Berlin. — Hitlerininkų 
spauda urzgia prieš Roose
velto kalbą; supranta, 
kad šį kartą Amerika gali 
nesitenkinti tik “moraliais 
pamokinimais,” bet daryt 
tarptautinių žingsnių.

Roma.—Aukštas Italijos 
valdininkas paneigė prezi
dento Roosevelto kalbą kaip 
“neaiškią ir perdaug dema- 
gogišką?’__________

Sovietuose dar niekad ne
buvo tokio gausaus derliaus 
kaip šiemet.

kad jinai gali tikėtis pasi- Ar galėtų Amerika iŠ* 
gailėjimo, kad ši Vakarinė vengti karo, kuris gręsia iš 
Žemės Skritulio Pusė nebus grobikiškų valstybių pusės,
užpulta,” jeigu pasaulis 
abelnai įsivels j karą.

Tiem prezidento pareiški
mam galinga minia karštai 
pritarė delnų plojimais, su
tikdama, kad reikia “ati
tverti” nešėjus tarptautinio 
maro: Italiją, Vokietiją ir 
Japoniją.

Roosevelt piktinosi tų tri
jų šalių valdovų nevidoniš- 
kais žygiais, kur “be karo 

mo arba bet kokio pateisi
nimo civiliai žmonės, sykiu 
moterys ir vaikai, yra be- 
gailestingai žudomi oro 
bombomis.

“Vadinamu taikos metu, 
submarinai atakuoja ir 
skandina laivus be priežas
ties ar perspėjimo.”

Smerkia Užpuolikus, 
Vergėjus

“Tūlos valstybės kursto 
pilietinį karą šalyse, kurios 
jom nieko blogo nepadarė, 
stoja vienon-pusėn kariaut 
prieš antrą. Valstybės, rei
kalaujančios sau laisvės, 
paneigia kitų šalių laisvę.

“Nekaltos tautos ir šalys 
yra žiauriai aukojamos go
dumui siekiančiųjų galios ir 
viršenybės, be jokio teisy
bės jausmo, be jokio atsi
žvelgimo' į žmoniškumą.”

Laikytis Sutarčių!
“Negali būt jokio pasto

vumo ar taikos nei pačiose 
šalyse nei tarp šalių, jeigu 
visi nesilaikys įstatymų ir 
dorovės pagrindų,” priminė 
prez. Rooseveltas: “Tarp
tautinė anarchija naikina 
visokį taikos pamatą. Jinai 
stato pavojun... saugumą 
kiekvienos šalies, didelės ar 
mažos.

“Todėl Jungtinių Valstijų 
žmonėms didžiai svarbu, 
kad būtų atgaivintas iv pa
laikomas šventumas tąrp- 
tautinių sutarčių ir tarp
tautinio padorumo.

“Čia paliečiami klausimai 
rišasi ne vien su laužymu 
tam tikrų sutarčių tūlų 
punktų; tai yra klausimai 
karo ar taikos, tarptautinės 
teisės ir ypač žmoniškumo 
principų.”

Šičia prezidentas nurodė, 
kaip plėšriųjų šalių valdo
vai sulaužė Tautų Lygos įs
tatus, Briando-Kelloggo su
tartį ir devynių valstybių 
sutartį (pastaroji žadėjo 
saugot Chinijos neliečiamy
bę ir visiems laisvas duris 
į tą §alį). Bet tie- sutarčių 
ir tarptautinių įstatų lau
žytojai “taipgi paliečia 
klausimus pasaulinio ūkio, 
pasaulio saugumo ir pasau
linio žmoniškumo.”
Pastangos Taikai Išlaikyt
“Turi būt dedama teigia

mos pastangos taikai išlai
kyt,” sakė Rooseveltas:

“Amerika nekenčia karo. 
Amerika tikisi taikos. To
dėl Amerika veikliai j ieško 
taikos.”

i
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jeigu jinai stengtųsi pasilai
kyt nuošaliai? Į šį klausi
mą prezidentas atsakė: “To 
negalima būtų išvengti vien 
tik atsiskyrimu ar bepusiš- 
kumu (neutralumu).

“Jungtinių Valstijų žmo- 
nes šiandieninėse sąlygose 
turi pamąstyti ir apie visą 
pasaulį apskritai; to reika
lauja jų pačių ateitis.

“Kokie 15 metų atgal, au
kštai pakilo žmonijos viltis* 
kad galima bus išlaikyt} 
tarptautinės taikos gadynę, 
kai daugiau negu 50 šalių 
iškilmingai pasižadėjo ne
siekti ginklais sau tautinių 
tikslų ir politinių siekinių.

“Pakilusieji tada aukštieji 
troškimai, išreikšti Brian
do-Kelloggo Taikos Sutar
tyje, ir taikos viltys jau už
leido vietą paskutiniu laiku 
baisiai nelaimių šmėklos 
baimei. Dabartinis viešpats- d 
vimąs teroro ir tarptautinio 
kriminalizmo prasidėjo ke
letas metų atgal.
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Smerkia Karinius 
Įsiveržimus

“Tatai prasidėjo per 
pateisinamus įsikišimus .į 
svetimų šalių vidujinius rei
kalus arba per karinius įsL 
veržimus į svetimas žemes,: 
laužant sutartis; o dabar tie 
žygiai pasiekė tokio laipsni 
nio, kad jau tikrai gręsia; 
pavojum’ patiem civilizaci-1 
jos pamatams.”

Todėl taiką mylinčios tau
tos turi “daryt sutartinų 
žingsnių, idant išlaikyti įs
tatymus ir principus, ant 
kurių tiktai ir tegali rymo
ti taikos saugumas.”

v '-sf

j# 3

s.

Jį
%

Ford Pakeisiąs Algas Darbi
ninkams, Bijodamas CIO
Detroit, Mich.—Sužinota, 

jog didysis automobilių fa
brikantas H. Fordas rengia
si šiek tiek pridėti algų sa
vo darbininkams, idant jie 
nesiorganizuotų į Jungtinę 
Auto. Darbininkų Uniją, 
priklausančią Industriniam 
Organizavimosi Komitetui 
(CIO).

Naziai Primena Rooseveltui 
“Wilsono Sudužusį Laivą”

Berlin, spal. 6.—Hitlerio 
užsieninė ministerija, atsi
liepdama j Roosevelto kal
bą, persergėjo jį, kad “atsi
mintų, kaip sudužo prez* 
Wilsono laivas.” Roosevel- 
tas kalbėjo prieš karinius 
užpuolikus, bet, esą, kodėl

J.t

i «Al
si

jis nieko nesakė apie 
ševizmo pavojų”?

“bol«

/
Šiandien būsiąs apsiniau-. 

kęs ir šiltas oras, pagal spė
jimą vietinio Oro Biuro.

Vakar temperatūra buvo 
74 laipsnių. Saulėtekis 5:56
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Lenkijos Ponai Pešioja ir Provo
kuoja Lietuvą

i Lenkijos ponų pirštai negali nurimti. 
Neužtenka jiems to, ką jau turi užgrobę 
svetimų žemių. Jausdami, kad tautinin
kų diktatūra Lietuvos žmones padalino 
ir tuomi krašto atsparą sūsilpnino, jie 
nuolatos kabinėjasi prie jos ir pešioja 
jos teritoriją. Smetonos valdžios orga
nas “Lietuvos Aidas,” kuris tik labai re
tuose atsitikimuose drįsta prasišiepti 
prieš Lenkijos ponų piktas aspiracijas, 
paduoda sekamą parubežio atsitikimą:

Kaip jau mūsų skaitytojai žino iš Eltos 
pranešimų, lenkai Beviršių saloje buvo per
kėlę administracijos linijos gaires j mūsų pu
sę net per 80 metrų. Tai mastas, kurio ligi 
paskutinio laiko lenkų sargybos vengdavo. 
Jeigu kur anksčiau gairės buvo kilnojamos, 
tai kad perkėlimas nebūtų pastebėtas, būda
vo tenkinamasi keliais ar keliolika metrų. 
Dabar jau atvirai norėta iš lietuvių pagrob
ti 80 m. pločio žemės juostą. Toks atvirumas 
pats savaime verčia mus daryti palyginimus 
su panašiais reiškiniais, kuriuos mes šian
die matome pasaulio vietose.

Tačiau šį kartą gairių perkėlimu lenkai 
( nepasitenkino. Rugpjūčio 30 d. jie užpuolė ir 
* nusivedė į savo pusę einantį savo pareigas 

jnūsų policininką Stankevičių. Kaip nesun
ku yra suprasti, tuo nauju smurto žygiu 
lenkai norėjo pateisinti anksčiau įvykdytų 
gairių perkėlimą. Jeigu lenkų tvirtinimu gai
rės turėjo būti ten, kur jos lenkų buvo nu
keltos, tai policininkas Stankevičius, Vaikš- 

' čiojęs"8b m. juostoje, turėjo būti laikomas 
perėjęs į lenkų pusę, už ką jis turėjęs būti 
suimtas. Tačiau iš tikrųjų mūsų policininkas 
nebuvo peržengęs administracijos linijos, ir 
dėl to lenkų smurtas jo atžvilgiu nieku būdu 
negali būti pateisintas, kaip negali būti pa
teisintas ir patsai gairių perkėlimas.

Pavyzdingas Darbo Unijų
Laikraštis

Mes gauname savaitinį laikraštį vadi
namą “Summit County Labor News,” 
kurį leidžia Akron, Ohio, darbo unijų 
judėjimas. Tai nepaprastai įdomus ir 
kovingas laikraštis. Jis turėtų būti pa
vyzdžiu visiems kitiems darbo unijų lai
kraščiams. Jis nebijo atvirai pasmerkti 
Amerikos Darbo Federacijos vadus, aiš
kiai palaiko C. I. O. judėjimą, aštriai ko
voja prieš fašizmą ir karą.

“Summit County Labor News” nesibi
jo nei prielankų žodį tarti už komunis
tus. Pav., spalių 1 dienos laidoje ran
dame beveik špaltą aprašymui drg. Earl 
Browderio, Komunistų Partijos sekreto
riaus, susirinkimo ir prakalbos. Laik
raštis sako, kad Akrone Browderio pra
kalba buvo sutikta labai prielankiai ir 
paduoda ilgas iš tos prakalbos ištrau
kas, bešališkai, draugiškai.

Roose velto Prakalba už Taiką
Prezidento Roosevelto antradienio 

prakalba, pasakyta Chicagoje grįžtant iš 
vakarų, yra nepaprastos istorinės svar
bos. Klausimas, žinoma, pasilieka, ar tie 
vertingi žodžiai bus paremti darbais, ar 

' jo valdžia laikysis prakalboje nustatytų 
’ -teisingų gairių.

liooseveltas kalbėjo apie pavojų pasau
lio taikai ir aštriais žodžiais pasmerkė 
karo provokatorius, turėdamas mintyje, 
aišku, Vokietiją, Italiją ir Japoniją.' Jis 
pasmerkė įsiveržimus į svetimus kraštus 
ir barbarišką žudymą beginklių gyven
tojų bombomis iš orlaivių. O svarbiau
sia, tai Roosevelto pabrėžimas, kad taip 
vadinamas neutralumas, bandymas izo
liuotis, atsiskirti ir numoti ranka, neiš
gelbės nei žmonijos, nei Amerikos nuo 
karo. Sakė, kad reikia pozityvės kovo^ 
už taiką, būtent, visoms taikos trokštan
čioms šalims ir visiems taikos trokštan
tiems žmonėms susivienyti ir kovoti 
prieš karo provokatorius. Ir teisingai

jisai pabrėžė tą faktą, kad devynios de
šimtys nuošimčių žmonių trokšta taikos, 
neapkenčia karo.

“Komunistų Partija sveikina preziden
to paskelbimą Jungtinių Valstijų pozity- 

y vės taikos politikos,” sako drg. Brow- 
deris, partijos sekretorius. “Nėra jokios 
abejonės, kad šis paskelbimas talpina 
savyje vyriausius punktus to, kuomi 
Ameriką galima išgelbėti nuo karo, bū
tent, padedant neįleisti karo į pasaulį, 
atskiriant karo provokatorius, padedant 
užpultoms šalims ir suorganizuojant tai
ką. Ištisais keliais paskutiniais metais 
tokią taikos politiką siūlo pasauliui So
vietų Sąjunga. Jungtinėse Valstijose to
kios politikos reikalauja Komunistų Par
tija ir visi protingi taikos palaikytojai. 
Todėl mes tik galime pareikšti savo pil- 
niausį pasitenkinimą tokiam aštriam pre
zidento suformulavimui ir populiariškam 
pareiškimui tos politikos ir patiekimui 
jos kaipo jo paties politikos. Mes esa
me tikri, kad jis gaus plačiausio ir nuo
lat augančio pritarimo konkrečiam šios 
politikos pritaikymui gyvenime.”

Kodėl Darbo Unijos Turėtų Amži
nai Šokt Pagal Kapitalistų Muziką

William Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, atidarydamas kon
venciją pereitą pirmadienį, pusantros va
landos tarkavo John L. Lewis. Vienas 
svarbiausių, bet tuo tarpu kvailiausias, 
Greeno argumentas prieš Lewis buvo, 
kam jis pagrūmoja Rooseveltui ir kapi
talistinėms partijoms, kad darbininkų ju
dėjimas, apsijungęs su farmeriais ir vi
durinės klasės žmonėmis, gali labai gra
žiai nusistatyti gaires į organizavimą 
nepriklausomos politinės partijos. Green 
teigia, būk visas C. L O. judėjimas te tu
rįs už tikslą padėt Lewisui sukurti tokią 
partiją ir su ja susikraustyti į pat Bal
tąjį Namą—Lewis norįs tapt Jungt. Val
stijų prezidentu. Bet kas tame blogo? 
Argi jau pasidarė baisiai dideliu krimina- 
lišku prasižengimu Amerikos piliečiui ir 
darbo unijų judėjimo vadui siekti šalies 
prezidentystės? Mes tame neįmatome jo
kio nusidėjimo. /

Daug rimtesnis dalykas, tai farmerių- 
darbo partijos klausimas. \ Bet ‘vietoj 
smerkti ir niekinti Lewisą už tai, kad jis 
šneka apie tokios partijos atsiradimo ga
limybę, reikėtų jį labai karštai pasvei
kinti. Tos dienos reikėtų su išsiilgimu ir 
nekantrybe laukti. Lewis suloštų didį 
istorinį vaidmenį, jei jis atsistotų pry- 
šakin tokio judėjimo, kuris atpalaiduos 
darbininkų klasę nuo republikonų ir de
mokratų. Kai ta diena išauš, Amerikos 
proletariatas su dideliu džiaugsmu ga
lės apvaikščioti įavo laimėjimą.

Su savo panašiais argumentais prieš 
Lewisa ponas Green diskredituoja save 
darbo visuomenės akyse. Jei geresnių 
argumentų neturi, tai bent užsidaręs 
burną tylėtų.

Bet vietoj

Išdavikų ir Čia Atsirado
New Yorko mieste labai gražiai susi- 

glostė progresyviškos ir darbininkiškos 
spėkos aplinkui Amerikos Darbo Parti
jos kandidatus, kurių pryšakyje stovi da
bartinis miesto majoras LaGuardija. La- 
Guardijos kandidatūrą užgyrė taip Ko
miteto Industrinio Organizavimos (C. I. 
O.) unijos, taip Amerikos Darbo Fede
racijos unijos. Už jį taip pat balsuos so
cialistai ir komunistai, nors, tiesa, taip 
vieni, taip kiti turi daug ko rimto pa
sakyti prieš LaGuardiją. Betgi aišku, 
kad tik su LaGuardija šiuose rinkimuo
se bus galima supliekti Tammany Hall 
(demokratų partijos) reakcinį surašą.

Deja, darbininkų eilėse netrūksta par
sidavėlių. Tammany Hall sukčiai susi
rado tokių elementų ir sudarė taip vadi
namą “Trades Union Party,” kuri re
msianti Mahoney kandidatūrą. Šita par
tija, arba saujelė darbo unijų viršinin
kėlių, jau turį surinkę penkias dešimtis 
tūkstančių parašų už Mahoney kandida
tūrą. Vienas iš tų parsidavėlių yra po
nas McInerney, prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos namų statymo de- 
partmento; kitas tūlas David Simons, 
prezidentas presmenų lokalo 25.

Taigi, jei Amerikos Darbo Partija, jei 
beveik visos šio miesto darbo unijos už 
LaGuardiją, tai Tammany Hall sukčiai 
papirko kelius unijų viršininkėlius ir iš
kepė “Trades Union Party.” Koks jų 
tikslas? Jį nesunku suprasti. Jie su tuo 
savo juodu padaru bandys suskaldyti 
darbininkų balsus.

Kaip Eina Komunistų Partijos Vajus?
Lietuvių Susirinkimai . kių nesidžiaugia Sovietų

Lietuviai komunistai ir 
simpatikai turėjo susirinki
mus Baltimorėj, Waterbu- 
ryj, Hartforde, New Britai- 
ne, Patersone, Bayonnėj, 
Philadelphijoj ir eilėj kitų 
miestų. Veik visur tam 
tikras skaičius įstojo į Ko
munistų Partiją. Brooklyne 
komunistai turi diskusijas 
arba prelekcijas. Eilėje 
miestų tokie susirinkimai 
įvyks greitoj ateityj. Taip 
yra rytuose. Veikia mūsų 
draugai ir vidurvakarinėse 
valstijose.

Brooklyne laike didžiulio 
Aido Choro operetės persta
tymo buvo rinkta aukos 
Komunistų Partijos reika
lams. Surinkta $43 su cen
tais. Reikia neužmiršti ir 
kitur parinkti aukų. Ko
munistų Partija stoja Įirie 
didelio darbo ruošdamasi iš
leisti dar du anglišku dien
raščiu Amerikoj.
New Yorkas Sukėlė $30,585

Komunistų Partijos vaju
je už pusę miliono dolerių 
New Yorko valstijos komu
nistai apsiėmė sukelti $240,- 
000. Tai veik pusė viso fon
do. Su spalių 2 diena New 
Yorko valstijos komunistai, 
daugiausiai New 
miesto, jau turėjo 
$30,585.77.
Nauji Nariai New

New Yorko mieste Komu
nistų Partija'į (pirmas ke
lias vajaus sayaites gavo 
į Savaitę nuo' 550 iki “600 
naujų narių. ? Viso New 
Yorko miest,e komunistai 
siekia gauti i 10,000 naujų 
narių. Vajaus komitetas 
atžymi, kad reikia pasmar
kinti naujų narių gavimą, 
nes vajus baigsis- su 7 
lapkričio. ,

Illinois ir Wisconsin 
Valstijos 

į .
Illinois valstijoj per rug

sėjo mėnesį kas savaitę pro- 
porcionaliai gauta po 376 
naujus narius. Wisconsin 
valstijoj į keturias savaites 
pereito mėnesio gauta 100 
naujų narių. Massachusetts 
valstijoj gauta 87 nauji na
riai, Alabama valstijoj—83; 
New Jersey—80.

Šias skaitlines paduoda 
tik už tuos narius, kurių 
duoklės jau pasiekė Komu
nistų Partijos Centro Ko
mitetą. Kiek yra žinoma, 
daug daugiau naujų narių 
gauta, bet vietomis kuopos 
nepridavė laiku į sekcijas, 
o sekcijos suvėlavo aplikaci
jas ir duokles priduoti dis- 
triktams.
Vajus Fabrike ir Namie
Komunistų Partija veda 

vajų už naujus narius kiek
vienoj darbavietėj, kiekvie
noj dirbtuvėj ir fabrike, ant 
ūkių ir mokyklose. Daug 
kreipiama atydos į pamati
nių industrijų darbininkus, 
kaip tai: plieno, geležies, 
automobilių, gumos, maši
nerijos, kasyklų, prieplau
kų, audimo, siuvimo ir kitų 
darbo šakų. Bet neužmirš
ta ir studentai, ir namų 
darbininkai bei darbininkės.

Daugelis moterų, kurios 
nedirba dirbtuvėse, gali įs
toję į komunistų eiles daug 
pagelbėti darbe. Indianapo- 
lio mieste dvi komunistų 
moterų brigados, viena var
du “Mother Bloor”, o kita 
—“La Pasionaria”, nusitarė 
gauti iki vajaus pabaigos 
50 moterų į Komunistų Par
tijos eiles. Jom darbas se
kasi, to
Atminkite Didelį Jubilėjų!

Lapkričio 7 dieną sukaks 
20 metų Sovietų Sąjungos 
gyvavimo. Kas iš pažan
gių darbininkų ir darbiniu-

Sąjungos atsiekimais ir so
cializmo budavojimu? Visi! 
SSRS daro milžinišką pro
gresą naujo pasaulio buda- 
vojime. Jos įtaka auga tar
pe pasaulio darbo žmonių ir 
jos galia sulaiko fašistus ir 
imperialistus nuo baisaus 
pasaulinio karo, nuo bai
saus, dar istorijoj negirdėto 
fašistų teroro.

Prakilniausias darbas 
kiekvieno darbininko ir 
darbininkės įstoti į Komu
nistų Partijos eiles prieš 
taip garbingą SSRS jubi- 
lėjų! Juk Rusijos liaudis 
laimėjo revoliuciją, sėkmin
gai būdavo ja socializmą tik 
dėka tam, kad ji buvo su
organizavus ir išauklėjus 
savo politinį vadą—Komu
nistų Partiją.

Stokite į Komunistų Par
tijos eiles! Budavokime sa
vo klasės politinę vadovybę!

SOVIETU SĄJUNGOJ

Yorko 
sukėlę

Yorke

d.

Rauti. Armijos Pratimai

Su Gegužes Pirma Raudono- 
Armija apleidžia kareivines 

.ir išeina į logerius. Per vasarą 
tyrame ore, gražioj gamtoj at
liekami karo pratimai. Rudenį 
tas baigiasi manevrais ir Rau
donosios Armijos dalys grįsta 
atgal į kareivines.

Dabar įvyko manevrai viso
se Sovietų Sąjungos dalyse, 
ypatingai ten, kur laukiamas 
priešo užpuolimas—Ukrainoj, 
Baltrusijoj, Tolimuose Rytuo
se. Buvo manevrai ir Maskvos, 
Leningrado, Pavdlgės "srityse. 
Visur jie pravesta didelių pa
sisekimų. Maskvos apylinkėj 
“priešui” užpakalyje iš lėktu
vų buvo išsodinta 2,200 rau
donarmiečių. Jie parašiutais 
nusileido su šautuvais, kulka- 
svaidžiais, nedidelėmis kanuo- 
lėmis ir amunicija. Nusilei
džiant nebuvo nei vienos ne
laimės, kas parodo didelį rau
donarmiečių išsilavinimą ap
gynimui savo tėvynės.

Lakūnų Rekordai

1936 metais Sovietų Sąjun
gos lakūnai turėjo 12 pasau
linių oro rekordų, pripažintų 
Aviacijos Tarptautinės Fede
racijos. 1937 metais tas skai
čius kelis kartus padidės. Čia 
suminėsime tik kelis didelius 
rekordus:

Užkariavimas šiaurių Po
liaus ir ten įsteigimas moksli
nės stoties.

Balandžio 25 d.' kapitonas 
Eršov su 1,000 kilogramų (1 
tonu) krovinio iškilo ant 9,190 
metrų (29,867 pėdų).

Gegužės 14 d. grupė lakū
nų, vadovystėj G. Baidukovo 
su 5 tonais krovinio atliko be 
apsistojimo 2,000 kilometrų 
kelionę, darant į valandą po 
280 kilometrų.

Geg. 22 d. leitenantas Pau
lina Osipenko jūriniu lėktuvu 
iškilo ant 8,864 metrų (28,819 
pėdų)' — pasaulinis moters 
rekordas. Ta pati draugė 25 
d. gegužės su 500 kilogramų 
kroviniu iškilo 7,605 metrus, 
o kiek vėliau su tonu krovinio 
— 7,009 metrus.

Čkalovas, Baidukovas ir Be
liakovas atliko kelionę iš Mas
kvos į Vancouver, Wash., kuri 
sudarė 8,583 kilometrus. Kiek 
vėliau antra grupė — Gromo
vas,-Jumaševas ir Danilinas 
atliko ilgiausią pasaulyje ke
lionę, kuri sudarė 10,149 kilo
metrus. Sakoma, kad šiemet 
Sovietų lakūnai turės bent 30 
pasaulinių rekordų.

Užima Brolio Vietą

Italijos piratiškas submari- 
nas nuskandino Sovietų laivą 
“Blagoevą”. Fašistai iš kulka- 
svaidžių užmušė besigelbėjan- 
tį jūreivį Petrą štepenko. Pet
ro brolis Aleksandras štepen
ko liuosnoriu stojo į Sovietų 
laivyną ir jis paskirtas ant 
garlaivio “šcors.” Reiškia, bro
lis užima žuvusio brolio vietą, 
kad darbas eitų sėkmingai pir
myn.

Surasta. Meteoro Dalys

Totorijoj, netoli Kazaniąus,

ji

surasta keletas kavalkų mete
oro. Vienas iš jų sveria 101 ki
logramą (apie 250 svarų), o 
kitas — 54 kilogramus. Sako
ma, kad ten krintantis iš dan
gaus meteoras subyrėjo į ka- 
valkus.

Judis “Petras Pirmas”
Sovietai pagamino istorinį 

judį “Petras Pirmas,” tai vaiz
davimas caro Petro I gyveni
mo ir kovų. Veikalas pagamin
tas pagal A. Tolstojaus kny
gą. Šis judis turi labai didelio 
pasisekimo Sovietų šalyj.

Naujivjlelžkeliai
Kas met Sovietai praveda 

daug naujų gelžkelių. Dabar yra 
baigiama budavoti gelžkeliai 
4,918 kilometrų ilgio. Greta to 
vedama ant 5,117 kilometrų an
tri keliai, kur gelžkeliai turėjo 
tik po vieną kelią. Daugelis jų 
bus baigta iki minėjimo 20-ties 
metų revoliucijos sukakties. Ve
dama nauji gelžkeliai tarpe 
Tomskas-čulimas, Rubcovo-Rid- 
ner, Karaganda-Balkaš. Visa 
eilė naujų gelžkelių Ukrainoj, 
Baltarusijoj, Užkaukazijoj ir 
Murmanske.

Ištraukė Nuskendusį Laivą
Juodųjų Jūrų specialė komi

sija traukimui nuskendusių lai
vų ištraukė laivą “Mariją”. 
Laivas buvo nuskendęs 1922 
metais. Jis yra 1,800 tonų 
įtalpos.

Radio Tinklas Baltarusijoj
Sovietų Baltarusijoj radio 

tinklas jau turi per 80,000 pri
imtuvų ir 15 galingų radio sto
čių. Minint 20-ties metų revoliu
cijos sukaktį Baltarusija dar 
gaus 5,000 radio priimtuvų ir 
kelias naujas stotis.

“Laisvės” Vajuje
Darbuojasi ir Menininkai

Ignas Kubiliūnas
Žymus Naujosios Anglijos 

dainininkas Ignas Kubiliūnas 
atsiuntė “Laisvei” pluoštą nau
jų prenumeratų. Tas turėtų 
sujudinti kiekvieną “Laisvės” 
skaitytoją rūpintis gavimu sa
vo dienraščiui naujų skaityto-

Šiandien Punktais Stovi: 
Phila. Veikiantis Kom,....314 
L Kubiliūnas, S. Boston. . 77 
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. Kalvaįtienė, Maspeth. . 22

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

ŠYPSENOS

Tikras ženklas
Petras: “Alau, Jonai! 

Kaip gi dabar jūs čia atsi
radote? Aš buvau įsitikinęs, 
jog jūs jau numirė t.”

Jonas: “Kodėl gi jūs, Pet
rai, laikėt mane jau numi
rusiu?”

Petras: “Aš nugirdau ga
tvėje tūli jūsų pažįstami 
gerai apie jus savo tarpe 
kalbėjosi...”

Trigubai Tiek Pagelbės
Apsenusi turtuolė perka

si skrybėlę. Pardavėja, pirš- 
dama skrybėlę, tarp kito ko 
sako: “Tikrai, tamsta, šią 
skrybėlę patariu jums pirk
ti. Ši balta plunksna jus da
ro penkeriais metais jau
nesne.”

“Ar tikrai? Tai aš ją tik
rai pirksiu, bet užkiškite už 
skrybėlės kaspino dar dvi 
tokias pat plunksnas.”

Mažesne Blogybe
Didelio judėjimo gatve 

važiuoja automobilis, kurį 
valdo žmona. Staiga ji su
šunka: “Pranai, sugedo 
stabdžiai! Nebegaliu su
stabdyt mašinos!”

Vyras Pranas: “Bai gaš! 
taikyk atsimušt į ką nors 
pigesnį,’.’

Reiškia-Ir Jis Reikalingas?
Mergina (įkyrėjusiam, ją 

įsimylėjusiam vyrui sako): 
' “Palikite gi, pagaliau, ma
ne ramybėje! Pasitraukite 
nuo manęs: matote, juk, 
jūs, kad aš jūsų nejaučiu, į 
jus nežiūriu ir nematau, lyg 
būtumėte oras!...”

Vyras: “Bet, brangioji, 
jūs gi žinote, kad niekas be 
oro negali gyventi.”

Jis Save žino
Mokykloje mokytojas sa

ko gabiam bet mažo ūgio 
mokiniui: “Negaliu supras
ti, kaip tai tu taip gerai mo
kais ir tiek daug žinai, o 
toks mažas esi!”

Mokinys: “Taip, aš esu 
mažas iš oro pusės, bet di
delis iš vidaus.”

Surinko Juodvarnis.

Japonų Bombininkai Naikina 
Chinų Miestus šiaurėj

Nanking, spal. 5.—Šiuom 
tarpu pati Japonų armija 
šiaurinėj Chinijoj nedaro 
beveik jokių žygių pirmyn, 
tik jos lėktuvai neatlaidžiai 
bombarduoja chinų miestus 
ir geležinkelius.

Shantungo provincijoj 
prieš japonus kol kas veikia 
tik lengvai ginkluoti ir ne; 
kaip išlavinti provinciniai 
chinų kareiviai. Chinijos 
valdžia dar nepasiuntė re- 
guliarės armijos į tą fron
tą.

Tokio. — Japonai sakosi, 
būk “perskėlę” raudonąją 
chinų ąrmiją Shansi.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
“Laisves” No. 232 skaitome 

bendro fronto sutartį tarpe 
Italijos Komunistų Partijos ir 
Socialistų Partijos. Bet kaip 
stiprios šios partijos? J. B.

!i
Reikia žinoti, kad Italijoje 

socialistinis ir komunistinis ju
dėjimai yra nelegalūs, griežtai 
uždrausti Mussolinio diktatū
ros. Tat aišku, kad nei Komu
nistų Partijos, nei Socialistų 
Partijos narių skaitlinės vie
šai niekur neskelbiamos. Tuo

būdu mes jų nežinome. , 
Galima, tačiau, spėti, kad 

tos partijos nariais nėra labai 
skaitlingos. Tokio žiauraus 
fašistinio teroro sąlygose revo
liucinės partijos negali būti 
skaitlingos. Betgi tų partijų 
įtaka masėse, kiek žinome iš 
pranešimų, yra pusėtinai di
delė. Paskutiniais keliais me
tais Italijoje buvo darbinin
kuose net atvirų išstojimų už 
reikalavim'us dėl pagerinimo 
jų būklės.
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Mirė Antanas Jonuška
Rugsėjo 22 d. staigia mirtim 

mirė žinomas So. Bostone siu
vėjas Antanas Jonuška. Buvo 
dar tik kokių 50 metų su viršum.

Savo laiku A. Jonuška buvo 
pasiturinčiu žmogum. Turėjo 
savo siuvyklą, kur gaudavo dar
bo ir atvykę iš Lietuvos “grino- 
riai”.

Sulyg nabašnyko ir kitų pa
sakojimų, jei kam striukai pri- 
seidavo su pinigu—jis padėda- 
vęs. Esą, parėmęs ir “K.” įstai
gą, bet “Keleivis” apie jo mirtį 
nieko nepaminėjo.

Kaip daugelio, taip ir Jonuš- 
kos dalykai pašlijo į blogąją 
pusę. Ėmė irti šeimyniniai ir 
biznio reikalai, žmogus vargus 
ėmė “skandinti” svaigaluose ir 
galų gale pats nuskendo. Pasku
tiniais keliais metais dirbo pa
prastu darbininku vienoj siu
vykloj. Rugsėjo 21 dar išdirbo. 
Ant ryt atsikėlė ir rengėsi į dar
bą. Tik staiga sukrito ir mirė. 
Paėjo nuo Mažeikių, iš Viekš
nių miestelio.

Ir taip, ne vienam skirta pa

kalbą ir kvietė kooperuoti su^silikę tai worcesterieciai.
Kupstys davė įnešimą, 
Worcesterį reikią užpult, 
manymu, worcesterieciai 
kia sušaukt į bendrą mitingą 
ir pasiųst kalbėtojai nuo ko
munistų ir socialistų, kad jie 
juos apvienytų. Ant vietos nu
tarta apskričio komitetui tą 
darbą atlikti. Toliaus, didelis 
apsileidimas tai pas brockto- 
niečius ir lawr^nciecius. Mato
mai pas tūlus 
tau ja ypatiškumai arba nesu
pratimas bendro fronto svar
bos.

Kadangi apskritys biskį pra
turtėjo, tai iškilo klausimas, 
ką darysime su pinigais? Pla
čiau apkalbėjus,

juo už dem'okratiją. Bet pats 
Hurley jau daug sykių pasiro
dė dideliu demokratijos prie
šu.

Kas laimėjo “Laisv.,” “Liau
dies Balso” ir “Keleivio” meti
nes prenumeratas, už bendro 
fronto tikietų platinimą — vis 
dar nežinia. J. K. Pat-pas.

)-------------------------------------------------

Melu Nieko Neatsieksi
(Dar prie Maynardo pikniko)

“Keleivis,” iš rugsėjo 29 
dienos, labai gerai atkirto 
“N. Gadynės” balabaikoms-

A

kad
Jo 

rei-

raugus viešpa-

Dalei- 
galvą, 
vedy- 
reikia

valgyklos ir kt. viešo pobūdžio 
įstaigos.

Paaiškėjo, kad Jonavos g. 
trūkęs vandentiekio linijos vam
zdis. Kol buvo surasta, kur 
vamzdis trūko, kol pataisytas, 
tai mieste vandens ir nebuvo, 
žaliasis khlnas vandens gavo 
tik vakare, nes Žal. kalne van
dentiekio stoties rezervai buvo 
ištuštėję, tai kol prisirinko, tol 
kalno gyventojai vandens netu
rėjo.

Jau yra pravesta antroji van
dentiekio linija iš Kleboniškių, 
bet ji dar neįjungta ir naudotis 
negalima, šį rudenį pradėsianti 
veikti ir antroji vandentiekio li
nija, tada jau nebūsią pavojaus 
Kaunui likti be vandens.

bin inkai neteks darbo.
Nekurie darbininkai per vasa

rą darė pragyvenimą su savo 
trokiukais, bet žiemai užėjus ir 
jų uždarbis, baigsis.

Vadinasi, netekusiems darbų 
darbininkams žiema bus sunki, 
nes viskas brangu. Kai nueini į 
valgomų daiktų krautuvę ir per- 
kiesi pragyvenimui produktų, 
tai nežiūrint, ar tu dirbi ar ne, 
bet turi mokėti lygią su visais 
kainą. '

Vargsta ir mažų grosernių Sa
vininkai. Bėdavoja, kad biznis 
mizernas. Pėdės dieną nueik į 
frontinius kompanijų štoruS tai 
matysi daug pirkėjų, nes ten, 
mat, bargan neduoda. Bet kada 
tiems patiems pirkėjams pri
trūksta finansų, tai eina pas 
smulkiuosius krautuvinirikėiiūs, 
kad gauti bargan. '. '

Mano nuomone, mes tupėtum 
pirkti pas smulkius krautuvinin- 
kėlius, nes jie dažnai pabargaūja „ 
ir kitokių lengvatų darbinin
kams duoda.

Meksikos Vaclovas,

Netenka Darbų
Kai čia užėjo 1935 m. potvinis, 

tai vanduo nunešė didelį gele
žinkelio tiltą, kuris buvo palei 
Rumford', Me., geležinkelio sto
tį. Nuo šio tilto 40 mylių ilgio 
geležinkelio kompanija vėlesniu 
laiku mažai biznio darė, tat til
to neatstatė, o pardavė kitai 
kompanijai, ši visiškai išardė 
tiltą ir geležį pardavė užsienio 
kapitalistams. Baigiant tiltą ir 
geležinkelio bėgius nuimti, pa
leista iš darbo daug darbininkų.

Jau “L.” buvo kadaise rašyta, 
kad International Paper Mill 
kompanija uždarė fabriką. Per
eitą vasarą kraustė iš fabriko 
mašinas. Tat per vasarą keli de
sėtkai darbininkų turėjo darbo. 
Darbą užbaigus darbininkai pa
leisti.

Pereitą vasarą Mexico mies
telyj statė naują High School 
budinką. Prie to darbo taip jau 

! dirbo keli desėtkai darbininkų,
Šiaulių apskrities savivaldybė bet užbaigus šį darbą, daug dąr- 

baigė tiesti Šiaulių — Kairių bininkų neteko darbų.
plentą. Netrukus bus pradėti

T. 3

“Inkaro” Fabriko Direkcija, 
nežiūrint susitarimo, atleido jau 
du darbininkus iš darbo. Tai ke-paaiškėjo, 

taradaikoms. Jie tam šlamšte-j kad mes netik su fašistais turi- 
ly pripasakojo visokių niekų, me kovot Lietuvoj, bet ir čia 
primelavo tiek, kad dabar > pat to brudo nemažai yra. Nu- 
žmonės, buvę piknike, tik juo-j tarta atsikreipti Lietuvoj pas 
kus krečia iš tų poros trockis- atatinkamus žmones, kad jie 

praneštų, kam svarbiausia rei
kalinga pagelba. Beje, tuoj po 
pikniko komitetas $100 paau
kojo amerikiečių batalionui 
Ispanijoje 

Su ____
kras/korčių

tų. Jie, mat, čia matė kulka- 
svaidžius ir kit ką, tik gerai 
dar kanuolių jų raibos akys 
neįsivaizdavo.

Bet štai jiems į pagalbą atė
jo ir “Darbininkas.” Jiems la
bai pikta, kad piknike dalyva-

kilti, nukristi ir mirti nei žy- I vo labai didelis nuošimtis pa
mes nepalikus. Ir daugiausiai ’rapijonų katalikų ir beveik vi- 
tam kaltas mūsų dienų surėdy- sas geresnes dovanas laimėjo
mas— kapitalistinė sistema.

Jonas.
parapijiečiai.

Todėl, savo tulžį išlieti, 
“Darbininkas” pasidaro di
džiausiu užtarėju “bedievišnMaldeno high school’ėj du 

jaunuoliai, futbolo komandos jos pikniko ir m’eluoja, net są
nariai, tapo užgauti paralyžiaus. ]g tyška.

Girdi:
“Rugs. 6 d. Kęstučio kliu

bo parke, East Dedham įvyko

tai bus milžiniškas koncertas.
Parių Epidemija

Pastaruoju laiku įėjo į pa
protį rengti privatines viso
kioms sukaktuvėms paminėti 
pares. Nebūtų nuostabu, kad 
tokios puotos būtų rengiamos 
tam, kas begyvendamas jų už
sitarnavo, bet dabar . .. 
skime žmogui užėjo į 
kad jam sukako 19 m. 
binio gyvenimo. Na,
rengti parę. Prisispausdina bi
lietų, išdalina agentams, o tie 
netik, kad pardavinėja saliū- 
nuose, bet net po stubas lan
kosi, siūlydami juos. Vienam 
agentui pastebėjau, kad aš tų 
žmonių visai nepažįstu, kurie 
tą parę rengia, todėl ir bilieto 
negaliu pirkti. “Kai nueisi, su
sipažinsi. Už dolerį galėsi pri- 
sivalgyt-prisigert iki sočiai,” 
atsakė.*

Dabar, rengiant kokią vi
suomenišką pramogą ir norint 
bilietą parduoti iškalno beveik
jau neįmanoma, nes visur už- Ha darbininkų susirūpinimą, 
plūdę visokių parių bilietai.

Rodos senai čia lietuviai nu
stojo juokinę svetimtaučius su 
savo šermenimis. Sueidavo bū
riai vyrų ir moterų : žiūrėdami 
į negyvėlį šaukė kiekvienas 
skirtingu balsu, žinomla iš 
karto svetimtaučiams buvo 
gardaus juoko, bet vėliaus 
tiek įkirėjo, kad turėjo kreip
tis į valdžią, kad ta suvaldy
tų tokį elgesį, žinoma, tuomet 
jie taip elgėsi dėlei savo tam
sumo, o dabar juokina kaimy
nus su girtom parėm.

v Pranešimas

Spalių 7 d. Broadway pilie
čių kliubo salėj įvyks Komu
nistų Partijos diskusijos. Visi 
draugai dalyvaukite ir atsives
kite savo draugus. Bus geras 
lektorius, kuris pagelbės išriš
ti kiekviena klausima.

Jaunutis.

Vieną Plentą Baigė — Pra
deda Kitą

Dabar čia statomas vienas til-

Binghamton, N. Y
Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

potvinis nunešė. Prie jo dirba 
taip pat keli desėtkai darbinin
kų, bet už mėnesio kito šie dar-

• • X \

.♦ /?•

Geneva. — Anglijos dip
lomatai norėtų, kad Ameri
ka veiktų išvien su Anglija, 
jeigu bus daroma koki žin
gsniai prieš Japonijos karą 
Chinijoj.

darbai Šiaulių—Kuršėnų plente; tas vietoj to, kurį anais metais 
kurio numatoma kitąmet nuties
ti 8 kilometrus.buvo rodomli 

iručių) pavyz- 
uj— atvaizdais 

drangų, kurie Lietuvoj žuvo 
fašistų rankos. Nutarta 

spausdinti penkių rūšių. Pen

 

kias kraskortes įdėti į voką ir 
p duoti po penkis centus. Nu- 

rta spausdinti 15,000 ekz. 
Komitetas nutarė rengti 

koncertą. Ant vietos buvo pa
siųstas komiteto narys paimti 
salę koncertui. Paimta ant 5 
d. gruodžio. Todėl dabar visi 
rengkimės prie 5 gruodžio, nes

Kiek
nu

Actone, ant Kipro Kazoko 
farmos, bulius subadė Vincą 
Matulevičių, 65 metų darbiniu-■ Lietuvių Piliečių draugijos pi

knikas. Piknike dalyvauti bu
vo pasižadėjęs Amerikos Le
giono Stepono Dariaus postas 
ir jo beįias. Bet posto benas 
pasirodė tik apie 6 vai. po 
pietų. Piliečių dr-jos valdyba 
nebenorėjo jo nei į parką leis
ti, nes tas benas buvo nuvažia
vęs į bendro fronto pikniką 

1 Maynard, Mass. Kliubo valdy
ba ir nariai jautėsi įžeisti. Pir
mininkas pareiškė per garsia-

ką. Bevežant į ligoninę, Matule
vičius kelyje mirė.

Žinių Žinelės
LIETUVOS ŽINIOS

Aną dien Bostoną vizitavo 
Anglijos karininkas, seržantas1 
komandierius David H. Kerno-’ 
han. Jis pasiėmė teksį pasiva
žinėti ir apleidęs jį apsižiūrė- 
jo, kad mašinoje palikęs 8 ka]bį kad benas ktj at. 
svarus angliškų sterlingų. Pra- j iš km. atvažiavo. Kilo 
neše policijai, bet pinigų ne-|skanda] t kliubiežiai vg_ 
rado.

O štai vėl. Garsi dainininkė, 
tūla Ethel Merman, grįždama 
iš teatro pametė nuo rankos j 
deimantuotą laikrodėlį, $750 
vertės. Policija ir jo nerado.

Šiais metais So. Bostone ren
giama labai daug “sidabrinių 
vestuvių.” Rugsėjo 25, tokios 
vestuvės buvo surengtos Pra
nui ir Mrs. Vaigauskams iš 
Cambridge, Mass.' “Veselija” 
buvo Liet. Metod. žinyčioje.

Ilgiausių metų Vaigauskams.

Domėsio jums, šios šalies pi
liečiams! Jau iškabinti balsuo
tojų sąrašai. Visi piliečiai ei
kit ten, kur balsųojat, ir patik- 
rinkit ar jūs pavardė sąraše 
yra. Jei nėra — būtinai užsi
registruokite. Visiems reikia 
balsuoti už darbininkų žmo
nes. Negalima su ranka pamo
ti ir pasakyti: “Et, apseis ir be 
manęs!

Prasčiausias mūsų kandida
tas j majorus, James Curley, 
ant BroadvSs iškabino 12 savo 
prižadų. Prižadai gražūs, sta
čiai komunistiški, bet, jei Kur- 
ly būt išrinktas, nei vieno jų 
nepildytų. k

Jei norim mieste ką nors ge
resnio sulaukti — visi balsuo
kim už Otis Hood.

Laisvamanių Kapuose
Pirmadienį, rugsėjo 6 d., Pa

langos laisvamanių kapinėse su
piltas pirmas kapas. Palaidotas 
Algimanto B. ir Aldonos B. šlia- 
žų pustrečio mėnesio sūnelis Al
gimantas. A. B. Šliažas yra Klai
pėdos dienraščio “Vakarų” ko
rektorius. Į kapus susirinko ne
mažas būrelis žmonių. Ties duo
be žodį pasakė dr. J. Šliūpas, 

Mavnarde bendrafrontinin-' pažymėjęs, kad visų įsitikinimų 
ku piknikas taip pat pavyko. |>r tikybų kapinės yra laikomos 
Daug žmonių, ypač moterėliu ' tinkamoje pagarboje, taigi ir ka- 
natraukė I. J. Fox dovanoti pai žmonių, kurie yra laisvi “nuo 
kailiniai. Vadinasi dėl dovanų į visokių burtų ir prietarų,” taip 

pat turi būti lygiai gerbiami. 
Lietuvos žemė yra visų vienoda 
motina ir jos prieglobstyje vi
siems įnirusiems turi būti ramus 
poilsis. Pirmas skaistus kūdikė
lis Algimantukas pradėjo lais
vamanių mirusiųjų pasaulį. Tad 
tebūnie visados skaisti ir gar
binga laisvamanių kapų vieta, o 
turėjusiam gyventi kūdikiui 
lengva šioje pajūrio žemėje ilsė
tis—baigė dr. J. Šliūpas.

Laisvamanių kapai gražiai su
tvarkyti, aptverti cementinių 
stulpelių tvora, apima apie 1 ha 
žemės ploto. Vieta kapuose ne
mokama. Kapinės atviros visų 
įsitikinimų žmonėms.

Pirmąjį laisvamanių kūdikio 
kapą palangiškės moterys pa
puošė gėlėmis.

Pirmas Kapas Palangos i su 3 keleiviais—tuščias, o darbi- 
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liau beną įsileido.
Kliubo piknikas pavyko.

Dalyvavo apie 700 žmonių.

Kas nežino didžiausio Bos
tone Filene’s “štoro.” Bet di
džiausias to štoro bosas, Ed
ward A. Filene, Paryžiuje jau 
mirė. Bet tai nereiškia, kad ir 
Storas jo mirs. Visai ne. Jj ves 
kiti ir darbininkus išnaudos, 
kaip išnaudojo E. A. Filenas.

Pereitą vasara Fileno darbi
ninkai buvo išėie i streiką. Iš 
piketų teko girdėti liūdnus nu
siskundimus, kad iš gaunamos 
algos jie jokiu būdu išgyventi 
negalį. Bet ponas Filenas va
žinėjosi po Europą ir lėbavo.

kaikurie žmonės ir pas kipšą 
važiuotų. Adv. Bacočius dar 
karta pasisakė, kad jis esąs 
socialistas, o tik socialistai iį 
išbraukę ir dabar jis prie jų 
nepriklausąs. Agitavo už ben
drą socialistinį - komunistinį 
frontą. Kiti bendrafrontininku 
kalbėtoiai Lietuva pastatė kai
po nekultūringiausia ir tam
siausia šalimi. Iš bendrafronti
ninku nieko geresnio ir negali
ma laukti. — RAP.”

Tai gryniausias melas nuo 
nradžįoš iki galo. Faktas yra, 
kad"’ legionieriai ir ju benas 
pirmiau buvo pasižadėjęs 
Maynardo piknikui. Bet ka
dangi nejučiom supuolė šie du 
piknikai kartu, tai legionie
riam prisiėjo abiejuose ir da
lyvauti.

Maynardo pikniko rengėjai 
davė legionierių benui gera 
busa. Apmokėjo kelionę į 
Mavnardą, iš ten i Dedham ir 
iš Dedham į So. Bostoną. Ir 
Dedham’e legionieriai buvo 
mandagiai priimti, kaip ir 
Mavnarde.

čia aš tik norėjau parodyti 
“Darbininko” pagiežą ir me
lus. šiaip gi su juo ginčytis 
nematau jokio reikalo.

Pykšt Pokšt.

ninku važiuoti tuo autobusu ne
priima, užklausus konduktorių, 
atsako: “Mums taip įsakyta,! 
taip darom”. Tat, kur čia tei
singumas ir pasiaiškinimas, kad 
savivaldybė neskriaudžia darbi
ninkų? Savivaldybė savo pasi
aiškinime “Liet, žin.” Nr. 205 
laiške redakcijai sako, kad: “Jei
gu darbininkai papigintais bilie
tais važinėtų tada, kai mieste di
džiausias judėjimas, tai prisieitų 
leisti daugiau papildomų maši
nų”. . .Man, kaip važinėjančiam 
su papigintu darbininko bilietu, 
jau 3 metai, dar nepasitaikė nė 
karto taip važiuoti autobusu, 
kad jis būtų perpildytas taip, 
kad iš tikrųjų nebūtų vietų. Dėl 
ko savivaldybė dabar taip susi
rūpino? Ne, čia ne tas reikalas, 
čia matyt nepatiko vienam ki
tam asmeniui važinėti su darbi
ninkais, tai ir susirūpino atskirti 
poną nuo mužiko....

Automatai Išperino 
Viščiukų

Panevėžio Paukštininkų drau
gija nuo 1934 m. Panevėžyje iš
laiko viščiukų perinimo stotį.

Pradžioje buvo pastatytas tik 
vienas inkubatorius, kuris visų 

, užsakymų išpildyti nepajėgė. 
Buvo nupirktas antras. Ir 
dviems inkubatoriams dirbant 
visų užsakymų patenkinimas ne
buvo įmanomas. Praėjusį pava
sarį pastatytas naujas, moder
niškas amerikoniškas inkubato
rius. Dabar per sezoną stotis tri
mis inkubatoriais gali išperinti 
iki 80,000 viščiukų.

Praėjusį sezoną buvo išperin- 
' ta 50,000 viščiukų.

Klaidina Visuomenę
Telšiuose pradėjo lankytis 

aukšto ūgio, šviesiaplaukis, jau
nas vyras Juozas Mikalauskas 
30 mt. amžiaus, kilęs iš Aucenių 
km., Platelių v. ir visur prašo jį 
sušelpti piniginėmis aukomis, 
nes girdi ką tik išėjęs iš kalėji
mo, stalius ir. neturįs pinigų už 
ką nusipirkti įrankių. Atsirado 
tokių, kurie davė ir didesnes su
mas. Mikalauskas visus surink
tus pinigus tuojaus praleidžia 
po įvairius restoranus, o apie 
įrankių pirkimą ir manyti ne
mano. Pažymėtina, kad Mika
lauskas yra vedęs, turi vaiką, 
bet su žmona negyvena ir bas
tosi po Žemaitiją.

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

Bostojnas Puls ’Worcester!

Rugsėjo 28 d. Bostono ben
dro fronto komitetas laikė sa
vo susirinkimą. Pikniko komi
sija raportavo, kad Maynardo 
piknikas gerai pavyko. Pelno 
liko apie $1,200. Bet kas svar
biausia, šitas piknikas parodė 
kolonijų draugų veikimą. Tūlų 
kolonijų draugai gana smar
kiai veikia, bet kitų . kolonijų 
draugai apmirę. Labiausia at-

Mūsų gubernatorius, Hurley, 
legionieriams pasakė karštą

Dar Del Uždraudimo Dar
bininkams Važinėti Papi
gintais Autobusų Bilietais

Kaip jau žinome, Kauno mies
to savivaldybė uždraudė darbi
ninkams važiuoti darbo dienomis 
nuo 7:30 vai. iki 9 vai. ir nuo 
13:30 vai. iki 15 vai. Uždraudi
mas važinėti nuo 7:30 iki 9 vai. 
beveik nieko nepalietė, bet lai
kas nuo 13:30 iki 15 vai. palietė 
visus darbininkus be išimties ir 
labai skaudžiai, nes dirbantieji 
antras pakaitas darbininkai ir 
stojantieji į darbą 15 vai., kurie 
gyvena užmiesčiuose, kaip A. 
Panemunėj, Šančiuose ir Vili
jampolėj, turi išvykti iš namų 13 
vai., tad mieste būva 13:30 vai. 
Tat kur dėtis tas IV2 vai. laiko? 
Pasitaiko taip: autobusas iš A. 
Panemunės 13:30 vai. išvyksta

Krisdamas Išdaužto Lango 
Stiklas Papjovė Moteriškę

Rugs. 1, apie 13 vai., Vytauto 
prosp. ir Šiaulių g. kampe esan
čio namo kieme keistomis aplin
kybėmis žuvo A. Kaminskaitė. 
A. Kaminskaitė tarnavo Vytau
to prosp. esančioje p, Tikanb 
cukrainėje — kepykloje. Kada 
įvyko nelaimingas atsitikimas 
A. Kaminskaitė ėjo iš virtuvės 
per kiemą į kepyklą. Tuo tarpu 
pūtė stiprus vėjas, kuris smar
kiai trankė atidarytus antrame 
namo aukšte langus. Suskambėjo 
išdaužto lango stiklai. A. Ka
minskaitė pakėlė galvą pažiūrėti 
ir kaip tik tuo metu, krisdamas 
sudužusio lango stiklo gabalas, 
kirto Kaminskaitei per kaklą. 
Smūgis buvo stiprus ir stiklas 
perpjovė kaklo kraujo arterijas. 
Kaminskaitė, surikusi pagalbos 
šauksmą, dar žengė porą -žings
nių ir krito. Netrukus, dėl krau
jo nutekėjimo, Kaminskaitė mi
rė.

Vėl Sprogo Vandentiekio 
Vamzdis

Rugs. 1 d. apie 13 vai. visam 
Kauno mieste nebuvo vandentie
kio vandens. Vandens trūkumą 
aštriausiai pajautė ligoninės,

Dege Nevarėnų Miestelis
Rugs. 2 d. staiga užsidegė vie

nas medinis Nevarėnų namas. 
Ugnis greit išsiplėtė ir apėmė 8 
namus. Nežiūrint pastangų, du 
namai sudegė visiškai, o kiti bu
vo išgelbėti, tik kai kurie šiek 
tiek apdegė.

UTENA
Remontuojant Vyžuonų 

Bažnyčią
Tuojaus po grindim, rasti du ge
rai užsilaikę mediniais vinimis 
sukalti balti karstai.’

Viename jų rasta gerai išlikę 
kokių 16 mt. amžiaus mergaitės 
palaikai. Visi drabužiai ir veidas 
rasta nesugedę.

Vietos žmonių manymu, tai 
bus prieš 20 metų palaidoti pa
laikai.

Palaikai rasti visai negiliai 
gryno smėlio žemėje.

Gaila, kad tas radinys nesusi
laukė kompetentingo dėmesio: 
gal būtų paaiškėję ir daugiau 
kas.

Shanghai, spal. 5.—Japo
nų komandieriai pripažįsta, 
kad chinai juos , atmušė 
Chapei, Shanghajaus dalyj. 
Čia chinai kulkasvaidžiais 
iš namų išskynė didelį skai
čių japonų.

-fe V i

Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai, šiame bankiete jie dainuos solus,' 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Biri#-"; 
hamtone 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.

(Susivienijimo Svetainė)
193-197 Grand Street Brooklyn, N. Y.

■ <. i ..

ALLIANCE HALL

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

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

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- ,t 

kai visuomet kooperuos su rengėjais, kreipkitės žemiau <■ 
nurodytu adresu.

.Ruiminga Restauracija,, geriausi valgiai. Modeminiai 
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
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Wilkes-Barre, Pa., Žinios
Šilko Darbininkai Po CIO 

Vėliava

Kada čia ėjo šilko darbininkų 
streikas, vadovaujant CIO va
dams, tai kompanija netikėjo, 
kad darbininkai tam naujam ju
dėjimui pritaria. Nors jos pasi
rašė sutartis su vadais, vienok 
jos išsireikalavo, kad būtų vi
suotini darbininkų balsavimai, 
kur jie nori prigulėti. Balsavi
mai įvyko ir po valdžios prie-

Wilkes-Barre — tai pavieta- 
vas Luzernė pavieto miestas. 
Čia randasi teismas su 5 teisė
jais ir visas valdymo aparatas. 
Todėl čia ir turi apie 500,000 
pav. gyventojų reikalų. Iš pavir
šiaus žiūrint rodosi, kad visi gy
ventojai panašūs į žmones, vie
nok, kada teismas atidengia sa
vo rekordus, tai išrodo, kad gy
ventojuose yra daug barbarišku
mo. Dabar čia eina kriminalio 
teismo posėdžiai. Nežiūrint, kad
tokių posėdžių teismas turi tris . žiūra. Rezultatai buvo tokie, kad 
per metus, šiam posėdžiui vie
nam reikės išnagrinėti 800 bylų. 
Žinoma, didžiumą bylų prisai- 

lĮkintieji teisėjai (džiurimanai) 
7 atmetė, bet daug jų reikės teisė- 
' jams kedenti patiems. Tiek daug 

bylų, tai menka garbė pavietui. 
Stebėtina, kad pavieto valdymo 
aparatas niekad nesistengia kri- 
minalystes mažinti, bet, vietoje 
to vis klabina gubernatorių, kad 
tas suteiktų daugiau vietų nau
jiems teisėjams.

Matyt, kad kuo daugiau be
tvarkės, tuo daugiau naudos ad
vokatams ir teismui.

visur didelė didžiuma darb. nu
balsavo už CIO, kad ši unija bus 
jų atstovė.

Billie Leslie Plaujasi
Vienas f asistuojančių reakcio

nierių yra Billie Leslie šioje 
apielinkėje. Tūlą laiką jis puolė 
darbininkų organizacijas, komu
nistus ir pažangą buržuazinėj 
spaudoj po slapivardžiu. Bet ka

da kilo šilko darb. streikas, tai 
taip jį įkaitino, kad jis manė 
likti didvyriu samdytojų akyse 
ir pradėjo pasirašyti savo tik
rais vardais. Na, ir “davė” jis 
vėjo tiems, kurie pagamino 
Jungtinių Valstijų konstituciją 
ir tiems, kurie bent kiek ją pil
do šiandien. Roosevelto adminis
traciją jis sumaišė su žeme, Le- 
wisą prakeikė, o darbininkus, 
kad būtų galėjęs būtų visus su
varęs į koncentracijos stovyklas 
arba būtų sušaudęs. Bet jo balso 
niekas neklausė. Kompanijos pa
darė sutartis ir streiką likvida
vo. Darbininkai, per tuos pačius 
laikraščius, numaskavo jį. Vyras 
pamatė, kad vietoje fašistinės 
karūnos aplaikymo, puikiai atsi
gulė į molyną. Išsimozojęs, ban
do dabar apsiplauti skelbdamas, 
kad jis buvęs geras vyras ir už 
tai kukluksai “nori jį švinu pa
vaišinti.” Jieško jis durnelių, bet 
darbininkai žino, kad kiaulei tik 
purvyne voliotis, o ne su žmonė
mis kalbėti.

jį lovoj negyvą.
Nemažai čia yra ir sergan

čių. Visiems gerai žinomas 
Jurgelis labai sunkiai serga. 
J. Mažiuknos žmona buvo su
sirgus, dabar jau taisosi.

APLA 50 Kp. Susirinkimas

Ketvirtadienį, spalio 7, 1217 
Beaver Ave., įvyksta APLA 50 
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai turėtų dalyvaut. 
Taipgi atsivest ir naujų narių. 
Svarbūs klausimai teks aptart.

Reporteris.

Montreal, Canada

po

Požeminis.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Senos ir Naujos Bylos

Viena neužbaigta byla tebesi
tęsia, tai E. P. Jennings’o. Šis 
mainierių draugas dar tebekovo
ja už savo laisvę'valstijos teis
me Philadelphia, Pa. šiomis die
nomis aname teisme atrasta 
naujų prirodymų, kad Jennings 

teisėjo Valetine 
dinami-

nediamitavo 
mašinos, neigi samdė 
tuotojus. Aukščiausias teismas 
grąžina bylą vietos teismui per- 
nagrinėti išnaujo. Bet vietinis 
teismas atsisako tai daryti, čia 
aiškiai matyti, kad Aukščiausias 
teismas palaiko frėmuotojų pu
sę, vietinį teismą. Jenningsui 
gręsia katorga nuo 5 iki 10 me
tų.

Kita sena byla, tai M. Frig- 
mann, kuris sufabrikavo bom
bas it išsiuntinėjo pastų “velyki
nio prezento” daugeliui žmonių 
ir dėl kurių mirė Maloney, jo 
sūnus ir dar viena ypata. Frig-| 
manno advokatai veikia, kad 
bylą perkelti į valstijos teismą. 
Bet niekas neišeina ir spalio 6 
d. bus paskelbta, kurią dieną 
jis bus sudegintas elektros kė
dėje.

Naujos didesnės bylos yra 
šios: Horace Bowers ir Victor 
Andreoli, kurie nušovė “truperį” 
rugs. 14 d. ir Lehigh Valley ge
ležinkelio policmanų, kurie nušo
vė žmogų arti geležinkelio, Ash
ley, Pa. Pirmieji du prisipažino 
prie kalties. Ypač Andreoli ima-

8, vakare, toj pačioj 
Auditorijoj, Federal 
Lyga prieš Karą ir 
šaukia masinį mitin- 
vigilantes, ameriki-

Protesto Mitingai Prieš 
Fašistus

Spalio 1 d., Carnegie Audi
torijoj, įvyko masinis mitingas 
protestui prieš Japonijos puo
limą ant Chinijos. Dalyvavo ir 
daugelis chinų. Kalbėtojai nu
rodinėjo, kad Japonija yra pa- 
sibrėžus visą Chiniją užimti, 
nežiūrint kiek jai kainuotų. 
Tačiaus Chinijos žmonių vie
nybė japonus sulaiko. Priimta 
rezoliucija smerkianti Japoni
jos imperialistų darbus. La
biausia kalbėta už boikotavi- 
mą Japonijos dirbinių.

Spalio 
Carnegie 
ir Ohio, 
Fašizmą 
gą prieš
nius fašistus. Bus geri kalbėto
jai iš New Yorko. Svarbu vi
siems dalyvaut.

Tą pačią dieną, Roosevelto 
viešbuty įvyks vigilantes veiki
mo tyrinėjimas. Tai bus svar
bus mitingas numaskavimui 
amerikinių fašistų.

Rinkime Delegatus j Prieš- 
fašistinę Konferenciją

Sekmadienį, spalio 31, May- 
fair viešbuty, 423 Penn Avė., 
Pittsburgho centre, įvyksta la
bai svarbi konferencija kovai 
prieš karą ir fašizmą, už gy
nimą demokratinių teisių. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Keletas lietuvių draugijų' 
jau išrinko delegatus, kitos 
rinks vėliau. Būtų gerai, kad 
visos draugijos išrinktų dele
gatus. Taipgi ir prisidėtų prie

vakare.
Wilmerdinge toksai mitin

gas įvyks sekmadienį, spalio 
10, APLA 18 kp. name, 110 
State St. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

North Sidėj mitingas bus 
antradienį, spalio 12, 1217 
Beaver Ave. Pradžia 7:30 v. 
vakare.

Tuose mitinguose bus pa
teikta įžanginė prakalba apie 
Ispanijos ir Chinijos padėtį ir 
bendrą frontą. Vėliau seks dis
kusijos ir ant galo pasitari
mas apie veikimą. Visi parti- 
jiečiai, simpatikai ir šiaip žin- 
geidaujanti tais svarbiais 
klausimais kviečiami dalyvau
ti.
Jau Prisirašė 16 Naujų Narių

Su spalio 3 d. jau turime 16 
naujų narių lietuvių frakcijoj. 
Daugiausia prisirašė northsi-

Išdaužyta Fašistų 
Demonstr aci j a

Sekmadienį, 3 d. spalftj 
pietų St. Denis St. įvyko fašis
tų studentų demonstracija pa
minėjimui 5 metų sukaktuvių 
fašistų partijos Montreale; su
sirinko apie trys šimtai juod- 
marškinių.

Policija jiems nekliudė de
monstruoti tol, kol jos pačios 
fašistai neužkabino ir nepra
dėjo mėtyti supuvusiais pami- 
dorais (tomeitėmis). Įsiutusi 
policija apsiautusi juos ties 
francūzų bažnyčia ir mokyk
la aikštėje, smarkiai sumušė 
buožėmis ir išvaikė.

žmonės plojo rankomis šau
kdami policiją daugiau mušti 
fašistus.

Fašistams ir visokiam bru- 
dui čia laisvė demonstruoti ir 
juos palaiko policija, pakol 
jos pačios uniformą neapdrab- 
sto purvais. Bet kada ramūs 
darbininkai pasirodo gatvėj ar 
parke, tai juos tuoj aus išmuša 
iš

pasilaikymą tam tikros sumos 
pinigų neva už savo darbą, 
yra kaltas, o niekas daugiau.

Ir kadangi ALDLD 39 kp. 
nieko bendro neturėjo su to 
buso organizavimu, ir net nie
ko kuopa ir neįgaliojo tuo dar
bu užsiimti, todėl nieko ir ne
atsako už bent kokius kuopai 
primetimus minėto važiavimo 
reikalu. Tai grynai kilęs klau- 
mas pas P. Šlekaitį, kad orga
nizuoti busą į “Laisvės” pikni
ką. Todėl, jei kas su tuo va
žiavimu į virš minėtą pikniką 
turėjo kokio nesmagumo, ar 
jaučiasi nuskriaustais pinigi
niai, tai lai turi reikalą vien 
tik su Šlekaičiu, o ALDLD 39 
kp. su tuo nieko neturėjo ir 
neturi, ir už tai neturi nieko 
atsakyti.

Pasirašo liudiję nariai: 
Pranas Vilčinskas, 
Joe Klikūnas, 

R. Janušaitis.
Pasirašo ALDLD 39 kuopos 

valdyba:
Org. D. Praleika,
Sekr. John Gluoksnis, 
Fin. sek. Peter Pabalis.

Shanghai, spal. 5.—Nuo 
karo pradžios iki šiol chole

ra čia pasmaugė jau 563 
žmones.

vietų, areštuoja. Praeivis.

Vieša Padėka
Dėkavoju visiems draugams 

pažįstamiems, atsilankiu-ir 
siems į Juozo Kalniečio laido
tuves, įvykusias rugs. 25 d., 
1937. Buvo draugų iš Eliza- 
betho, Newarko, Harrisono ir 

.. ,Eastono, Pa. širdingai ačiū
diečių, iš kitų kolonijų po po-, tiems draugams ir organizaci- 
rą ar po vieną. Dar nieko ne-ijoms> iturįos aukojo gėlių: A. 
sigirdi iš New Kensingtono,1 Audens> k. Augulis, ALDLD 

kuopa, Kliubas, taipgi C. R. R. 
of New Jersey darbininkai. 
Dėkavoju visiems už tokią jū
sų pareikštą užuojautą.

Velionis Juozas Kalnietis 
buvo laisvų pažiūrų ir mylėjo 
darbininkiškus laikraščius. 
Kai tik atvyko į J. V., 1912 
m., skaitė 
užsidarius

Washingtono, McKees Rockso, 
New Eagle. Argi tų kolonijų 
draugai ir draugės visai apsi- 
leis ?

North Sidėj jau turime 25 
lietuvius Komunistų Partijoj, 
šiame vajuj dar gausime ma
žiausiai 5, tai bus viso 30 na
rių. Kuri kolonija gali pasivyt 
northsidiečius ?

Draugės ir draugai, 
bendrai darbuokimės budavo- 
jimui Komunistų Partijos. Sim- 
patikai nieko nelaukiant kvie
čiami stot į partiją. Kada at
bus mūsų geri simpatikai new-

Kova,” o “Kovai” 
tapo dienraščio

V1S1 “Laisvės” skaitytoju ir skaitė k ■< f ' _ . . . • ■ •ją ligi pat savo mirties.
Poliko velionis Kalnietis di

deliam nuliūdime savo žmoną.
Anna Warwick.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

1 50 Court Street
Til. Triangle i-3621

] Brooklyn, N. Y. ?
< * c

s 168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
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.
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STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

✓

Kiekvienas “Laisves” 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 “Laisves” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisves” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

“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.

Tuojau Stokite į Vajų ir Gaukite Vienų iš Dovanų

Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Caro laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENĖS

$

3
DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

si kaičia ant savęs už Bowers. 
Tokiu būdu teismas dabar neį
mano ką bedaryti už prisipažini
mą: ar sudeginti elektra ar gy
vą palikti.

Kas kita su geležinkelių kom. 
dviem policijantais. Juos kom
panija globoja. O jie atrasti kal
ti, kad žmogų nušovė bėganti ir 
iš užpakalio ir toli nuo geležin
kelio ir, magaryčioms, apjuosė 
jį revolverio diržu ir revolverį 
(tuščią, be šovinių) įdėjo.

Šie bestijos kalti, bet teismas 
į juos žiūrės švelniai.

Dar yra visa eilė bylų, bet 
kas čia jas visas besužymės.

“Senka” Šalpos Fondas
SąryŠyj su tuo, kad darbai 

mainosi, “gerėja”, valstijos šal
pos administracija “susirūpi
no” to fondo “išsisėmimu”. Gir
di, reikėsią daryti priemones, 
kad sumažinti pašalpą. Esąs 
“faktas”, kad darbai “visur 
pradeda eiti,” o darbininkai ne
sistengia jų pasirinkti. Bjaurus 
išjuokimas tų, kuriem reikalin
ga pašalpos. Bet bus blogai, ka
da jie sumažins-ir taip mizerną 
pašalpą. Visokių priemonių jie 
griebiasi, kad tik nemokėti pa- 

% šalpos. Aną dieną vienai našlei 
vienas išsigimėlis, tyrinėtojas 
patarė “flirtuoti” su vyrais ir 
gauti pinigų. Kitaip sakant, ver
čia paleistuvauti. Ar begalima 
būti dar blogiau?

Bedarbių organizacijoms dar 
vig reikia nenublaidžiai budėti.

Lygos Prieš Karą ir Fašizmą. 
Tuomi mes galėtumėm dau
giau sustiprint tą svarbų veiki
mą.

Visos šalies kongresas prieš 
karą ir fašizmą taipgi įvyks
Pittsburghe, lapkr. 26 27-28. 
Prie to ir rengkimės.
Svarbūs Diskusijų Susirinkimai

Mckeesrokiečiai turės svar
bų diskusijų ir pasitarimo su
sirinkimą šeštadienį, spalio 9, 
APLA 2 kp. name, 3351 W. 
Carson St. Pradžia 7:30 vai.

kensingtoniečiai ? Arba mc- 
keesrockiečiai ?

Du Lietuviai Ūmai Mirė

Northsidietis Martuzas, gy
venęs W. North Ave., pereitą
savaitę mažai sirgęs pasimirė. 
Dar buvo nesenas žmogus.

Saliunkiperis Jokubauskas, 
turėjęs biznį ant Beaver Ave., 
visai netikėtai mirė. Iš vakaro 
užsidaręs biznį nuėjo lovon 
miegot ir daugiau neatbudo. 
Ant rytojaus saliūno duris tu
rėjo policija išlaužti ir surado

Paveikslas iš žurnalo “Look”, parodąs, kaip policija ir 
detektyvai terorizuoja farmų darbininką per streiką pe
reitais metais.

Scranton, Pa.
Pareiškimas Reikale Organi-
žavimo Bušo j “Laisvės” Pik
niką, Liepos 4-tą d., 1937 m.

Kiek laiko atgal, ALDLD 39 
kp. korespondentas aprašė 
apie buso važiavimą iš Scran- 
tono į “Laisvės” pikniką liepos ( 
4-tą dieną, 1937 m., Brooklyn, i 
N. Y. Ir kadangi korespon
dentas aprašė apie tai visai 
neištyręs dalyką ir visą kredi
tą už suorganizavimą bdso ati
davė P. Šlekaičiui, tai visi va
žiavę tuomi labai pasipiktino. 
Nors tame buse važiavę (pa- 
sažieriai), kurie didžiumoj bu
vo ne iš progresyvės sriovės 
žmonės, ir buvo pilnai pasiten
kinę “Laisvės” pikniku ir ke
lione, bet tuo patim kartu su
darė ir daug pikturno ant P. 
Šlekaičio už jo būk tai netei
singą pasielgimą su buso ke
lionės išlaidomis. Ir tokį kalti
nimą tie žmonės dar ir šian
dien primeta ne tik viėnaml 
Šlekaičiui, bet kartu kaltina ir 
ALDLD 39 kp. ir net ir pačią 
“Laisvę.”

Tądėl ALDLD 39 kuopa, 
laikytam savo susirinkime, ru
gsėjo 19 d., 1937 m. tą daly
ką plačiai ištyrė ir surado, pa
gal žemiau pasirašiusių narių 
liudijimus, kurie pagelbėjo 
Šlekaičiui kalbinti žmones va
žiuoti į virš minėtą “Laisves” 
pikniką, kad tik vienas P. Šle
kaitis tuose primetimuose už

DIVORSAS
Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

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

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

svarbi turėt namuose lavinimui 
Vaikučių deklamot. Kaina 50c.

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.

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas
(Kartu ir apie Lietuvą) 

Parašė J. STALINAS. Kaina 35c.

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

(Fašistų Užpuolimo Metu) 
Paraše V. ANDRULIS. Kaina 10c.

Knygute Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizifto
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

H

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

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

Krikščionybe
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

Jei iš čia sužymėtų knygų nepžiširėrikat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naują,skaityto ją visiems metams 
0 konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

aukščiau sužymėtų. Už metini skaitytoją $1.00 vertes, 
o už pusmetinį 50c.

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer Street BROOKLYN, N. Y



D.

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA

SPECIAL RATES PER WEEK

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

įay and night

Managed by
TEITELBAUM

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

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

Sleeping Accomodations.

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

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 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaitytojai 
yra prašomi dalyvauti šiame susirin
kime apkalbėjimui mūsų dienraščio 
vajaus. Susirinkite 7:30 vai. vak. — 
Kom. (235-236)

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m.

JaJ Uuąu, U. TUin.-f

r Ketvirtad., Spalio 7, 1937 LAISVE

Frank Pitcairn

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

i

I

Bridgeport, Conn
Los Angeles, Calif

darbininkų įstaiga

Elizabeth, N. J
Varpas Bakery

suren-

Narys.
f

pavy- 
paten-

/ r..>
L ;

MAHANOY CITY, PA.
Spalių 10 d. yra rengiamos labai 

svarbios prakalbos ALDLD 9-to Ap
skričio, Norkevičiaus Svet., 2-rą vai. 
po pietų. Kalbėtoja bus drg. J. Bon- 
džinskaite, kuri nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos. Todėl moterys ii 
vyrai nepraleiskite šios progos atsi
lankyti į šias prakalbas, išgirsite 
daug svarbių dalykų. Įžanga veltui.
— Kom. (236-238)

NEWARK, N. J.
Komunistų Partijos, Lietuvių Fra

kcijos praplėstas susirinkimas įvyks 
8-tą d. spalių, 7:30 vali vak. Šv. Jur
gio Salėj, 180 New Y\k Avė. Yra 
kviečiami visi ALDLD nariaj, LDS ir

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. spalių, 2 vai. po 
pietų. E&ston Baking Co. Svet., 34 
N. 7th St. Draugai ir draugės ma
lonėkite pribūti laiku, nes daug yra 
svarbiu dalykų aptarti. — Sekr. K. 
B. (236-237)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. spalių, 2 vai. po pietų, Baka- 
nausko Svet. Draugai, būtinai susi
rinkite visi ir susimildami nepamirš
kite pasimokėti, kurie dar nesate 
mokėję šių metų duokles! — P. Sa- 
kat. (236-237)

......... .

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRAB0R1US 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kastų 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermcną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN. L. I., N. T.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847 <

BROOKLYN LABOR LYCEUM

HARTFORD, CONN.
Bendras Darbininkiškų Organiza-; 

ciju Komitetas rengia pirmą didelį i

Yra daug svarbių dalykų paremti, gi 
organizacijos, neturėdamos pinigų iž
duose negali tą atlikt, todėl kiekvie
no Lietuvio pareiga yra atsilankyt ir 
paremt darbininkiškas organizaci
jas. Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Taip pat gera orkestrą grieš šo
kiams. Įžanga 25c — Kom. (236-238)

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, spalių 10 d. ALDLD 

63 kuopos narių, “Laisves” skaityto- i 
jų ir simpatikų K. P. įvyks svarbus' 
susirinkimas, 407 Lafayette St. Drg. Į 
D. M. ‘Šolomskas iš Brooklyno duos ; 
svarbų pranešimą. Prašome visus da
lyvauti. Būkite laiku, nes susirinki
mas prasidės 10 vai. ryto. — J. J. 
Mockaitis, Rast. (236-237)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia draugišką' 

parengimą su laimėjimais. L. K. i 
Frakcija kviečia visus pažangius Į 
newhaveniecius dalyvauti šiame pa
rengime, šeštadienį, spalių 10 d. 2 
vai. po pietų. Dalyvaus ir drg. D. M 
Šolomskas, ALDLD Centro Sekr. iš 
Brooklyno ir darys svarbų praneši- . 
mą. Parengimas įvyks Lietuvių Svet.,! 
243 Front St. Bus kugelio ir kitokių 
užkandžių, gėrimų ir muzikos. Kvie- Į 
čiame visus skaitlingai dalyvauti.— 
Rengėjai. (236-237)

Vertė D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

žodžiai ir melodija jo dainos, forma jo 
arklo ir būdas darbo—visa tai tartum iš
lindo iš viduramžių, štai mūsų pasikalbė- 

rjimąs:
—Ar negalima gi sužinoti, mano bro

lau, jeigu jūs nepaskaitysite to klausimo 
f neprotingu, kiek" jūs gaunate mokėti į 

dieną?
—Jūsų sąlygose tas klausimas neskam

ba neprotingai. Aš uždirbu po du pe- 
setus.

Tuo laiku buvo apie 25 centai ameriko
niškais pinigais. Tą pat vakarą mes kal
bėjomės su mulų valdytojais, kurie vežė 

. metalo rūdą ir kitas reikmenis. Jie visi 
valgė bendrai iš vieno indo, imdami ran
komis mėsos kąsnelius. Kampe pamačiau 
šautuvą ir valstietį, kuris dainavo apie 
“arklo dalis ir valstiečio pageidavimus”. 
Jis nutvėrė tą šautuvą, prispaudė prie 
krūtinės ir davė pažadą nesigailėti gy- 

f vasties, bet išvyti tuos, kurie moka po du 
pesetus į dieną už sunkų darbą. Gal būti 
iki šiol jis jau žuvo. Jūs, anglai, pasiun
tėte prieš jį organizuotas armijas gin
kluotas lėktuvais, tankais ir kanuolėmis.

Keli metai prieš tai aš buvau Arago- 
nose, kur badavo valstiečiai iš priežas
ties, kad nebuvo vėjo ir jie negalėjo iš

mėtyti savo javų. Ar jūs manote, kad 
Ispanijos armija vadovaujama netikusių 

1 ir pardavingų generolų, kurie negalėjo 
maurus nugalėti Morokkoj be Francijos 
pagelbos, galėtų sumušti Ispanijos darbi
ninkus be Vokietijos ir Italijos pagelios? 
Ar manote, kad Ispanijos bankieriai, 

^aristokratai ir vyskupai supranta ką 
nors apie arpas ir farmerių reikalus? 
, Ispanijos darbininkai gina viltį dabar
tinės Ispanijos, nenorinčios badauti. Jie 
priversti ginti savo tėvynę su medžioji
mo šautuvais savo rankose. Jų kraujas 
yra išmetinėjimas tiems, kas laikosi taip 
vadinamos “nesikišimo” politikos. — 
Ralph Bates.

Liepos mėnesį ir nereikėjo gyventi Is
panijoj, kad suprasti besiartinančius nau
jus įvykius. Telegramos vis tankiau ir 
tankiau išnešiojo žinias apie užmušimus, 
atliekamus dienos ir nakties metu; šau
tuvai, revolveriai ir bombos buvo piktas 
dešiniųjų atsakymas į demokratijos, liau
dies fronto laimėjimus vasario rinkimų. 
Parubežiniai Francijos miestai ir kaimai 
jautė “besiartinančią audrą”.
* Liepos 12 dieną aš valgiau Servera sto

ties valgykloj (Francijoj). Aš pažinojau 
patarnautoją nuo to laiko, kaip jis per 
generalį streiką, spalių mėnesį, 1934 me
tais, davė man svarbių davinių apie tai, 
kaip pasiekti Ispaniją.

Valgykloj pakvipo stiprus žibuoklės 
kvapas. Aukštas, diktas, brangiai apsi
rengęs žmogus įėjo kripuliuodamas. Su 
juom kartu įėjo dar du—jaunesni. Ant

jų tartum buvo užrašyta “jo sargai”. 
Panašius gaivalus aš mačiau lydinčius 
didelius gengsterius Los Angeles mieste 
prohibicijos įstatymo laikais. Jie ėjo nu
leidę galvas, tartum adjutantai, laukda
mi įsakymo. Pas vieną, kuris juokingu 
siauru apsivilkimu buvo apsitempęs, aiš
kiai pūpsojo revolveris. Nutukęs žmogus 
nenuleido akių nuo durų, sušlakstyta 
skepetaite vėduodamasis žibuoklių kve
palais. Trenksmas traukinio, kuris nu
ūžė tuneliu į Ispanija, juos pažadino. Jie 
išėjo iš valgyklos.

—Kas jis tokis?—klausiau patarnau
tojo.

—Koks tai pulkininkas iš Madrido. Jis 
turi lėktuvą Perpignane. Aš manau, kad 
jis pulkininkas aviacijos. Gyvena Grand 
viešbutyj. Turtingas...

—Tai kas iš to išplaukia?
—Nieko. Aš jums sakau tik tą, ką ži

nau. Kalba, kad jis čia ne be reikalo. Gal 
būti jūs suprantate dabartinę Ispanijos 
padėtį ?

—Na?
—Dvi savaitės laiko tam atgal tas 

žmogus atpyškėjo dideliu greitumu iš Is
panijos, žinoma^ automobiliuje. Jis kokiu 
tai būdu yra įsivėlęs žudyme Asturijos 
mainierių pereitais ir užpereitais metais. 
Todėl, liaudies frontui laimėjus, jam pri
sėjo išsinešdinti iš Ispanijos. Kalba, kad 
jis čia su tam. tikrais patvarkymais.

—Kokiais ?
—Ką aš galiu žinoti! Ispanijos turčiai 

nemano ramiai sėdėti rankas sudėję, 
kaip tai sako, “priimti liaudies nuospren
dį”. Velnią jie sėdės!

—Šiandien, liepos 12 d., penki mėnesiai 
po rinkimų.

—Užteko jienis laiko pilslherigti’. ’
—Grįžkime prie pulkininko. Ką jis čia 

veikia?
—Aš ir tą pat klausimą statyčiau. Is

panai draugai kalba, kad jis čia prisi
klauso, Emias renka.

—Prisiklauso?... Jūs manote, kad jis 
ką nors sužinos?

Patarnautojas žemai nusilenkęs pa
tvirtino ir nuėjo. Aš iš valgyklos išėjau.

Kada traukinys išvažiavo iš stoties 
linkui Ispanijos, tai fašistų pulkininkas 
stovėjo kitoj pusėj platformos. Jis turtin
gai apsirengęs, apsišlakstęs, apsuptas 
galvažudžių, atydžiai gaudąs visokias ži
nias. Jis man priminė reakcinius oficie- 
rius Vengrijos, kuriuos aš mačiau Vie
noj laike Sovietų valdžios Vengrijoj. Tie 
vengrai oficieriai gyveno Zachero vieš
buty, išdirbdami su rumunais slaptus 
planus bendram užpuolimui ant Sovietų 
Vengrijos.

Aš galvojau, kad jeigu kas pareika
lautų mirties atvaizdo 1936 metais, kaip 
tatai būdavo daroma viduramžiuose, tai 
šis pulkininkas tikrai atatiktų mirties 
symboliui.

(Daugiau bus)

Puslapis Penktas

dalyvavo itin skaitlingas būrys 
lietuvių iš Hillside ir vietines lie
tuvių kolonijos.

Komunistų Partijos Reika
lams surinkta aukų $23. Pirmi
ninkavo H. Allen, vietinis Ko
munistų Partijos darbuotojas.

Gražiai Palaidotas Draugas
Rugsėjo 25 dieną, gražią gied

rią dieną, skaitlingas būrys 
draugų ne tik iš Elizabetho, bet 
ir iš Easton, Pa., palaidojome 
White House,^N. J., mūsų gerą, 
nuoširdų draugą, Juozą Kalnie
tį.

Kaip jau žinoma, šis draugas 
prigulėjo mūsų masinėm organi
zacijom. Keletą metų atgal buvo 
ir Komunistų Partijos nariu ir 
tenai būdamas veikė sulyg išga
lės.

Ypač mes ilgai minėsime Juo
zą Kalnietį už jo sugabumą dar
buotis meno srityje, nes jis bu
vo apdovanotas naturališkais ar
tistiniais gabumais.

Juozas Kalnietis gimė Lietu
voj, Rokiškio apskr., Kamajų 
parapijoj, Krapjų kaime.

Kiek žinoma, paliko brolį Jo
ną Kalnietį, kuris kažin kur 
dingęs šioj šalyj. Apart brolio, 
paliko didžiame nuliūdime savo 
žmoną, Pauliną Kalnietienę.

ALDLD 54 kp. pagerbė šį 
draugą su puikiu vainiku, pavi
dale knygos. Apart minimo vai
niko matėsi kiti nuo pavienių 
draugų ir giminių..

Juozas Kalnietis buvo gana 
stipraus būdo^gelžkelio darbinin
kas, sulaukęs 53 metų amžiaus.

Šiuos žodžius rašančiam gauta 
daug kritikos už nepasakymą 
keletos žodžių ant kapinių, lai
dojant Juozą Kalnietį. Draugai, 
už tai negalima kaltint nei vie
no todėl, kad tuo reikalu nesi
kreipta prie draugų bei organi
zacijų.

Du Šimtai Piliečių
Naturalization Court teisėjas, 

Edward McGrath, pripažino pi
lietiškas popieras dviems šim
tams ateivių. Iš paskelbtų pa
vardžių vietiniuose laikraščiuo
se matėsi gana daug lietuviškų 
pavardžių.

Uždrausta Rodyt Filmą 
“Ecstasy”

Miesto gaspadorius Joseph A. 
Brophy uždraudė rodyt Broad 
teatre pagarsėjusią Vienos filmą 
“Ecstasy”. Prieš šio judžio ro
dymą užprotestavo keletas mo
terėlių.

Tai savo rūšies nerinkti cen
zoriai ; tos ponios karts nuo 
karto paskelbia vietiniam laik
raštyj, kas, jų manymu, tinka
ma rodyt ar ne.

Šį judį teko matyt Newarke 
ir mano manymu nieko blogo ar
ba nenormalaus nesimatė.

“L.” Reporteris.

NAUJAS ARABŲ STREI
KAS PALESTINOJ

Jerusalem. — Palestinoj 
išnaujo vystosi generalis 
arabų streikas dėl to, kad 
Anglijos vyriausybė arešta
vo narius Aukštojo Arabų 
Komiteto.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas

Spalių 10 d., 2-rą vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave., įvyks Veikian
čio Komiteto su organizacijų narių 
platus susirinkimas, šiame susirinki
me bus svarstoma šie klausimai: 
Veikalų perstatymas, Baliaus rengi
mas, Paskaitų rengimas, “Laisves” 
ir “Vilnies” ir “Daily Workerio” va
jai, Mokyklėlių klausimas, “Laisves” 
Bankieto apkalbėjimas; Prakalbų 
rengimas ir kitais klausimais.

Yra kviečiami plačiausiai dalyvau
ti mūsų judėjimo nariai ir simpati- 
kai. Pasaulyj padėtis veda prie pa
saulinio karo, kurį fašistai provokuo
ja. Nesiveluokite. — V. K. Valdyba.

(236-238)

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

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 sugrįžus 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. Najaus 

Svet., Main ir Poplar Sts. įvyks 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.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

VARPO KEPTUVE

Ir atsargus ir' skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGAI®?

VARPO
Kep tu ve ®

“Vilnies” Naudai Piknikas ir 
Prakalbos Pavyko

Rugs. 26 d., ALDLD 145 kp. 
buvo surengus “Vilnies” naudai 
išvažiavimą su pietais arba, 

w kaip mes vadiname, pikniką, 
šiame piknike pribuvo ir labai 
laukiamas svečias drg. L. Pru- 

i seika, “Vilnies” redaktorius, ku-
I ris važinėja su prakalbomis poį Pacifico pakraštį, ir pasakė

trumpą prakalbėlę (nes daug 
nebuvo galima ten kalbėti) apie 
naudingumą “Vilnies” ir “Lais
vės”. Piknikas davė virš $50 
pelno. Dėl mažos kolonijos ne
blogai. Žinoma tiek liko pelno 
dėl to, kad buvo aukota pinigais 

t i r daiktais, štai ir vardai tų 
duosniųjų mūsų žmonių. Pir
miausiai pasirodė su stambia 
auka mūsų mylima dainininkė 
d-gė Levanienė, kuri davė $10. 
St. ir K. Petraičiai $2. Po $1 
Repečkai, Prūsai, J. Savis, Pū
kiai, V. Oksas, Pupiai, Valaitis. 
Po 50c: J. šmulkštis O. šalkaus- 
kienė, J. Bakšys, M. Levišauc- 
kienė, A. Bušas. Po 25c: J. But
man, G. Flower, J. Kuliesh, 

Į j Soplienė, J. Druskis ir B. Shultz.
4 Daiktais aukojo: Slesoriūflienė

keiksą V. Deivienė kavos ir pie
no, Sinkienė du užvalkalus dėl 
paduškų ir Rufienė keiksą. A. 
Mockūnas 50 c.

Tai graži parama ir visiems 
aukotojams ačiū.

Rugsėjo 29 d. ALDLD kuopa 
surengė drg. L. Pruseikai pra
kalbas. Pirmiausiai drg. Prusei
ka pasveikino ALDLD kuopą už 
spartų augimą, kad laike vajaus 
jau prisirašė virš 50 naujų na
rių. Paskui kalbėjo temoje: 
karas, fašizmas ir bendras fron
tas. Labai aiškiai išdėstė .ka
rų ir fašizmo pragaištingumą ir 
bendro veikimo naudingumą. 
Pertraukoj buvtf renkamos au
kos padengimui lėšų. Surinkta 
$18.10. Tai ačiū visiems auko
tojams. Antroj .kalboj drg. L. 
Pruseika kalbėjo apie Amerikos 
unijas ir politinį judėjiimą. La
bai suprantamai išdėstė skir
tumą amatinių unijų Am. Dar
be Federacijos ir industrialinių 
—CIO. Prakalbos gerai 
ko ir susirinkusieji likos 
kinti.

Rugsėjo 30 rusai buvo
gę drg. Pruseikai prakalbas. 
Mat, drg. Pruseika gerai kalba 
rusiškai, tai ir rusai pasinaudo
jo ta proga. Rusų irgi prakalbos 
gerai pavyko ir surinkta $8 au
kų.

Kadangi drg. Pruseika dar tu
rės kalbėti, tai tolesnį aprašymą 
paliksiu vėliausi Abelnai, drg. 
Pruseikos atsilankymas duoda 
geras pasekmes. Jau tas faktas, 
kad gauta 20 “Vilnies” skaity
tojų parodo geras pasėkas.

Tai šį sykį bus tiek.
M. Pūkis.

Sėkmingai Minėjome K. P. 
Sukaktuves

Rugsėjo 24 dieną Rusų sve
tainėj įvairių tautų ir skirtingų 
profesijų darbo žmonės sėkmin
gai ir pavyzdingai paminėjo 18 
metų Komunistų Partijos gyva
vimo sukaktuves.
• Iš vietinių rengiamųjų Komu
nistų Partijos masinių susirinki
mų pastarasis sėkmingiausias.

Rusų svetainė ant tiek buvo 
užimta publika, jog vėliaus at
silankiusiems pritrūko kėdžių.

Turėta įvairi programa. Kal
bėjo žinoma unijų organizatorė, 
Martha Stone. Rodyta atatinka
ma Sovietų filmą vardu “Maksi
mo Jaunystė.”

Svarbiausia buvo tai, kad apš-1 
čiai išparduota populiarės par
tijos literatūros.

Tame masiniame susirinkime

Rugsėjo 26 d. įvyko ALDLD 
63 kuopos susirinkimas. Nors 
jis nebuvo skaitlingas, bet pa
daryta keletas gerų tarimų. Or
ganizatorius A. Jocis pridavė UŽ visi “Laisvės” skaitytojai dalyvauti 
keletą narių iškolektavęs duok
les ir pasižadėjo iš visų, kurie 
dar nemokėjo, iškolektuoti.

Reikale Lietuvių Jaunuolių 
žurnalui “Voice” paaukota $5 ir 
nariai pasižadėjo užprenume- 
ruot žurnalą savo jaunuoliams. 
Aido Choro 25 metų sukaktu
vės taipgi neužmiršta. Nutarta 
pasveikint Aido Chorą sukaktu
vių proga su auka $2.

Knygų platinimo reikalas pla
čiai apkalbėtas ir sutvarkytas 
taip, kad knygiai turės būti at- 
sakomingi kuopai už savo darbą.

Buvo priduotas laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių Kongreso, 
Brooklyno skyriaus, kuriame 
pranešama apie planuojamą pra
kalbų maršrutą. Laiškas nutarta 
perduoti lietuvių prieškariniam 
komitetui, kuris yra kaip ir mi
nėto kongreso skyrius, nes jisai 
siuntė atstovus į Kongresą, ren
gė raportus iš Kongreso, susi
rinkimus ir tt.

Reikale “Laisvės” vajaus lite- 
ratūriečiai pasižadėjo daugiaus 
padirbėti “Laisvei”, negu pir- 
miaus.

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

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

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

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes

' KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union s*ir Irving P1- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. .
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Lewis Atidarė Transporto 
Unijos Konvenciją

Antra Pati ir Nemokėta 
Bilą Įtraukė Bėdon

Argi Jau Ištikrųjų Taip? Pagerbė Nušautą Unijistą

Virš 12,000 Transporto Uni
jos narių karštai sveikino John 
L. Lewis ir savo unijos vadus 
konvencijos atidarymo mitinge 
Madison Sq. Gardene pereitą 
pirmadienį. Pirm mitingo, 5,000 
unijistų, vadovaujami unijos 
pild. tarybos ir 400 delegatų iš 
unijos buveinės, 15 W. 64th St., 
atmaršavo į Gardeną.

Gardene visos šiame mieste 
esančios CIO unijos turėjo sau 
pažymėtą vietą, kurią užėmė jų 
parinktiniai žmonės. Taip pat 
buvo ir A F or L unijų su 
oficialėmis atstovybėmis.

Mitinge atžymėta nepaprastas 
jaunos unijos augimas. Iš 14,- 
000 unijukės pastaraisiais ke
liais mėnesiais išaugo iki 85,000 
narių unijos ir atsiekė sutartis 
su visomis svarbiausiomis šio 
miesto transportacijos kompani
jomis, išskiriant BMT.

Apart Lewis ir pačios Trans
porto Unijos viršininkų, Caha- 
gan ir Quill, kalbėjo Sidney Hill
man, Heywood Broun, Thomas 
Kennedy ir Allan Haywood.

Paskutinės 3 Dienos
Piliečių registracijai pasku

tinė diena bus šeštadienis, spa
lio 9. Stotys atdaros nuo 5 iki 
10:30 vakaro, o šeštadienį nuo 
7 ryto iki 10:30 vakaro.

Be šios registracijos nega
lėsi balsuot rinkimų dieną.

Progreso priešai nesnau
džia, jie sumedžios ir vežte 
suveš registracijai visus, iš 
kurių numanys galį gaut po 
balsą reakcijai. Progreso 
draugai piliečiai privalo pa
naudot savo politinę teisę bal
savimui už pažangiuosius kan
didatus ir progresą.

Sale registracijos yra ir įsi
rašymas partiniais balsuoto
jais. Jis nėra verstinas, ta
čiau labai naudingas Ameri
kos Darbo Partijai. Įsirašęs, 
ateinančiais rinkimais turėsi 
teisę dalyvauti ADP kandida
tų nominacijose. Gi kuo dau
giau įsirašys ADP balsuoto
jais, tuo partija atrodys galin
gesnė ir su ja turės skaitytis 
buržuazinės politinės partijos.

Komunistų Partija ragina 
visus savo narius ir simpati- 
kus įsirašyt partiniais balsuo
tojais po ADP (American La
bor Party) emblema.

Bus ir Dainų ALDLD 
Bankiete

ALDLD Moterų ruošiama
me bankiete sekmadienį, 10 d. 
spalio, turėsime ne tik skanią 
kalakutienos (turkey) ir ku
gelio vakarienę, bet taip pat 
ir smagių dainų, kurias su
teikt yra pasižadėjęs d. Al Ve
lička. Vakarienė prasidės ly
giai 7 vai. vakaro; bilietas — 
$1. šokiams grieš Geo. Kaza
kevičiaus Orkestrą, — prasi
dės 9 vai. šokiam įžanga tik 
26c.

Vakaro pelnas eis gelbėji
mui Ispanijos karo našlaičių.

V. I. K.

Benedict Marsh, seniau va- 
dinęsis Benedict Mankievicz, 
šv. Jurgio katalikų bažnyčioj, 
Brooklyne, buvo prižadėjęs 

i “iki mirties neapleist” Sonią 
Marsh. Jis ją vedė 1932 m. ir 
su ja prisigyveno du kūdikiu. 
Bet pereitą lapkritį jis tą patį 
pasakęs ir Joan Gibson, su ku
ria vedė ir apsigyveno Bronxe.

Nors iš Brooklyn© į Bronx 
galima nuvažiuot už penktu
ką, tačiau Marsh gal būtų ir 
amželį nugyvenęs su No. 2, 
jei ne ta nemokėta bila, kurią 
jis padaręs taisydamasis “mei
lės lizdelį” su pirmąja pačia. 
Kolektorius surado Marsh ir 
jo antrai žmonai išplepėjo 
apie Brooklyne gyvenančią 
pirmą žmoną. Antroji savo 
smarkuolį areštuodino.

Daug Vaikų Naujuose 
Apartmentuose

Williamsburgo naujuose 
apartmentuose, išbudavotuose 
WPA lėšomis, vaikai yra pri
pažinti pageidaujamais pilie
čiais, nelaikomi skerspaine ga
vimui apartmentų. čia kaip 
tik priešingai, tiksliai parinkta 
didžiuma šeimynų su vaikais.

Į apartmentus atkrausto po 
45 šeimas į dieną ir jų visi ra
kandai ir drabužiai eina per 
gyvių naikintuvę. Pirmoji bil- 
dingų grupė, talpinanti 500 
šeimų, būsianti pripildyta į 10 
dienų. Paskutinius bildingus 
tikimasi užbaigt ir pripildyt 
apie 15 lapkričio.

šį fnėnesį tikimasi atidaryt 
ir žaislavietę vaikams. Greti
mai atidaryta sveikatos cent
ras su nemokamomis kliniko
mis. čia pat randasi ir “junior 
high” mokykla, kas rodo, kad 
jaunieji naujos miesto koloni
jos piliečiai bus aprūpinti ge
riau, negu bent kurioj priva- 
tiškoj kolonijoj.

Naujų valdiškų Williams
burg apartmentų gaspadinės 
bus visa galva aukščiau pasili
kusių laužynuose ar šiaip pi
giuose apartmentuose. Naujoj 
kolonijoj visai nėra anglinių 
nei gasinių pečių, taigi viskas 
bus verdama elektra. Prieš įsi
krausiant, visoms gaspadinėms 
duodami elektra virimo ir 
abelnai elektros naudojimio 
kursai, o jei kas dar neaišku, 
neatsimenama, žinias papildo 
ant vietos pastatyti 6 instruk
toriai.

“Laisvės” ’ reporteris apra
šydamas Aido Choro suvaidin
tus “Kornevilio Varpus’ ir juo
se lošusį vaita sako:

“Tūli mano, kad vaito kli- 
kavimas labai perdėtas. Bet 
atsimenant net Lietuvos kaime 
antrą kūdikystę sulaukusių as
menų paikystes jieškojime kū- 
dikių-žm/onų ir dar su gero
mis pasogomis, jūsų rep. at
rodo daleistina, kad Francijos 
revoliucijos laikų vaitas galėjo 
būti paikesnio už šių laikų 
paikšus”.

Man gi tas vaito klikavimas 
visai kitaip suprantamas. Jis 
tokiu vaizdavimu perstatė sa
vo valsčiaus visus gyventojus 
nieku kitu, kaip tik bepročiais. 
Juk sveikai protaujanti žmo
nės tokį išgamą nesodintų 
vaito kėdėje, o kad jo kalba, 
tas strakčiojimas atrodė, kai 
išsigimėlio, tai tą pripažino 
didesnė pusė publikos. Tai 
kam daleisdinėti arba važiuo
ti į Lietuvos kaimą pateisini
mui tokio vaidinimo? Vieto
mis tos jo dirbtinės kalbos ne- 

| buvo galima nei suprasti. Bet 
tai ne jo kaltė, jis taip buvo 
išmokintas.

Sakyti, kad Francijos revo
liucijos laiku vaitas pilnai ga
lėjo būti puikesniu už šių lai
kų paikšus, — labai apgailė
tinas palyginimas. Iš jo išeina 
supratimas, kad durniai dur
nius vaitais darė, toki prieš to
kius sukilo ir sudarė revoliuci
ja.

Darkyto Vaidinimo Nemylįs.

Šaukia Remt Eagle Streiką
ILGWU, moteriškų drabužių 

siuvėjų unijos, prezidentas Da
vid Dubinsky atsišaukė į unijis- 
tus paremt laikraščio Brooklyn 
Daily Eagle streikuojančius re
dakcinio štabo darbininkus, pa
naudojant visas turimas priemo
nes. Bosai bijo visokių prie
monių, bet labiausia yra įsibau
ginę boikoto, nes tai didžiausia 
rykštė išdirbėjams tokių prekių, 
kurios eina iš gamintojo tiesiog 
vartotojams. G. N.

Irgi Ne Visai Taip
Reporterio aprašyme “Kor

nevilio Varpų” didžiausia 
klaida bene bus išsireiškime: 
“revoliucijos laikų,” kadangi 
tas terminas nusako abelną 
laikotarpį ir galėjo lengvai su
klaidint skaitytoją.

Tikrenybėje veikalas “Kor
nevilio Varpai” perstato laiko
tarpį keliolikos ar poros de- 
sėtkų metų po revoliucijos, ka
da suaugo ir sugrįžo revoliu
cijos išvaikytų grafų vaikai. 

į Tuo laiku jau galėjo būti pil
nai įsigyvenusios tūlos politi- 

' nės mašinos, kurios skyrė ar 
kamandavojo išrinkimą vaito, 
o ne patys žmonės. Todėl re
voliucijos ar porevoliucinio lai
kotarpio žmones negalima lai
kyti tokiais, kokiu buvo vai
tas.

Jeigu būtų galima daleisti, 
kad tu laikų žmonės buvo at- 
sakomingi už vaitą, tai kuomi 
pasistatytume patys save, sa
kysime, už buvusio New Yor- 
ko majoro Jimimy Walker dar
belius, dėl kurių jis buvo iš
nešęs savo kudašių net į už
sienį.

Walkeris. kaip žinia, buvo 
pastatytas Tammanės politinės 
mašinos, prieš kuria jau daug 
kovota, o vienok ji dar nesu
triuškinta. Rep.

Lankėsi Svečias

Ar Norite Linksmai Praleisti Laiką?
Atsilankykite j

“HOT-DOG” PARĘ
Kurią rengia Lietuvių Atletų Kliubas

Šeštadienį, Spaliy-October 9
KLIUBO PATALPOJE

168 Marcy Ave. Brooklyn, N. Y.

Šokiai Prie Geros Orkestros
Prasidės nuo 8 vai. vakaro ir tęsis iki anksti ryto.

, ĮŽANGA VELTUI

Rengėjai kviečia visus skaitlingai dalyvaut.

Antradieni “Laisvės” įstai
goje lankėsi Povilas Simanavi
čius (Simon) iš Connecticut. 
Tai senas snaustuvninkas. Da
bar jis užlaiko farma. Drg. Si
manavičius yra Literatūros 
Draugijos narys. Jis Brookly
ne bando gauti darba kur 
nors spaustuvėje. Rep.

Lankėsi “Laisvėje”
“Laisvės” raštinėje lankėsi 

drg. Stefanija Zagreckaitė iš 
Hoboken, N. J. Ji užsimokėjo 
“Laisvės” prenumeratą ir 
užsirašė “Virėią”. Taip pat 
apžiūrėjo “Laisvės” spaustu
vę.. -Viešniai labai buvo įdo
mu pamatvti, kaip “Laisvė” 
yra spausdinama. L. K.

Dėl Nepaskelbtą Auką
“Kornevilio Varpų” persta

tyme aukas rinkusi komisija 
į prašo pranešt, kad, apart ga- 
I Įėjusių būti praleidimu, dar 
vienas sąrašas aukojusių var
dų likęs nepaskelbtu ir būsiąs 
priduotas spaudai prie pirmos 
progos.

Sekmadienį palaidotas Sa
muel Gapel, Maliorių Unijos 
442-ro Lokalo finansų sekreto
rius, kuris nušauta naktį iš 
penktadienio į šeštadienį, grįž
tant iš lokalo mitingo.

Taip netikėtai įvykusiose 
laidotuvėse dalyvavo 1,200 
mialiorių, kad pagerbti kovin
gą unijistą. Gapel griežtai ko
vojęs prieš raketierius unijoj 
ir tik keli mėnesiai atgal.jisai 
su kitais progresyviais iššlavė 
iš lokalo vadovybės šaiką, ku
ri mušeikų pagelba per desėt- 
kus metų valdė lokalą ir tero
rizavo narius.

Gapel buvęs prisirengęs ati
dengti daugelį buvusios rake- 
tieriškos valdybos šulerysčių.

Atšaukta laikinas vandens 
kainų pakėlimas, kuris buyo už
dėtas laike krizio.

Gyventi Lietuvoj Būtą 
Gražu ir Gera...

Prabuvus keturis mėnesius 
Lietuvoj, daugiausia Utenoj, 
brooklynietė draugė Ona De- 
gulienė pasakojo, kad derlius 
Lietuvoj šiemet buvo labai ge
ras: užderėjo javai ir bulvės. 
Linai taipgi labai gražūs.

Gyventi Lietuvoj būtų gražu 
ir gera, jei ne politinė (fašis-i 
tinę) reakcija, kuri smaugia 
žmones, sako d-gė Degulienė.

Pašautąjį Unijistą Sergsti 
Policija

Iš Fordham ligoninės prane
šama, kad pašautajam Max 
Rubinui esą galimybių pasvei
kti. Specialis raketų prokuro
ras Dewey prie ligonio lovos 
pastatęs policijos sargyba, kad 
raketieriai negalėtų padaryti 
ant jo kita pasikėsinimą.

Max Rubin, unijistas, yra 
buvęs liudininku prieš raketie
rius ir, sakoma, turįs svarbių 
parodymų prieš juos ateinančio
se bylose.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 Kp. Susirinkimas ir Prelekci
ja Apie Sveikatą

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

I prelekciją gali atsilankyti ir pa
šaliniai žmonės. Prelekcija prasidės 
apie 9 vai. vakaro. Nariai susirinkite 
7:30. — Pirm. Stakoff. (235-236)

LDS 3-čio Apskr. naujo ir seno 
komiteto narių bendras posėdis įvyks 
spalio (Oct.) 10 dieną, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Prasidės 9:30 
valandą ryto.

Susirinkimas bus svarbus, kur vi
si bendrai turėsime pasitarti, išdir
bti planus mūsų veikimui. Turime 
neužbaigtų darbų ir naujais reika
lais pasitarsime. Todėl, jūsų dalyva
vimas yra svarbus ir būtinas. — 
Sekr. (236-237)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės ne 

senėsnės 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)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas, apšil

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

“Laisves” ofise bi. kada galima 
. gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Valgykite Medų
“Laisvė” tik dabar vėl ga

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

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

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

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Tol. Stag* 2-0788 NOTARY
Home TeL public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraanadau automobilius vestuvėm 

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

George Nobiletti
(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

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

Telephone Boulevard 8-1135

FOTOGRAFAS I

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina'ui ekžsmpliorfg le

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
B12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
TeL: Glenmore 1-6111

Ketvirtai., Spalio 7, 1937

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-4 ir 6—«. 

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Anglią Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




