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būdami atlieka milžiniškus dar

To pavyzdį, be kitų, duoda ir

Atmesti Skundai prieš 
Teisėją H. L. Blacką

Greeno Suokalbiai su 
Fašistais Prieš CIO

Šis Don Levino straipsnis yra 
niekas daugiau, kaip bandymas 
priruošti pro-hitlerinės opinijos 
Hearsto laikraščių skaitytojuo-

Gen. Franco įtūžusiai 
Atakuoja Liaudiečius

Pakeista Ispanijos. 
Darbo Unijų Valdyba

NAZIAI IŠVIEN SU MUSSOLINIU JUO 
SMARKIAU REMIA GENER. FRANCO

Chinai Shanghajuj Atmuša Penktą, Smarkiausią Japoną 
Šturmavimą-Didvyriški Žygiai Chiny Mirties Būrią

MOBILIZUOJAMA DAR 3-jų M1LIONŲ 
CHINU ARMIJĄ PRIEŠ JAPONIJĄ

Maskvą.— 
kais Rusijos 
klasėj tebuvo tik 11,40d,000 
žmonių, o dabar jau 25,800,-

Jei Francija Praleistą Liaudiečiam Ginklus, Hitleris 
su Italija Siąstą Dar Didesnes Armijas prieš Ispaniją

Japonai Garsinasi Per 
galėmis Šiaurėje

Franci jos už-
ministeris

Savais laikais p. Don Levine 
skelbėsi esąs liberalu, bet dabar 
patapo atviru Hitlerio garbinto
ju, o visko, kas pažangesnio,— 
niekintoju.

ROOSEVELTAS PASMERKĖ GYVULIŠKA JĖGA, 
ŠAUKĖ VALSTYBES PRIE LAISVĖS IDEALO

JAPONŲ LĖKTUVAS AP 
ŠAUDĖ ANGLIJOS 

ATSTOVUS

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Atšaukia Italus, Vokie 
čius Chiny Padėjėjus

Vaillant-Couturier buvo ne tik 
žymus politikas, bet ir meninin
kas:'tapytojas, poetas ir aps
kritai plačios erudicijos vyras.

Dalyvavo jis didžiajam pa
sauliniam kare, kaip Barbusse.

Sirgo jis plaučių liga.
Povilo V a i 11 a n t-Couturier 

mirtis, taigi, padarė neįkainuo
jamų nuostolių ne tik Francijos 
darbininkų judėjimui, bet tai 
nuostolis viso pasaulio kovoto
jams už demokratiją.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kąina $5.50 Metams 
Brooklyne $7,00 

Metams

(Italijos, Vokietijos ir Ja
ponijos fašistai lengvai su
pras, jog ir ši/Roosevelto 
kalba buvo pirmoj vietoj at
kreipta prieš juos.)

Du Gengsteriai Nušauti 
Kovoj su Valdžios Agentais

liuosnorių kareivių Ispani
jos respublikai. Iš antros 
pusės, nazių politikai išreiš
kia' vilties, kad gal Anglija 
perkalbės Franci ją neatida- 
ryt to rubežiaus.

Hitlerio politikai patvirti
na savo pasiryžimą išvien 
su Mussoliniu “užtikrint 
pergalę” Ispanijos fašistam, 
“nežiūrint, kiek tai lėšuo-

Shanghai, spal. 12. — Ja
ponijos lėktuvas' kulkasvai- 
džiais kartotinai apšaudė 
tris Anglijos atstovybės au
tomobilius kelyje iš Nankin- 
go į Shanghajų. Ant auto
mobilių buvo išmaliavotos 
Anglų vėliavos.

Nors japonų kulkomis šį 
kartą nesužeistas nė vienas 
Anglijos atstovybės narys, 
bet Anglų valdžia ruošia 
griežtą protestą Japonijai.

šešios savaitės atgal ja
ponų lėktuvai bombardavo, 
apšaudė ir pavojingai 'su
žeidė Anglijos ambasadorių 
ant to paties kelio. '

Tūlas fašistpalaikis “Vienybė
je” išstojo prieš tuos Brooklyn© 
lietuvių radio valandų vedėjus, 
kurie skelbia “Laisvės"* ir kitų 
pažangesnių įstaigų bei organi
zacijų pramogas.

Smetonlaižiai nori, kad tik jų 
pramogas radioninkai garsintų. 
Bet jie to nesulauks!

Oslo, Norv., spal. 12. — 
Pasakojama, būk kas tai 
pagrobęs buvusį Trockio se
kretorių Irwin Wolfą.

Shanghai, spal. 12. — Ko
munistiniai Chinijos parti
zanai smarkiai atakuoja Ja
ponijos kariuomenę Šhansi 
provincijoj.

Berlin, 
nojo aukštu “garbės 
klu, “didžiuoju Vokietijos 
arelio kryžium,” du japo
nus,

Nušautas Amerikos Konsu
las Sy rijoj

Beirut, Syria, spal. 12. — 
Armėnas vardu Mejardich 
Karayan nušovė Jungtinių 
Valstijų konsulą Th. Marri- 
nezi, bevažiuojantį gatve. 
Sakoma, jis reikalavęs, kad 
konsulas duotų praleidimą į 
Ameriką; o konsulas nesu
tikęs.

Tūli žmonės linkę manyti, 
būk kiekvienas poetas yra “ne
rimtas politikas.”

Gal būt tai tiesa buržuazijoj, 
bet revoliuciniam darbininkų 
judėjime poetai ir menininkai, | 
jei tik nori, įkopia į pačias po- amžinos atminties Povilas Vail 
litinio judėjimo viršūnes ir ten. lant-Couturier.

KRISLAI
Ir Vėl Klaipėda!
Don Levine—Pro- 

hitleristas.
Dėl Lietuviškų Radio 

Valandų.
Povilas Vaillant- 

Couturier.
Rašo R. Mizara.

Bangor, Maine, spal. 12.- 
Revolverių kovoj tarp fede- 
ralės valdžios agentų ir 
žmogžudiškų ‘ gengsterių, 
tapo nukauti du gengste
riai,' Alf. Brady ir Cl. L. 
Shaffer, ir pavojingai su
žeistas valdžios agentas 
Walter Walsh, Trečias gen- 
gsteris irgi sužeistas ir su
imtas.

bestovi tenai, ir be mūšio 
neužleidžia priešam nė vie
nos pėdos žemės.

buvo įteikęv Vyriausiam Tei
smui Teikalavimus išmest 
naujai paskirtą teisėją H. 
L. Black’ą. Jie statė dvi 
priežastis:

1) Būk senas teisėjas Van 
Devanter “tik pasitraukęs 
iš Vyriausio Teismo, bet ne 
atsistatydinęs;” todėl nau
jam teisėjui ten nesą vietos.

2) Kad Black, būdamas 
senatorium, balsavo už 
stambią pensiją iki gyvos 
galvos pasitraukiantiem tei
sėjam; tai, girdi, balsavo sa
vo naudai, tuom būk sulau
žydamas šalies konstituci
jos patvarkymą.

Vyriausias Teismas tuos 
skundus-reikalavimus spal. 
11 d. atmetė. Teismo pirmi
ninkas C. E. Hughes pareiš
kė, kad teisėjo Black’o pas
kyrimas nepadarė skundė
jams jokios matomos asme
niškos ar medžiaginės žalos, 
o “bendri visuomeniški su
metimai neduoda gana pa
grindo” tokiai bylai.

Pats teisėjas Black neda
lyvavo tame sprendime.

Hitleris apdova 
žen

Berlin. — Nazių valdžia 
bijo, kad Francija neatida-

Denver, Colorado. — 
Amerikos Dai;bo Federaci
jos suvažiavime. dešinieji 
vadai pervarė tarimą, kuris 
duoda teisę Federacijos val
dybai išbraukt visas unijas, 
remiančias Industrinio Or
ganizavimosi Komitetą, 
CIO.

Tie vadai ne karto atsi
šaukė į fabrikantus vienytis 
su jais prieš CIO.

Tokio, spal. 12. — Japonų 
komandieriai Šiaurinėj Chi
nijoj garsinasi tokiais lai
mėjimais: Dalis japonų ar* 
mijos, užėmusios Shihkiach- 
wangą, sako, pasivarė 38 
mylias į vakarus nuo to 
miesto; japonai, maršuoda- 
mi palei Tientsin-Pukow ge- 
ležinkelį, užėmę Ningtsiną, 
o kita jų armijos dalis jau 
įžengus į Yuchengą, Shan
tung provincijoj.

Japonija giriasi, būk jau 
“baigianti” užkariauti pen
kias šiaurines chinų provin
cijas: Hopeh, Chahar, Sui- 
yuan, Shansi ir Shantūng’ą, 
— nors japonai vos dąr per
žengė per Shantungo sien^, 
O kai užimsią tas provinci
jas, tai būsią laimėję pusę 
miliono ketvirtainių mylių, 
su derlingomis žemėmis ir 
turtingomis geležies, ang
lies ir alumino kasyklomis. 
Bet tose provincijose chinai 
tebeveda ištvermingą apsi
gynimo kovą. Šimtai tūks-

Anglija Ragina Franciją 
Praleist Ginklus Ispanijai?

Paryžius, spal. 12.—Unit
ed Press praneša, kad jau 
pati Anglija ragina Franci
ją atidaryt pietinę savo sie
ną praleist ginklus ir amu
niciją Ispanijos respublikai.

Francijos valdžia reika
lauja, kad sykiu ir Anglija 
atidarytų praleidimą karo 
reikmenų Ispanijos respub
likai. Kol Anglija taip nepa
darysianti, tol ir Francija 
nesutiksianti praleist gink
lus Ispanijai.

Anglija ir Francija ypač 
reikalauja, kad Mussolinis 
atšauktų savo armiją iš Ba
learic salų, iš kur jis gręšia 
Anglijos ir Francijos lai
vams.

Madrid. — Fašistai pra
dėjo įtūžusiai atakuot res
publikos jėgas Aragon fron
te, šiaur-rytinė j Ispanijoj, 
ir Pozoblanco srityj, už 40 
mylių į šiaurius nuo Cordo- 
bos, pietiniame fronte.

Respublikiečiai visur at
rėmę fašistus, gal tiK apart 
vienos dalies Aragon fron
to, kur po žiaurių mūšių 
Casbas, Sardas ir Osan kai
muose pasitraukę į stiprius 
apkasus, kaip sako Asso
ciated Press pranešimas iš 
Hendaye. Bet žinia iš Mad
rido skelbia, kad' respubli- 
kiečiai kulkasvaidžiais iška
pojo kelias atakuojančias 
fašistų bangas.

Čia fašistai turi kur kas 
daugiau kariuomenės už re- 
spublikiečius. Ištisos italų 
juodmarškinių divizijos su
trauktos į Aragon frontą.

Roma. — Mussolinis pa
liepė septyniasdešimts pen- 
kiem italam, tarnavusiem 
Chinijos oro laivyne, tuoj 
grįžt namo. Jie ten buvo pa
statę lėktuvų fabriką ir vei
kė kaip chinų lakūnų moky
tojai ir patarėjai. Jų galvi- 
nyj buvo Italijos pulkinin
kas Silvio Scaroni. .

Pranešama, kad Hitleris 
taipgi atšaukia 100 Vokieti
jos buvusių oficierių, chinų 
armijos mokytojų, jų tarpe 
ir generolą Falkenhauseną.

Kai paskutiniu laiku Mu
ssolinis lankėsi pas Hitlerį, 
jiedu susitarė padėt Japoni
jai kariaut prieš Chiniją, 
taip pat bendromis jėgomis 
remt Ispanijos fašistus 
prieš liaudies valdžią.

9 Valstybių Konferencija 
Būsianti Belgijoj

Brussels,. spal. 12. — Bel
gijos valdžia sutiko leist sa
vo šalyj susirinkt Devynių 
Valstybių Sutarties konfe
rencijai, kur bus svarstoma 
žingsniai prieš Japonijos 
karą Chinijoj.

New York. — Wm. Geen, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas, slapta susi
rašinėjo su R. M. -Easley, 
galva fašistinės “Piliečių” 
Federacijos, prieš streikuo
jančius plieno darbininkus 
tuo laiku, kai Republic Plie
no korporacija žudė strei- 
kierius. Daily Worker, ko
munistinis darbininkų dien
raštis, dabar išspausdino tų 
laiškų fotografines nuo
traukas.

Iš tų susirašinėjimų taip 
pat pasirodo, jog Darbo Fe
deracijos vice-prezidentas 
M. Woll kvietė jos vadus į 
bankietą su Girdler’iu, Re
public korporacijos prezi
dentu. kurio šauliai nužudė 
apie 20 streiko pikietininkų. 
Fašistas skebininkas Eas
ley savo laiškuose vadina 
Greeną “BROLIU.”

Darbo Federacijos galva, 
Green, kaip dabar doku
mentais įrodyta, veikė iš
vien su skebine “Piliečių” 
Federacija, idant suardyt 
industrines CIO unijas.

Green ir kiti tokie ben
dradarbiavo su fašistiniais 
kompanijų “vigiliantėmis,” 
idant sukriušint plieno dar
bininkų streikus.

Madrid. — Konferencija 
atstovų nuo 42 didžiųjų uni
jų, iš kurių susidaro Ispani
jos Generalė Darbo Unija, 
pavarė senąjį organizacijos 
pildantįjį komitetą ir išrin
ko naują. Už komiteto pa
keitimą balsavo 29 unijos. 
Senąjį komitetą rėmė tik 
13 unijų atstovai.

Senasis komitetas, ko
mandoj pirmiau buvusio 
premjero Lar^o Caballero, 
jieškOjo priekabių prieš da
bartinę liaudies fronto val
džią su Negrinu priekyje; 
prastai bendradarbiavo su 
valdžia prieš fašistus; poli- 
tikieriavo su trockistais, 
liaudies fronto priešais, fa
šistų padėjėjais.

Bet Caballero su sėbrais 
Vis dar skelbiasi, būk jie esą 
“teisėti” viršininkai Gene- 
ralės Darbo Unijos.

“Laisvė” iki šiol sugyveno su 
visais lietuviškų radio valandų 
palaikytojais, kurie tik rodė no
ro gražiai sugyventi su mumis.

Jie 'skelbė mūsiškių įstaigų 
pramogas, o mes 
sant to, kad su tūlais jų, kaipo 
individualais, politiniai mes ne
sutinkame.

Mes esame nusistatę to prin
cipo laikytis ir toliau.

“Laisvė” lengvai galėtų įsi
steigti ir palaikyti savo lietu
višką radio valandą, bet kai ga
lima susitaikyti su esamais ra- 
dioninirikais, nesinori tuo pa
tiems užsiimti.

Washington. — “Jungti
nės Valstijos jieško dvasi
nės vienybės su visomis lai
svę mylinčiomis šalimis,” 
pareiškė prezid. Roosevel- 
tas, kalbėdamas per radio 
ryšy j su minėjimu K. Pulas- 
kio dienos — Lenkų genero
las Pulaski buvo vienas iš 
Amerikos revoliucinio karo 
didvyrių dėlei pasiliuosavi- 
mo nuo Anglijos. (

“Mūsų šalis sudaryta iš 
daugeriopo kraujo ir iš įvai
rių tautų žmonių, bet mes 
šiandien stovime pasaulyj 
kaip vieninga tauta, sujun
gta bendru pasiryžimu,” sa
kė prezidentas: “Tas pasi- 
rvžimas yra palaikyt ? 
niu draugijos idealą, kuris 
sąžinę stato aukščiau už gy
vulišką iė<™: tai idealas, 
kuris siekia1, idant laisvė už
imtu prievartos vietą pa
saulio valdžiose.”

Roosevelto kalba buvo pa
sakyta, išnaujo belaidojant 
Arlingtono kapinėse palai
kus kito garsaus lenku ge
nerolo Vladimiro B. Krzy- 
žanowskio, kuris tarnavo 
Jungtinių Valstijų armijoj 
laike Pilietinio Karo. Gen. 
KrzyžanoWskio kūno palai
kai buvo.pervežti iš Brook-

ugnį, kad priverčia atakuo
jančius japonus vėl ir vėl 
pasitraukt atgal per lavo
nus kritusių savo draugų. 
Chinų “mirties -būriai” 
šliaužioja ravais, įdubimais 
ir stačiai žeme ir pakasinė- 
ja sproginius-minas dras
kyt besibriaujančius pir
myn japonus. Chinai kontr
atakuoja ir japonų tankus, 
“spjaudančius” švino lietum 
gatvėse į visas puses. Chinų 
kulkasvaidininkai antradie
nį taip atkakliai pylė ugnį į 
japonų karo laivą “Idzumo” 
Whangpoo upėj, kad nuo jo 
visai negalėjo pakilt priešų 
lėktuvai.

Pietinėj Chinijoj mobili- 
zuojasi dar 3,000,000 armi
ja prieš japonus. Generolas 
Li Tsung-Jen, kuris pernai 
buvo sukilęs prieš Chiang 
Kai-sheką, Chinijos valdžios 
galvą, dabar su 200,000 ar
mija skubinasi šiaurėn 
pliekt japonus.

Pirmadienį Paryžiuj numirė 
didelis žmogus: Povilas Vail- 
lant - Couturier, centralinio 
Francijos Komunistų Partijos 
organo, “L’Humanite”, redakto
rius.

Amžiaus jis turėjo tik 45 me
tus, bet jau buvo pripažintas 
vienu žymiausiųjų Francijos 
komunistinio judėjimo vadų. 
Jo vardas stovėjo greta senato
riaus Marceliaus Cachino ir 
Thorezo, generalinio Komparti
jos sekretoriaus.

Shanghai, s^al. 12. — Ja
ponai pradėjo penktą, di
džiausią šturmavimą prieš 
Shanghajų. Smarkiausiai 
atakuoja Šiaurinę geležin
kelių Stotį. Kol japonai jos 
nepaima, tol negali įvaryt 
kylį į chinų linijas Chapei 
ir perskelt ten jų eiles.

Chinai grumiasi atkak
liau negu bet kada. Jau aš- 
tuonios savaitės, kaip japo
nai juos neatlaidžiai ata
kuoja, bet chinų linija 
Shanghajaus fronte niekur 
nepralaužta. Dabar vis daž
niau susikimba į tiesiogi
nius durklų ir kardų mū
šius. Po vieno tokio kelių 
valandų mirtino mūšio, chi
nai vėl atrėmė priešus nuo 
Šiaurinės Stoties.

Chinai susistato kulka- 
svaidžius į duobes gatvėse, 
išmuštas japonų kanuolių 
šoviniais ir oro bombomis, 
ir žeria tokią pragaištingą

Nazių vadai grūmoja, 
kad jeigu Francija atidarys 
karinės pagelbos praleidimą 
Ispanijos respublikai ir 
liaudiečiai pradės laimėt žy
mesnes pergales, tai Vokie
tija ir'Italija siųs juo di
desnę paramą generolui 
Franco’ui.

London. — Anglijos spau
da parodo, kad Italija ir Vo-

Don Levine yra aiškus pro- 
hit leristas. Savo straipsny j, pa
vyzdžiui, jis teigia, būk Lietuva 
Klaipėdą pagrobė taip, kaip Ja
ponija Mandžūriją.

Tai didelė netiesa! Lietuva 
niekad neatėmė spėka (to ir ne
būtų galėjusi padaryti) Klaipė
dos iš Vokietijos. Tai padarė 
Versailės sutarties darytojai. Su 
jų žinia Klaipėdos kraštas buvo 
prikergtas prie Lietuvos.

Naziai Mulkina Anglijos 
Ex-Kara!iii Berlyne

Berlin. — Atvyko Wind
sor kunigaikštis Edwardas, 
buvęs Anglijos karalius, su 
savo amerikiete žmona (bu
vusia Simpsoniene). Nazių 
“darbo fronto” galva R. Ley 
nusivedė Edwardą į vieną 
fabriką. Jo akyse klausinė
jo darbininkus, “ar tu pasi
tenkinęs?” Darbin i n k a s, 
kad ir susiraukdamas, turė
jo sakyti, “taip.”

Pietums darbininkai nie
ko daugiau neturėjo, kaip 
tik juodos duonos su svies
tu ar riebalais. Čia nazių 
vadas pasiskubino aiškinti, 
būk “norime” įvest šiltus 
pietus darbininkams, bet, 
girdi, jie perdaug “pripra
tę” prie užkandžio tik duo
nos su sviestu.

lt

Hearsto spaudos bendradar
bis, Isaac Don Levine, pereito 
sekmadienio New York “Ame- 
ricane” vėl kelia Klaipėdos klau
simą.

Jis teigia, kad ant Klaipėdos 
kyla nauja audra, kurion, gali 
įsivelti ne tik Lietuva su Vokie
tija, bet ir Sovietų Sąjunga.

. Levino nuomone, Klaipėda ga
li būti sekančiam pasauliniam 
karui tuo, kuo Sarajevas buvo 
pereitajam.

. ORAS 1
' K

Šiandien būsią “abelnai 
giedrus” ir vėsesnis oras, 
sako New Yorko Oro Biu
ras. i

Vakar temperatūra buvo 
68 laipsnių. Saulėtekis 6:04; 
saulėleidis 5:21.

Washington. — Advoką

kieti j a pasmarkino siunti 
mą ginklų, amunicijos ir ka 
reivių talkon Ispanijos fa 
šistams.

Paryžius 
sienių reikalų 
Yv. Delbos pakartojo, kad 
Francija bus priversta “vei
kti,” jeigu Italija neištrauks 
savo armijų iš Ispanijos, 
nors dar nemano greit ati
daryt Francijos sieną pra
leist karo medžiagas Ispani
jos liaudieeiams.

Berlin. — Nazių laikraš
čiai beveik nieko nespausdi
no iš prezidento Roosevelto 
kalbos prieš užpuolikes, fa
šistines valstybes. Bet jie 
plūsta Rooseveltą už bendrą 
frontą su demokratinėmis 
šalimis.

Kad po savo čikagiškės 
kalbos prez. Rooseveltas 
pietavo pas kardinolą Mun- 
deleiną, naziai/ tame mato 
Roosevelto “sąjungą ir su 
Vatikanu.”

Federacijos Vadai Plūsta 
Valdžia Neva už Paramą 

CIO Unijoms
Denver, Colorado, spal. 

12. — M. Woll, fašistinis vi
ce-prezidentas Ame r i k o s 
Darbo Federacijos, ir kiti 
panašūs • vadai smarkiai 
plūdo valdišką Darbo Santi- 
kių Komisiją už tai, kad ji
nai būk “padėjusi J. L. 
Lewis’ui” išaugint industri
nes CIO unijas. Tie vadai, 
todėl, rėkė “paliuosuot uni
jas nuo valdžios globos!”

Cariniais lai- 
darbininkų
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Afefekome Svarbios Komunistinės 
Spėkos

Iš Paryžiaus aplėkė komunistinį pa
saulį liūdna žinia. Ten amžinai užmerkė 
akis Franci jos Komunistų Partijos orga
no “L’Humanite” redaktorius drg. Paul 
Vaillant-Couturier. Tai buvo pasauli
niai žinomas nepaprastų gabumų dar
buotojas ir kovotojas. Jis buvo ir pui
kus redaktorius, ir gabus politikas, ir 
sėkmingas rašytojas ir poetas. Jo reda
guojamas dienraštis “L’Humanite” buvo 
pavyzdingas komunistinis laikraštis ir 
įgavo didelio populiarumo Franci jos dar
bo masėse. Šiandien “L’Humanite” turi 
keturius šimtus tūkstančių skaitytojų.

Drg. Vaillant-Couturier turėjo aplei
sti gyvųjų eiles pačiam gražume savo gy
venimo, vos sulaukęs 45 metus amžiaus. 
Ne tik Franci jos Komunistų Partijos 
draugai, bet visas komunistinis judėji
mas mirtyje to kovotojo jaučia didelį 
nuostolį.

Boikotas Japonijai
Amerikinės Lygos Prieš Karą ir Fa

šizmą iškeltas obalsis boikotuoti visus 
Japonijoje gamintus produktus gauna 
plataus pritarimo. Ne tik darbo unijos 
•ir: visokios kitos darbininkų organizaci
jos, bet ir geroka dalis buržuazijos tam 
šūkiui pritaria. Korigresmanai ir sena
toriai vienas po kitam pasisako už boi
kotą.

Jungtinių Valstijų valdžia oficialiai 
pripažino Japoniją sulaužušią tarptauti
nę sutartį. Tą patį padarė ir Tautų Ly
ga, kurioje priklauso penkios dešimtys 
dvi valstybės. Japonijos plėšikai tuo- 
jaus atsiklauptų ant kelių ir pasitrauktų 
iš Chinijos, jeigu visos tos šalys paskelb
tų. boikotą Japonijai ir apjuostų ją plie
nine blokados siena. Jų neišgelbėtų nei 
Hitlerio su Mussoliniu straksėjimas, nei 
Vatikano palaiminimas.

Iškeltas Federacijos Vadų Suktas
: Suokalbis
Amerikos Darbo .Federacijos vadai ne

rimsta savo kailyje. Jų viešai skelbia
mas karas prieš Komiteto Industrinio 
Organizavimos (C. I. O.) judėjimą yra 
tik maža dalis jų pasitarnavimo įmonių 
savininkams. “Daily W o r k e r y j e ” 
George Morris iškėlė į viršų labai negra
žų ir pavojingą Federacijos vadų elgesį 
už unijistų nugaros. Pavyzdžiui, nors 
Federacijos kęnvencija 1935 metais pri
vertė Matthew Woll rezignuoti iš streik- 
iaužiškos stambiųjų kapitalistų organiza- 
bijOs, vadinamos National Civic Federa
tion, tačiau tas pats Woll palaiko ryšius 
su ta įstaiga ir ruošia suokalbius prieš 
C. I. O. unijas., Green taip pat. Viena
me savo laiške tos kapitalistų organizaci
jos pirmininkui Ralph M. Easley William 
Green rašo: “Man bus malonu pasikal
bėti su jumis apie patarimus, siūlomus 
jūsų laiške, kai turėsiu progos su jumis 
susieiti.” Laiškas rašytas birželio 3, 
1937 m.
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arsenalo. Patsai Easley ją gamina ir 
perduoda Amerikos Darbo Federacijai. 
Vienas iš nešvariausių melų, paleistų 
prieš C. I. O., tai tas, kad Maskva finan
suojanti visą tą judėjimą. Seniau tie pa
tys sutvėrimai teigė, būk Sovietų valdžia 
finansuojanti Amerikos komunistinį ju
dėjimą, o dabar tokį užmetimą daro ir 
industrinio unijizmo judėjimui.

Tas parodo, kokioj desperatiškoj padė
tyj atsidūrė Green ir kompanija. “Daily 
Workerio” iškelti faktai apie jų slaptas 
derybas ir suokalbius su tos pačios Ame
rikos Darbo Federacijos atmesta ir pa
smerkta kapitalistine organizacija, su
judins Federacijos eilinius narius. Kažin 
kaip ilgai jie leis savo vadams demorali
zuoti darbininkų spėkas? Kažin ar il
gam juos išgelbės ta talka, kurią taip ( 
gausiai jiems teikia National Civic Fe- i 
deration?

Dūli
ni an 
laik- 
Dulr 
man

Balsas Girioje: Argi Smėtona Įsi
leis Amerikiečių Laikraščius

Gabus “Lietuvos Žinių” bendradarbis, 
kuris ir prajuokina ir pravirkina skai
tytojus su savo raštais po antgalviu “Ma
tomas ir Nematomas Kaunas,” pasigen
da amerikiečių lietuvių laikraščių Lietu
voje. Jisai rašo:

Šiomis dienomis ateina pas mane nepažįs
tama ponia ir, susijaudinusi, pasipiktinusi 
štai ką papasakoja ir kokias mintis iškelia:

—Aš senai norėjau sužinoti, kur tamsta 
gyveni ir dėkinga tam ponui, kuris man 
paaiškino ir davė tamstos adresą,—tučtuo
jau pradėjo pokalbį nė savo pavardės ne
pasisakiusi.—-Pirmiausia užėjau į
draugiją ir klausiu, ar negalėtų jie 
duoti ar parduoti Amerikos lietuvių 
raščių. Ilgą laiką buvęs Amerikoje 
buhalteris Pranas Butkus mandagiai
išaiškino, kad šito jie negalį padaryti. Del- 
ko? Todėl, kad draugija turinti tik kom
plektus, o atskirų numerių neturinti. Pa
sirodė, kad Užsienių lietuviams remti drau
gija atydžiai seka užsienio spaudą, visais 
klausimais gerai informuota, tačiau..., jie- 
gi laikraščių nepardavinėja. Nuėjau į 
“SpaiTdą...” Taigi, buvau užsispyrusi nusi
pirkti bent vieną Amerikos lietu viii laikraš
tį ir negavau. Užtai pilnas Kaunas “Se- 
godnia”, “Berliner Tageblat” ir visokių vi
sokiausių magazinų bei mados žurnalų. 
Kaipgi tamsta manai? Ar lietuviams del to 
ne gėda? Kalbame apie suartėjimą, apie 
dvasinius ryšius su išeiviais, šis tas daro
ma, bet vis ne taip. Ar manote, neatsiras
tų Lietuvoje žmonių, kurie nepasidomėti^ 
savo brolių išeivių spauda? Daugumas do
misi, bet laikraščių neghuna, negali gauti, 
štai jums ir susiartinimas. . .

Pasirodė, ponia yra amerikietė ir šiomis 
dienomis išvyksta atgal į Ameriką. Ji bu
vusi ir Lenkijoj.

—Esu Jietuvė, bet iš senesnių laikų mo
ku ir lenkiškai. Viena draugė prašė jos 
namiškius aplankyti, tat buvau ir Varšuvo
je. Neturiu už ką lenkų girti. Jau tarp 
Kauno ir kaimo labai didelis skirtumas, bet 
tarp Varšuvos ir kaimo—nėra nė palygini
mo. ūkininkai tiesiog baisiai gyvena. Prie 
pat Vyškovo aš taip susigraudinau, kad kai
miečiams padalinau-dolerių, kad ♦ jie bent 
pieno vaikučiams nusipirktų. Tamsta neįsi
vaizduoji, kaip moteriškei skauda širdį, ka
da ūkininkų vaikučiai neturi pieno! , Jie 
man rankas pradėjo bučiuoti. Taigi, Len
kijoj blogai. Bet jie geriau moka su savo 
išeiviais susitvarkyti. Išeivių laikraščiai, 
net knygos .Lenkijoj pardavinėjamos. Būti
nai šitą klausimą iškelkite spaudoj.

Ta proga vąkar perėjau beveik visus 
Kauno kioskus... Lietuvių amerikiečių lai
kraščių gi niekas nepardavinėja ir niekas 

, apie įuos nieko nežino. Esu giliai įsitikinęs, 
kad amerikietės nusistebėjimas ir pasipik
tinimas yra visiškai pagrįstas. Argi nega
lėtų “Spauda” sudaryti su amerikiečiais 
kontaktą ir jų laikraščius platinti?. Visiš
kai neabejotina, kad pirkėjų būtų. Ir mūsų 
kaimo ir miestelių gyventojai Amerikoj tu
ri daug giminių, su kuriais susirašinėja ir 
domisi jų gyvenimu. Mažiau biznio, dau- 

. giau idealizmo, ir problema lengvai bus iš
sprendžiama.

Bet ir pasiliks balsas girioje. Smeto
nos valdžia Amerikos lietuvius skaito sa
vo priešais ir jų spaudos nei iš toto neįsi
leidžia. O ta Skipičio Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti juk nuoširdžiai šoka 
pagal valdžios muziką.

Albacėta. 
Brangus drauge 
A. Bimba!

Vėl jums rašau laišką. 
Yra šiek-tiek naujienų apie 
lietuvius kovojančius Ispa
nijoj-. Mes visi lietuviai 
esantieji Ispanijoj sveikina
me jus visus draugūs ir lin
kime pasisekimo jūsų darbe 
žmonijos gerovei.

Netaip senai jums rašiau 
laišką, ir jau žinote, kad bu
vau ligoninėj per keturias 
savaites. Iš ten į Albacetą 
atvykau rugsėjo 11 dieną. 
Čia radau pažįstamus drau
gus iš įvairių batalionų. 
Vieni atvyko iš fronto, kiti 
— iš ligoninių.

Aragonų fronte, kaip pa
sakoja mūsų kovotojai, 
skaudžiai uždavėme fašis
tams. Ten daug fašistų su
imta į nelaisvę, labai daug 
karo medžiagų ir net čiela 
artilerijos ba tarė j a, kuri 
pagaminta Anglijoj. Ten 
suimta daug amerikoniškų 
brauningų, kulkasvaidžių ir 
kitokios karo medžiagos. 
Tai matote, kad fašistai iš 
tų šalių gauna karo reikme
nų ir amunicijos ir tą nau
doja prieš mus, o Ispanijos 
liaudies legališka valdžia 
negali gauti. Tai kokia čia 
teisybė? Amerikos darbi
ninkai turi reikalaut iš sa
vo valdžios, kad leistų Ispa
nijos liaudies valdžiai pirk
tis ginklų ir amunicijos.

Kapitalistai gelbėdami vi
sokiais būdais fašistus Ispa
nijoj mano, kad jie sunai
kins mus. Bet Jie apsirinka. 
Niekas mus negalės nugalė
ti. Mūsų viršus yra užtik
rintas.

Mūsų ūpas, drąsumas yra 
didelis. Fašistai to neturi. 
Tiesa, pas juos ir pasitaiko 
tokių, kurie mušasi iki pas
kutinio, bet tai tik reteny
bė. ' Mūsų Internacionale 
Brigada vėl gerai pasirodė 
fronte, ‘kaip ir pirma prie 
Brunete. Mūsų draugai drą
siai kovoja. Mes savo garbę 
ir žodį išlaikome.

Aragonų fronte fašistai 
buvo per ištisus metus, ge
rai prisirengė ir manė, kad 
juos iš ten neišvarysime. 
Jie turėjo pasibudavoję pa
gal vokišką planą kulka
svaidžių lizdus, cemento ap
kasus, prisikasę požeminių 
tunelių, abelnai buvo labai 
apsifortifikavę. Bet ir tuo
se apkasuose neatsilaikė 
prieš mūs kovotojus. Tame 
fronte tapo sužeista ir lietu
vių. Drg. X. jau baigia pa- 
syeikti ligoninėj. Čia sužei
dė ir iš Brazilijos drg. Al
biną Kiną, lietuvį.

Albacetoj randasi lietuvis 
daktaras iš Lietuvos. Jis sa
kė, kad dar yra Ispanijoj 
vienas daktaras iš Lietuvos. 
Sako, kad jis yra liaudiečiųnoru. pasilieka ilgesniam

Federacijos konvencijoj 1935- metais 
John L. Lewis pakėlė audrą prieš Natio
nal Civic Federation ir privertė Green ir 
Woll iš jos pasitraukti. Konvencija pa
smerkė tą organizaciją, kaipo streiklau- 
žišką bosų įrankį. Ir viešai iki šiol nieko 
nebuvo girdėtis apie Greeno ir Woll ry
šius su ta organizacija. Unijų nariai 
manė, kad jie jos galutinai atsikratė. 
Deja, Federacijos vadai, kaip matome, 
slaptai veikia- su ja išvien.

Šis paveikslas paimtas iš žurnalo “Look,” ku
riame sudėta medžiaga Amerikos. žmonių kovos už 
civiles laisves. Parodo grupę vaikų, sumestų į kalėjimų, 
tik už tai, kad jie atsisakė saliutuoti Amerikos vėliavų, 
nes jų religija jiem taip daryti uždraudžia.

štabe už politinį komisarą. 
Geras revoliucionierius, bu
vęs kalėjime už darbo žmo
nių reikalus. Čia susitikau 
su vienu lietuviu, kuris bu
vo . suimtas į italų fašistų 
nelaisvę prie Guadalajara 
mūšiuose. Sakė, kad fašistai 
daug sušaudė belaisvių?* Jie 
jau buvo pasirengę ir jį šau
dyti, bet jis turėjo ' didelę 
barzdą, tai paliko. Manė, 
kad jis rusas ir norėjo iš jo 
išgauti slaptybes apie Sovie
tų paramą. Gerai, kad ne
turėjo dokumentų, rodan
čių, kad jis yra. komunistas.

Pirma jau rašiau, kad da
rome bandymus, kad lietu
viai susiorganizuotų. Jau 
buvome suėję 15 lietuvių, 
aptarėme ir padavėme pra
šymą, kad leistų mums lie
tuviams sudaryti lietuvių 
kuopą. Mes žinome jau 55 
lietuvius, bet sakoma, kad 
dar yra apie 20, kurių neži
nome. Liaudies Armijos šta
bas sutiko su prašymu ir 
paskyrė drg. Uliavičių mū
sų politiniu komisaru. * Jis 
dabar yra karo fronte. Sa
ko, kad jis greitai grįš. Tai 
geras revoliucionierius, vei
kėjas, buvęs Argentinos 
draugų “Dabarties” žurnalo 
redaktorius ir mokąs keletą 
kalbų. Mes žadame lietuvių 
kuopą užvardinti Karolio 
Požėlos-Kudirkos vardu ... 
Tai matote, pradžia padary
ta ...

Praeitą savaitę atvyko sa
vanorių būrys iš Argenti
nos, jų tarpe yra vėl 5 lietu
viai ir 1 lietuvys iš Kana
dos. Kanadietis pasakojo, 
kad dar du lietuviai iš Ka
nados prieš keletą dienų at
vyko į Ispaniją. Tai matote, 
kad mūsų būrys auga su 
kiekviena diena. Abelnai 
liuosnorių atvyksta apie 50 
kiekvieną dieną iš įvairių 
Europos šalių. Rodosi, jau 
pirmesniame^ laiške minė
jau, kad vienas lietuvis at
vyko iš Italijos, kuris ten 
studijavo medicinos mokslą. 
Jis du kartus buvo sužeistas 
mūšiuose, prie Guadalajara 
ir Brunete. Jis baigia gyti. 
Vienas yra lietuvis, kuris 
buvo pasauliniame kare, vė
liau daug kovojęs revoliuci
jos metu. Taigi lietuviai re
voliucionieriai renkasi Ispa
nijoj iš visų pasaulio dalių. 
Yra,jau ir žuvusių kovoj 
prieš barbarus fašistus.

Keli lietuviai jau išvyko 
atgal į namus ir aš manau 
greitai išvažiuoti. Tai gal 
greitai pasimatysime. Norė
čiau dar kovoti, bet jau du 
kartus buvau sužeistas, 
fronte dalyvavau beveik 8 
mėnesius laiko, tai skaitausi 
senu kareiviu. Mūsų bata
liono visus senus kareivius 
paleidžia, tik keli iš jų savo

ažiuoti atgal namo, ar-

i^rriįvimuL i Seniams ūžsįe- 
hio kovotojams 1 ?idžia pa- 
sirirįkti, gali | dirbti Ispani
joj, 
ba, jeigu nori, tai gali pasi
likti batalione...

Oras rudens, ' bet šiltas, 
Na, būkite dar kartą visi 
sveiki! Salud!

LIETUVOS ŽINIOS
Kiaulė Sukandžiojo Moterį

Rugs. 4 d. šabaldauskų kaime, 
Utenos vai., Leipūtę, nuėjus jai 
liuobti, kiaulė ją užpuolė. Moti
na, pamačius kiaulės užpultą 
dukterį bėgo ginti ir buvo smar
kiai sukandžiota. Nukentėjusi 
Leipuvienė atvežta ir paguldyta 
Utenos ligoninėn.

Nukrito nuo Dangčio 
Ir Užsimušė

Spitrėnų bažnytkaimy dang
čio dengėjas 16 metų vaikinas 
nukrito nuo dangčio ir užsimušė.

RASEINIAI
Du Gaisrai

Rugsėjo mėn. 11 d. Eglynės 
km. Girkalnio valse, dėl nežino
mų priežasčių sudegė uk. Survi- 
lo klojimas ir jame buvę javai. 
Kiek anksčiau prieš šį gaisrą 
sudegė kito ūk. Milčiaus kloji
mas. Nuostolių abu gaisrai pa
darė virš 5,000 litų.

Plento Darbai Nebus 
Baigti

Kaip sako žemaičių plento 
darbų vedėjai, šiemet plento tie
simo darbai IH-je distancijoje 
nebus baigti—liks kitiems me
tams. Numatyta visiškai -baigti 
plento darbus Il-je dist.—Bab
tai—Ariogala.

Pasikorė Kelnėmis
Rugsėjo 6 d. Vilkaviškio po

licijos areštinėje pasikorė girtas 
stalius, Mikalauskas, kuris vir
vės vietoj panaudojo kelnes.

Petrašiūnų Malūne Sužeidė 
Darbininką

Aną dieną Petrašiūnų malūne 
buvo nelaimingas atsitikimas: 
vienas darbininkas įkišo ranką 
į girnas, kurios ranką iki alkū
nės sutriuškino.

Sužeistasis be sąmonės nuga
bentas miesto ligoninėn.

Rado šulinyj Lavoną
Rugsėjo 9 d. vienas žmogus, 

besemdamas vandenį iš notaro 
žemaičio šulinio, pastebėjo šu
linyje plūduriuojantį žmogaus 
lavoną. Ištraukus, pasirodė, kad 
tai yra Mykolas Jaseliūnas, Vil
kaviškio valsčiaus gyventojas,

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Man netikėtai pasitaikė 

įsivelti į katalikiškos Holy 
Name Society organizacijos 
didelį paradą, kuris Pater- 
sone įvyko spalių 10 dieną. 
Išklausiau kelių kunigų kal
bas. Vienas kunigas labai 
smerkė komunizmą ir sakė, 
kad “bedieviška komunizmo 
propaganda grūmoja . Je- neSunkiai supras, kad šitas 
rymio u čigono vincmo rntnmm • t? . •zaus Kristaus viešpatayimui 
ant žemės.” Jis reikalavo, 
kad visi viernieji susijungtų 
ir pareikalautų iš valdžios 
įvedimo religijos klasių į 
mūsų viešąsias mokyklas. 
Kaip į tai mums progresy- 
viams reikėtų žiūrėti?

Senais PatėrsOnietis.
Atsakymas

Katalikų bažnyčios kuni
gai dabar labiausia šumija 
prieš komunizmu. . Protes- 
tonų ir kitų tikėjimų viršy
tos tokio atkaklumo nėra 
parodę.

Dalykas yra tame,, -kad 
kunigai yra kietai susiję su 
kapitalistiniais interesais ir 
kada komunizmas grūmoja 
tįeųis interesams, tai mūsų 
vargšai kunigai, kaip už lie
žuvių pakabinti, rėkia prieš

Trečiadienis, Spalio 13, 1937

kuris nuo .rugsė 
biivcl diegęs.

Mh|oma,t kad

d. kaž kur

akties metu • 
į šulinį įvirto, nes šulinio renti
nys labai žemas. Policija pradė
jo kvotą.

Įsigėręs Peiliu Nužudė

IX. 7 d. apie 22 vai. Drą- 
sučių km. Kuršėnų vi. pas pil. 
Dimšą J. įsigėręs Gediminskas 
Vincas, gyv. Akmenės vi., Pa- 
vadakščių km., peilio smūgiais 

| nužudė Daukšą Kazį, 35 mt. 
amžiaus, gyvenusį Pakuršėnių 
km., Kuršėnų vi. žmogžudys 
pasislėpė.

Lenkai Tremia Lietuvius
Rugsėjo 11 dieną ištremta iš 

Vilniaus lietuvaitė Marija Za- 
bielaitė, kuri prieš tai buvo kny
gyno vedėja Plikių kaime, Žir
mūnų vai., Lydos apskr. Rugsė
jo 9 d. ji buvo suimta, o rugs. 
11 išvaryta per administracinę 
liniją ties Zaviasais, Vieviu. Tai 
naujas Lenkijos administraci
jos smurtas.

Už 100,000 Parašų
Lietuvos Komunistų Partijos 

leidžiamas buletinas “Į Pagel- 
bą” pateikia daug svarbių žinių, 
čia perspausdiname: »

žinia apie amnestijos įstaty
mo sumanymą, pasirašytą Dr. 
Griniaus, agr. A. Stulginskio ir 
profesoriaus V. Čepinskio, rado 
plataus atgarsio įvairiuose 
sluogsniuose. Masių ūpas ir at
siliepimai, pasirodžius šiai ži
niai spaudoj, nedviprasmiškai 
liudija, jog amnestija politi
niams kaliniams realus dalykas. 
Turimomis žiniomis rugpjūčio 
viduryj jau buvo susirašę po 
amnestijos jstatymo projektu 
9,000 Lietuvos piliečių, turinčių 
nemažiau 24 metus amžiaus. Iš 
jų 5,000 pasirašė Kaune; 2,000 
Marijampolės rajone; 2,000 ki
tuose rajonuose. Blogai yra tas, 
kad tarpe dalyvaujančių kam
panijoj antifašistinių organiza
cijų ir pavienių amnestijos vei
kėjų nėra reikiamo kontakto, 
nėr reikiamo organizuotumo. 
Suvalkijoj sudaryti 5 vietiniai 
amnestijos komitetai liaudies 
fronto pagrindais. • Vienas toks 
komitetas susidarė Kėdainiuose. 
Tai išimtis. Kaipo taisyklė am
nestijos komitetai ir rateliai vis 
dar nesudaromi. Negirdėti apie 
platesnius žmonių susirinkimus, 
pasitarimus. Silpnai išvystytas 
darbas tarpe jaunimo. Todėl ne
nuostabu, kad amnestijos kam
panijai dar trūksta to gyvumo, 
kokio visuomenė pageidauja. 
Tad daugiau veikimo, daugiau 
iniciatyvos, daugiau draugišku
mo! Vieningai kovokime už ka
linių antifafšistų laisvę! Už 
100,000 parašų!

komunizmą. Kapitalo viešpa
tavimą jie jau pakrikštijo 
Jėzaus Kristaus viešpatavi
mu ir baugina tikinčiuosius. 
Bet, žinoma, jie neatsiduoda 
dievui, kurį jie vadina visa
galinčiu, ale organizuojąs ir 
dedasi su fašistais.

Giliau galvojąs žmogus 

visas kunigų alasas diskre
dituoja patį jų Kristų. Juk 
jeigu šiandien ant žemės 
Kristus viešpatauja, tai yra, 
viską valdo, tai jis ir atsa
ko už visas tas baisenybes, 
kuriomis visi kampai žydi. 
Tuo būdu juo greičiau tas 
viešpatavimas bus nuvers
tas, tuo bus geriau. Su tuo 
sutiks kiekvienas katalikas.

Jau senai kunigija deri
nasi prie pavergimo Ameri
kos viešųjų-mokyklų. Jie 
nori, kad vietoje mokslo ir 
žinojimo, mokyklose mokin
tų poterius kalbėti ir tikėti 
burtams. Ikišiol jiems nepa
vyko. Tačiau jeigu visų ti
kėjimų kunigija susidėtų ir 
pradėtų kėsintis ant mūsų 
mokyklų, tai pasidarytų la
bai rimtas pavojus.
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Japonijos Imperialistai Kariauja 
-Darbininkai Vergauja

Japonijos imperialistai pas
kelbė Chinijos grobimo politi
ką, paskelbė, kad tapsią nepri- 
gulmingi nuo kitų šalių žalio
sios medžiagos klausimu, ir to
dėl einą griebti Chiniją. Jiems 
reikią žemės plėtotis, reikią 
žemės medvilnės auginimui. 
Chinija bus jų medvilnės ūkis.

Iki šiol Japonija daug med
vilnės pirkdavo iš Amerikos. 
Japonija išaudžia daug audek
lų. Audinyčios svarbiausia Ja
ponijos pramonė. Nuo 1920 me
tų Japonija pralenkė Angliją 
audinių eksportu. Audinių eks
portas yra vyriausiu Japonijos 
eksportu.

ilgai Japonijos ūkininkas bus 
palaikomas Japonijos civilizaci
jos globoje, kuomet pramoninis 
darbininkas dirbs “civilizaci
joj,” apgaubtoj Toyoda staklė
mis. Kaip ilgai Japonijos ūkių 
moterys rankinėm staklėm aus 
savo drabužius šalyje, kurios 
mašinos pagamina audinius taip 
sparčiai ir tokiame kiekyje, kad 
gali aprengti visą pasaulį?

Atsakymas lengvas. Tas bus 
taip ilgai, kol ūkininkas nepa- 
liuosuos protą nuo minties, kad

moterim nereikia rankom austi 
audinius, ir šeimynom gyventi 
pusbadžiai už keletą dolerių al
gos. Ten (Japonijoj) patriotiz
mas ant tiek įsišaknėjęs, kad 
žmonės tik lojališkumo akim į 
viską žiūri, lojališkumo savo 
išnaudotojam. Laisvai protauti 
nėra galimybės. Policijos tero
ras iki šiol buvo žiaurus.

Lai Japonija apsižiūri, šis 
karas gali atnešti ekonominį su
griuvimą ir socialę revoliuciją. 
Darbininkai visuomet never
gaus. ūkininkai visuomet neba
daus. Susijungę — išvys išnau
dotojus. Toks judėjimas jau 
reiškiasi, kaip įrodė tūli strei
kai ir ūkininkų sukilimai.

A. Aldėniutė.

Patrijotės Socialistinės Tėvynės

“The Woman Today”
šiomis dienomis išėjo iš spau

dos “The Woman Today” spe- 
cialė laida, kuri daugiausia pa
švęsta namų problemoms. Joje 
nuodugniai analizuojama pieno 
brangumo priežastys ir dėlko, 
nežiūrint didelio skūpavimo ir 
skaitliavimo, šių dienų šeimi
ninkė nebegali suvest galo su 
galu namų budžete.

žurnale taipgi apibūdina siū
lomą prie J'. V. Konstitucijos 
taip vadinamą Lygių Teisių 
Priedą ir dėlko moterų teisių 
šalininkai priešinasi tam prie
dui. Iš kovų lauko aprašoma 
Atminimų Dienos skerdynė, 
Chicagoje, po antgalviu “Neuž
mušk,” ir liūdymai lapelių da
lytojų prie Fordo fabrikų, De
troite. žurnalo specialė laida

Netik taip vadinamose pra
monių šalyse, bet paimkim Ma
laya, Indiją ir Afriką, japonų 
audiniai parsidavė lengviau, 
kaip Anglijos, nes juos galėjo 
parduoti pigiau. Dar blogiau, 
Japonų audiniai sparčiai parsi
davė Manchesteryje ir Liver
pool, Anglijoj, ten, kur vietinių 
audinyčių dūmai apgaubę mies
tus. Japonų šilkai parsidavė 
Italijoj, Vokietijoj ir Jungtinė
se Valstijose. Japonijoj austos 
Amerikos vėliavos parsidavė 
Amerikos Legionui.

Kodėl tas buvo galimu ir bus 
dar daugiau galimu, jei Japo
nija užgriebs Chiniją ir ten 
įsteigs savo medvilnės planta
cijas? Atsakymas, tai vergų 
darbas. Algos mokamos dešim
ta dalis tiek, kiek moka J. V.

Japonija gamindama tekstilės 
produktus įsigijo geriausias 
tam mašinas. Išdirbo ir page
rino taip vadinamas Toyoda 
stakles, kurios šiandien skaito
mos. geriausiom pasaulyj. Japo
nų išrasta metodą sumaišymui 
Amerikos medvilnės su pigesne 
Indijos medvilne, tai sekretas, 
kurį kitos tekstilės šalys nega
li surasti.

Kaip Dirba Vergai, Ypač 
Moterys, Audinyčiose

Biednystė Japonijos ūkinin
kų verčia nesubrendusią jauną 
mergaitę eiti į fabriką dirbti 
už bile užmokestį. Paimkime 
kaipo pavyzdį tūlą naują fabri
ką Dai Nippon, Osaka miestuke. 
Apie tai aprašo Fortune: “Tai 
ne fabrikas, bet prieglaudos 
namas. Naujos mergaitės, tik 
ką atvykusios iš ūkių, nešinos 
drabužių ryšulius ir išgąstingai 
žiūrinčios, suvaromos į tam tik
rą kambarį, kuris bus jų gyve
namas namas. Iš 1,500 mergai
čių didžiuma tarpe 17 ir 18 me
tų amžiaus. Jaunesnių iki 13 
metų amžiaus nemažai tame 
skaičiuje. Jos apsirengusios vie
nodai — tamsiai mėlynom jaku-

Gegužės mėnesį šių metų iš 
Tolimųjų Rytų miesto Chaba- 
rovsk aukšto Raudonosios Ar
mijos komandieriaus, draugo 
Valentino Netagorovo, žmona 
atsišaukė į visas Sovietų jau
nuoles, kad važiuotų į Tolimus 
Rytus padėti statyti socializmą 
— naują gyvenimą ir kad padė
tų ant rubežiaus sustiprint ko
vą prieš Japonijos imperialis
tus.

Nuo draugės Valentinos Ne- 
tagorovos atsišaukimo vos tik 
praėjo 5-ki mėnesiai, tačiau To
limųjų Rytų socialistinė motina 
žemė jaučia didelį judėjimą ir 
didelę pagelbą. Jaunos mergai
tės, patrijotės savo didelės so
cialistinės tėvynės, į trumpą lai
ką suplaukė į Tolimus Rytus. 
Jų jau pribuvo 5,300 ir vis kas 
savaitę atvažiuoja po 100 žmo
nių.

Atvykusios jaunuolės ne visos 
iš karto gauna darbo, nes atva
žiavusių tarpe randasi mokan
čių įvairias specialybes, profe
sijas. Ten pribuvo 15-ka inži

nierių ir tiek pat gydytojų, 274 
technikai, 60 agronomų, 130 vi
dutinio laipsnio žmonių, 170 
mokytojų, 165 vaikų darželių ir 
sodelių auklėtojų, 75 knygynų 
vedėjų, 430 aukštos rūšies me
chanikų, 50 šoferių ir traktoris- 
čių, 660 eilinių darbininkių.

Jaunuolėm, neturinčiom jo
kios specialybės, greitai tapo 
sutverta įvairių rūšių kursai, 
kaip tai: geležinkelių sargybos, 
žuvų fabrikų vedėjų, knygve- 
džių, krautuvių vedėjų, šoferių, 
traktorisčių, kombainerių. Jau 
kaip kurios jaunuolės baigė spe
cialius kursus, iš jų 24 jaunuo
lės išėjo liaudies teisėjomis ir 
24 radioistėmis.

Tos jaunos patrijotės joms 
pateiktose blankose parodo, kad 
jų tarpe yra 1,880 komjaunuo
lės (Jaunųjų Komunistų Lygos 
Narės) ir 75 kandidatai į Ko

munistų Partiją.
Jaunos mergaitės, suvažiavu

sios į Tolimus Rytus, prašo So
vietų, kad jas siųstų dar toliau, 
kur yra didesni sunkumai dirb
ti, kaip į Kamčatką, kur jau ta
po pasiųsta apie 300 žmonių, į 
Sachaliną — 200, Nikolajevską 
ant Amūro — 110. Didžiausia 
grupė pasiųsta į miestą Kom
somolsk (Komjaunimą) — 700 
žmonių.

Miestan Chatagurovsk prie 
Amūro tapo pasiųsta net 550 
jaunuolių. Jos dirba anglių, au
kso, miškų industrijose, mašinų- 
traktorių stočių įstaigose ir so
vietiniuose žemės ūkiuose-sov- 
chozuose.

Nuo jaunų Sovietų šalies pa- 
trijočių plaukia prašymai, kad 
jas priimtų į Tolimus Rytus. 
Jos rašo iš visos Sovietų šalies, 
kad jos nori važiuot į Tolimus 
Rytus, kur jos yra labiau reika
lingos, kur darbas yra daug 
sunkesnis ir pavojingesnis, nes 
ten Japonijos imperialistai ir 
jų banditai nuolat daro užpuoli
mus, kad išprovokavus Sovietų 
Sąjungą į karą. Jaunos patrijo
tės, sovietinės šalies motinos, 
lyg jūra plaukia, kad dar la
biau sustiprinus Tolimus Rytus, 
kad kaip raktu užrakinus So
vietų rubežių nuo viso pasau
lio priešų. J. Bondžinskaitė.

So. Boston, Mass.
Pirma iškilminga vakarienė, 

rengiama ALDLD 2-ros kuo
pos Moterų Skyriaus sykiu su 
bendra kuopa, įvyks nedėlioj, 
spalio 17 d., 7 vai. vakaro, 
376 Broadway.

Turėsim didelę programą, 
nes tą vakarą bus atidengimas 
Raudonosios Vėliavos, mūsų 
laimėtos pereitame , ALDLD 
vajuje už naujus narius. Taip- ■ 
gi bus nepaprastai skani" va-|

tėm, juodom pančiakom ir pi
giais čeverykais. Kaip žiūri į 
tas mergaites, jos atrodo nepa
prastai mažos, nesubrendusios, 
jų kojos trumpos ir jų krūtų 
nėra nei ženklo.”

“Jų išvaizda, kaip žiūri į jas 
grįžtant iš rytinio (šifto) dar
bo į savo gyvenamąjį bendrą 
kambarį, kur jos po disciplina 
laikomos ir varomos gulti, kad 
galėtų vėl atsikėlusias stoti prie 
paskubos darbo, ne kaipo jau
nų mergaičių, bet tikrai kaipo 
dvasioj sulaužytų vergių.”

Jų algos, kaip išbūna virš 19 
mėnesių prie darbo, 21 centas 
dienai. Toks gyvenimas prie aš
trios disciplinos daug išvaro iš 
proto. Apie trečdalis jų pabėga 
bėgyje pirmų metų. Kuomet jos 
eina į bendrą maudynę ir gau
na pranešimą, kad tūla mergina 
pabėgo, jos dainuoja “Kitas fa
brikas atrodo rojum, bet tas, 
kuriame esame — pekla.”

Japonijos industrializacija 
reikalauja parduot tavorą kitom 
šalim daugiau, kaip.bile kokios 
kitos valstybės. Klausimas kyla, 
kaip ilgai Japonijos darbinin
kai pakęs tokias sąlygas ir kaip

yra 12-kos puslapių, kaina 10c.

Shenandoah, Pa.
Susitverė Moterų Apšvietos 

Kliubas
Šiomis dienomis Shenandoah, 

Pa., kietosios anglies kasėjų 
žmonos suėjo ir plačiai apkal
bėjo bėgamus darbininkų reika
lus. Jos priėjo prie išvados, kad 
būtinai reikalinga moterims tu
rėti atskirą apšvietos kliubą, į 
kurį' būtų galima mobilizuot 
įvairių pažiūrų moteris. Kliu
bas galėtų padėti Komunistų 
Partijai kovoti prieš fašizmą, 
prieš karą, priės nedarbą, už 
pašalpą .. .

Drg. Motuzienė davė įnešimą, 
kad Moterų Apšvietos Kliubas 
paimtų Lietuvos politinį kalinį 
ir duotų jam nuolatinę pagelbą. 
Jos sumanymas vienbalsiai ta
po priimtas. Tam darbui pas
kirta komisija, kuri rūpinsis 
gauti ryšius šelpimui Lietuvos 
politinio kalinio, kurių daug 
pūsta kalėjimuose už Lietuvos 
biednųjų valstiečių ir darbinin
kų reikalus.

Moterų Apšvietos Kliubo or
ganizatore išrinkta d. Motuzie
nė, iždininke — d. Minevičiūtė. 
Linkiu draugėm pasisekimo jų 
užsibrėžtam darbe — sutrauk
ti plačias lietuvių moterų ma
ses į Moterų Apšvietos Kliubą 
ir į kovą prieš išnaudojančią 
klasę. 1 J. Klevas.

Tokio, spal. 11. — Neofi
cialiai skaitliuojama, kad 
Japonijai kasdien lėšuoja 
po 5 milionus dolerių karas 
su Chinija.

karienė, nes ją surengs mūsų 
naujosios draugės-narės. To
dėl kviečiame visus atsilanky
ti ir linksmai praleisti vakarą.

Rengėjai.

Penki šimtai Philadelphijos pančiakų dir btuvės Apex Hosiery Mills darbininkių 
numaršavo pas miesto majorą Wilsoną ir protestavo prieš kompanijos agentus, ku
rie apsimaskavę unijos organizatorių vardais, demoralizuoja darbininkus.

“VIRĖJA”
Belaukiant knygos “Virėja” 

baigimo (jau sudaryta į pusla
pius, tik bereikia atspaust), vis 
dar 
Štai

gauname prenumeratų, 
šios savaitės laiškai:

DETROIT, MICH.

Brangi Drauge:
Prisiunčiu $9 už 12 prenu

meratų “Virėjos”. Gaila, kad 
anksčiau nepradėjau darbuo
tis, būčiau daugiau užprenu
meravus.

Knygas galite siųsti mano 
vardu. Aš jas visas išdaly
siu.

Netaip jau yra lengva gau
ti prenumeratų, kaip maniau. 
Prisieina visko išgirsti ir nie
ko negavus.

Ačiū už knygą, kurią man 
žadate duoti. Tai man bus at
mintis.

Kaip knyga bus gatava, jei- kas pasidarbavo tikietų parda- 
gu bus proga, aš galėsiu jum- vime. 
daugiau jos išplatinti.

Draugiškai,
S. Butvilienė-Bartašienė.

TORONTO, CAN.

Brangios Draugės:
čia prisiunčiu dar už pen

kias knygas “Virėjos”, tai bus 
viso jau 20 prenumeratų.

Draugiškai
(O. Adams.

BRIDGEPORT, CONN.

Gerbiama Drauge:
Drg. U. Valinčienė sutikus 

mane klausia, ar dar neper- 
vėlu užsiprenumeruoti “Virė
ją” ? Sakau, gal dar ne. Pa
duoda ji man $2.25 ir sako, 
kada bus knyga gatava, tai 
mano vardu prisiųskite visas 
3 knygas, aš dėl jų “kostu- 
merius” jau turiu. Taigi, šiame 
laiške rasite M. O. vertės 
$2.25.

Draugiškai,
J. J. Mockaitis.

mokoms, taip ir šiai vakarienei.’ 
Jeigu ne virš minėtas kliubas, 
tai mums būtų labai sunku pa
laikyti pionierių grupelę.

Mūsų gerieji draugai Tomiš
kai, Endwell Bekernės savinin
kai, vakarienei iškepė visą mė
są bekernės pečiuje ir dar už 
duoną ir pyragus mokant bilą 
nuėmė nuo jos $1.16, tai yra 
aukavo pionieriams. Draugė Bu- 
činskienė užmokėjo už tikietą, 
nors ir negalėjo dalyvauti vaka
rienėj. Ačiū jiems. Taipgi ačiū 
mūsų draugėms, kurios sunkiai 
tūrėjo dirbti prieš ir per vaka
rienę. Dirbo Maldaikienė, Kul- 
bienė, O. Mikalojūnienė, A. Že
maitienė, J. žemaitis, O. Girnie- 
nė, J. K. Navalinskienė; gelbė
jo dirbti E. žemaičiūtė, Justina 
Šulskaitė, K. Juozapaitienė ir 
kitos. Dėkavojame ir publikai 
už atsilankymą ir parėmimą 
jaunuolių organizacijos. Vėliau 
pranešime, kiek liks pelno ir

linksmą Sovietų Sąjungos liau- i 
dį, patenkintą savo krauju iŠ- »;• 
kovota' laisve ir laimingai žen
giančią prie komunizmo. Drg. 
Bondžinskaitė kalbėjo apie dvi 
valandi. Paskiau sekė įvairūs 
klausimai, į kuriuos kalbėtoja 
gana aiškiai atsakinėjo.
Pasikalbėjimo Susirinkimas

Spalio 1-mą turėjome pasikal
bėjimo susirinkimą, kuriame 
drg. J. Bondžinskaitė dėstinėjo 
Lietuvos Komunistų Partijos 
mintį apie amerikiečius, Sovie
tų Sąjungos rašytojų mintis 
apie Amerikos lietuvius rašyto
jus ir kitus klausimus. Pas
kiau sekė klausimai ir diskusi
jos.

Drg. Bondžinskaitė, kaip pra
kalbose, taip ir pasikalbėjimo 
susirinkime kvietė Kompartijos 
pritarėjus rašytis į Komunistų 
Partiją ir sykiu dirbti tą pra
kilnų darbą.

Per abu susirinkimu aukų pa
dengimui lėšų surinkta $7.69. 
Visiems aukautojams didelis 
ačiū. Komunistė.

1

Rengimo Komisija.

Binghamton, N. Y

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

1

Iš Drg. J. Bondžinskaites 
Prakalbų

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija turėjo surengusi pra
kalbas drg. J. Bondžinskaitei. Į 
prakalbas atsilankė publikos vi

dutiniai. Didžiumą sudarė mo
terys. Tas yra labai pagirtina, 
kad Bingham tono moterys dau
giau interesuojasi darbininkų 
judėjimu, negu vyrai.

Drg. J. Bondžinskaitė plačiai 
kalbėjo apie Sovietų Sąjungos 
darbininkų padėtį. Aiškiai ir 
teisingai įrodinėjo Sovietų Są
jungos socializmo budavojimą 
ir trockistų pasikėsinimus pa
kenkti Sovietų Sąjungai.

Klausantis drg. Bondžinskai- 
tės prakalbos, rodosi ir matai tą

Pionierių gražus parengimas 
— vištienos vakarienė, kuri bu
vo 2 d. spalio, Workers Recrea
tion Club, pasisekė ko geriau
siai. Pionieriai gražiai pasirodė 
išpildyme programos. Pirminin
kavo pionierė Lillian Mikalojū- 
naitė, kuri geriausia atliko savo 
užduotį. Sudainavo pionierių 
grupė. Labai gerai sakė eiles 
Julia Sedonaitė ir Mildred Ho- 
luba. Kalbėjo viršminėto kliubo 
nariai, F. Stefanuk, J. Sedlak, 
Machata.

Kalbėjo ir jaunuolių organi
zatorė Adelė Porter. Pastaroji 
kvietė vaikučius rašytis į pio
nierių grupelę, taipgi ragino tė- 
vus-motinas, kad leistų savo 
vaikučius į pionierius. Pas mus 
dar yra tokių draugių, kurios 
per daugelį metų dalyvauja re
voliuciniame judėjime, taipgi ir 
Komunistų Partijoj priklauso, 
o savo mergaites neleidžia prie 
pionierių. Gi tai svarbiausias 
dalykas, nes iš pionierių išaugs 
Jaunųjų. Komunistų Lygos na
riai, bus< geri organizatoriai 
ateityje.

Šokikų grupelė pašoko “tap 
dance” po vadovyste Elsie že- 
maičiūtės, taipgi pati žemaičiū- 
tė sakė eiles. Po to vėl visa gru
pelė pionierių dainavo “Jie Ne- 
•praeis” (They shall not pass) ir 
“Bandera Rosa,” italų .kalboj. 
Visa programa, dainos, šokiai ir 
eilės išėjo ko geriausiai. /Mūsų 
pionieriai padarė mums “sur
prise,” išpildė programą, kokios 
mes nesitikėjom.

Pionierių grupelė yra po glo
ba ALDLD 20-tos kuopos Mo
terų Skyriaus, o mūsų jaunuo
lės pionieriam vadovauja. Daug 

: darbo prideda direktorė Adelė 
Porter, pianistė, Olga Tabaka, 
šokių mokytoja Elsie žemaičiū- 
tė. Elsie yra jauniausia moky
toja iš visų 3-jų, vos 14 metų 
amžiaus. . Komunistinis dėkui 
priklauso joms visoms už moki
nimą, pionieriams už dalyvavi
mą ir jų tėveliams už leidimą 
dalyvaut, taipgi draugams iš 
IWO ir Recreation Club už sve
tainės davimą veltui, kaip pa-

Žydų Drabužių Krautuvės 
Atsilaiko prieš Nazius

Berlin.— Naziai vokiečiai 
drabužių krautuvninkai ati
darė savo parodą Berlyno 
centre. Garsinasi, kad. jie 
galį aprūpint žmones visais 
dangos daiktais, todėl nesą 
reikalo pirkt iš žydų.

Naziai drabužių biznieriai 
yra susimetę į vadinamą 
“arijų” sąjungą prieš žydus. 
Bet žydai vis dar pirmauja 
drabužių pramonėj ir pre
kyboj. Žydų firmos pernai 
pardavė vien moterims dra
bužių už 300 milionų mar
kių.

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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



■

Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Spalio 13, 1937
I
fl

Frank Pitcairn Verte D. M. šoloinskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

Užteko tik pasukti radio suktuvėlį 
(rankenutę), kad išgirsti, kas buvo ten, 
kur liaudžiai nepavyko nugalėti fašistus. 
Užtekdavo pagauti žinias iš Sevillės—ir 
į ausis atsimušdavo girtas, žaksintis bal
sas generolo Capo De Lano, bjauriausiai 
plūstantis civilizaciją, progresą ir demo
kratiją. Seville j pas demokratus nebuvo 
ginklų, bet ir ten jie išsilaikė keturias 
dienas biednuomenės kvartaluose, kovo
dami už kiekvieną miesto gatvę, namą, 
kambarį su pagelba peilių ir verdančio 
vandens.

Moterys virino vandenį ir aliejų ir po 
kulkų lietum nešė puodais vyrams, kurie 
pasislėpę ant stogų, palėpėse, užkampiuo
se, pylė jį ant fašistų kareivių.

Vieni iš jų žuvo kovoj, o kiti—išlikę 
mūšyj už miestą,—buvo nužudyti vėliau. 
Juos sudegino gyvus, kada generolai su
sirinko Cadize, kad išdirbus planą už
puolimui su pagelba maurų. Generolai 
nusprendė, kad išnaikinimas darbininkų 
klasės Andalusijoj yra būtina karo lai
mėjimo. sąlyga, nes kitaip nebus “ramy
bės ir tvarkos užfrontėj”.

Pasukite dar kartą radio suktuvėlį ir 
jūs išgirsite, ką nori jums pasakyti fa
šistų generolai Francisco Franco, Molą, 
Camanelas. Visi jie pasiutėlių choru šau
kia į mikrofoną apie tai, kas turi įvykti. 
Europos oras prisipildė grūmojimais bai
saus karo, baisenybėmis jų teroro... Ug
nį, žmogžudystes ir vergiją—štai ką ne
ša su savimi fašistiniai generolai, inkvi
zitoriai ir liaudies priešai.

VII

esame ginkluoti medžiojimo šautuvais. 
Ką jūs manote, ar negalėtumėte mums 
pagelbėti ginklų gauti?

Mes buvome kur ten pusiaukelyj tarpe 
Barcelonos ir Gerona, kelyj link Franci- 
jos sienos. Ištisą valandą greitai važia
vome nakties laiku per kaimelius. Mylia 
po mylios, miesteliuose ir kaimuose, ap
šviestuose tik žvaigždžių, liaudies sargai 
stovėjo sargyboj dieną ir naktį.

Žmogus pažvelgęs į mūsų automobi
liaus vidų buvo senas valstietis.

—Kuom jūs ginkluoti?—paklausė vie
nas iš milicininkų sėdėdamas mūsų auto- 
mobiliuje.

Valstietis parodė mums medžiojimo du- 
biltavką.

—O kitas?
—Taip pat, kaip ir aš. Bet pas jį dar 

senesnis šautuvas.
Jis kantriai stovėjo prie automobiliaus. 

Jo rimtas žvilgsnis paeiliui apžvelgė 
mus visus. Jis dar kartą pažiūrėjęs į mū
sų dokumentus prašė pagelbėti jiems gin
klų reikale.

—Žinoma, mes tęsime kelio apsaugoji
mą,—kalbėjo jis,—bet vis vien, jeigu kas 
įvyktų, tai neatlaikytume. Jūs supranta
te, kokia atsakomybė ant mūsų gula.

(Daugiau bus)

Francijos vice-admirolas Es- 
teva, kuriam pavesta vado
vauti Francijos karo laivams 
Viduržemio Jūroje per jieško- 
jimą piratiškų submarinų.

pietinės Chinijųs. Rengia 
saloj karinę lėktuvų stovyk
lą prieš Chiniją.

GARSINKITĖS SAVO BIZNJ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

SOVIETU SĄJUNGOJ
Knygos Jubiičjui

Sovietų Sąjunga daug išleido 
ir dar išleis knygų minėjimui 
20-ties metų revoliucijos sukak
tuvių. Jų turinys—apie atsieki- 
mus budavojime socializmo, pi
liečių karą, revoliuciją ir teori
jos klausimais.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

s 50 Court Street
T*A Triangle 6-3621 j

Brooklyn, N. Y. i

R 168 Grand Street j
B Tel. Evergręen 8-7179 i 
r Brooklyn, N. Y. a

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 7—8 vakare

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

I

ŠYPSENOS

ANGLIJA IR FRANCIJA 
PRO PIRŠTUS ŽIŪRI Į 
ITALUS ISPANIJOJ?
London. — Anglijos ir 

Francijos diplomatai derisi, 
kaip apsaugot savo koloni
jas šiaurinėj Afrikoj ir van
dens kelius į jąsias, ir ne
leist Italijai įsigalėt Balea
ric salose bei Morokkoj. O 
klausimas dėlei Italijos ar
mijų ištraukimo iš Ispani
jos tai, sakoma, nuslūgęs 
jau antron vieton pasitari
muose tarp Anglijos ir 
Francijos politikų.

350 Kilometrų į Valandą
Inžinierius A; S. Jakovlev pa

gamino monoplaną “UT-1”. Lėk
tuvas skiriamas sporto reika
lams. Jis lengvas, sveria tik 500 
kilogramų. Pirmą bandymą da
rant skrido 350 kilometrų per 
valandą.

Nauji Namai
Po visą Sovietų šalį eina spar

tus budavojimas naujų moder
niškų darbininkų gyvennamių. 
Taganrogo priemiestyj išbuda- 
votas naujas miestelis tokių na
mų.

LIAUDIES IR FAŠISTŲ 
JĖGOS ASTURIJOJ

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

Koncertą ir Banketą

Fašistai žmogžudžiai išmušti iš svar
biausių pozicijų drąsia liaudies ataka, pa
sislėpė po namų stogais, ypatingai sulin
do į bažnyčias ir iš ten šaudė į praeivius. 
Šaudė fašistai be pasirinkimo (kame aš 
asmeniškai įsitikinau), kaip į ginkluotus 
vyrus, taip ir į moteris, einančias maisto 
nusipirkti. Gatvėse vyrai ginkluoti š^jjtu- 

jrVais, sudrebėdavo išgirdę šūvį ir atsišau
dė ton pusėn, iš kur girdėjosi šūviai. Taip 
buvo apšaudyta ir kelios bažnyčios,—fa
šistai šauliai tuo kartu nubėgdavo nuo
stogų. ■ .

Aš ėjau į centralinį paštą pasiųsti ko
respondenciją dienraščiui. Tam sunaudo
jau pusę valandos laiko, nes prisiėjo su
stoti ir slėptis, kadangi šaudė iš pastogių. 
Grįždamas atgal mačiau, kaip milicinin
kai ir darbininkų šturmininkai bėgiojo 
stogais apvalydami juos nuo fašistų.

Sunkiai ir su aukomis, bet atsteigta 
tvarka. Barcelonos gatvėmis greitai važi
nėjo sargyba automobiliais, pėsti patru
liai dabojo gatves ir jieškojo, ar nėra fa
šistų pasislėpusių pastogėse.

Pirmas įsakymas prieš vagis ir plėši
kus buvo šaudyti juos ir jie buvo šaudo
mi. Visoj teritorijoj, esančioj valdžios 
rankose,—pirmiausia ant didelių namų, 
visuomenės įstaigų, o paskui ir ant kitų, 
turinčių istorinę ar dailės reikšmę,—bu
vo iškabos daug maž sekamo turinio:

“Piliečiai, šis namas dabar yra jūsų 
nuosavybė. Saugokite jį. Gerbkite jį. Žiū
rėkite, kad ir visi kiti taip elgtųsi!”

Alice Brown, anglų dailininkė, žuvusi 
kovoj, šaudant iš kulkasvaidžio Tardente, 
tą dieną buvo nuvykus į Anglijos konsu- 

I latą. Jai buvo reikalingas konsulo para
šas ant kokių tai popierų sąryšyj su au
tomobilio nelaime, įvykusia netoli Barce
lonos kiek prieš fašistų sukilimą.

—Atėjo laikas pilno palaidumo,—tarė 
jai konsulato žmogus.

Jis jai pranešė dideliame džiaugsme, 
kad prieš Barceloną jau atmaršuoja iš 
Saragossos galinga fašistų kolumna. ži
noma, tai buvo melas, bet tas melas uoliai 
buvo skelbiamas fašistų agentų tuo tiks
lu, kokiu jų buvo vedamas teroras šau
dant iš pastogių į praeivius žmones—su
dalyti tarpe liaudies nusiminimą ir pa
sėti paniką.

Žingeidu tas, kaip tas konsulato, tai 
yra Anglijos diplomato Ispanijoj džiaugs
mas taip supuolė su generolo Franco 
agentų melais, sudarytais prieš liaudį.

vin
X Surauktas, vėjo nupūstas veidas iš tam

sumos pažvelgė į mūsų automobiliaus vi
dų. Ramus balsas rimtai tarė:

—Aš noriu pranešti jums, draugai, kad 
mūsų Čia yra vienuolika žmonių ir sau- 
gojame šį kelią, o tik aš ir dar vienas

LIETUVIŠKA MIŠRAINĖ

Atvykau kartą į Anykščius,
Į rašytojų—poetų miestą, 
radau žmones gana nešykščius 
ir Šventąją tiltu apriestą.

Žingsniuoju gatvės trotuaru 
(tokie siauručiai—dviese eiti).
Sustoju ties Pilzeno - baru, 
Juk reikia į svečius užeiti.

Anykščiai turi du barus, 
Restoranų? Sunku atspėti.
Kas antras namas, man rodos, bus, 
rami vietelė pasilsėti.

Trečiadieny turgus čia buvo.
(Pavakaryj koncertas skriedėjo: 
Dainavo, šaukė, ėjo, griuvo, 
(matyt kur vynu apsiliejo).

Švara tikrai neperpuikiausia 
(ypač prie Kalvės, netoli tilto).
Visur beeidamas dairausi,
O paupy šiukšlių pripilta.

i
Na ir ponijos yra apstoka: 
nuovadas, sūdžia, trys kunigai 
ir taip toliau... visko nestoka— 
Bariso kinas dingo nūnai.

Ir tyrų duktė su vienuoliu 
Mūzas gaudo Šilų papėdėj. 
(Sakau teisybę, nemeluoju,1 
Kaiką mačiau, kaiką girdėjau).

Nuvykau ir į kurųrtus.
Mat, du čia yra poųams dačiai, 
Gali-eiti, tai geras sportas, 
ar limuzinu ar privačiai.

Biliūno šile—Jeruzalis
su popieriais, silkėm, kevalais; 
nuogų vaikų krūvos zuja vis 
ir kvepia fqin gešeft kvepalais.

Barono šile trys vilos—
Bet jauku ir kiaurai čia sava, 
Šilelis, upė, lyg Rambyne, 
ir tautiška dvasia plesdena.

Sudiev, keliai kelmuoti, “lygūs”, 
Pašėlusiai krato ir mėto, 
atvyksiu čia rugiams sudygus 
ir vėl jumis’ pasigrožėti.

Jo-jo.
“Kuntaplis”.

Asturijoj, šiaurvakarinia
me Ispanijos kamputyje, 
prieš respubliką veikia iki 
70,000 fašistų kariuomenės, 
žymia dalim Italų divizijos. 
Bet liaudiečiai prieš • juos 
turi 150,000 mainierių ir ki
tų narsių milicininkų, kaip 
skaičiuoja United Press.

CHINŲ IR JAPONŲ JĖ
GOS SHANGHAJUJ

Shanghai.— Japonai turi 
190,000 mechanizuotos, nau
joviškai įrengtos armijos 
prieš chinus Shanghajaus 
fronte. Bet juos iki šiol at
remia 310,000 chinų armija, 
komanduojama generolo 
Chu Shao-liango.

CHINAI PERVIJO PRIE
ŠUS PER KANALĄ

Shanghai.—Chinai, kontr
atakuodami japonus, pervi- 
jo juos antron pusėn Whan- 
gpoo kalno ties Changtsia- 
kang kaimu. Tada japonai 
ėmė bombarduot chinus 
nuodingų dujų šoviniais.

Japonai Parsitraukė 20,000 
Arklių ir Mulų prieš 

Shanghai ų

Shanghai. — Japonų ar
mija parsitraukė į šį frontą 
20,000 arklių ir mulų. Nes 
per klampynes negali perva
žiuot japonų auto-trokai ir 
motorizuotos kanuolės.

Ex-Karalius Būsiąs Ameri
kos Jutjžių “Caras”

Hollywood, Calif., spal. 
11. — Kalbama, kad buvęs 
Anglijos karalius Edwardas 
tapsiąs Amerikos judamųjų 
paveikslų gaminimo prižiū
rėtojas su $100,000 algos 
per metus.

Japonaii Užėmė Chinų Salą
Hong Kong.-1—Japonų- ma

tininkai' užėmė Qhinų' Ho- 
pao salą, už 20 mylių nuo

Telefonas: Humboldt 2-7964

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Carbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai jtaisytą Koplyčią 
ir salę del pu šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

Prieš Forest Parkway
WOODHAVEN, L. I., N. T.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Stepben Aromiskis 
(Ąrmakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SI

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

NEWARK, N. J

T*

Programą pildys talentai iš Brooklyno
Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai, šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
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.

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations. 
\

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. in. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

9

Nėra -valandų sekmadieniais. 
□-------------------------------------------

< ' r ' ■■ - '-Ai • '■ .,<> V .

Odos-Kraujo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

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

f X-SPINDUL1AIS IšEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irving PL New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,

4



Binghamton, N. Y
C. Andriunas, Kp. Sekr.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Amerikos' Darbo!

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

“Laisvės’’ Name417-Lorimer St Brooklyn

priklausė prie 
Draugai ir pa-

195 Adams St., 
Laidos seredoj, 
Hill kapinėse,

Amerikos Lietuvių Neprigul- 
mingas Kliubas savo mėnesi
niam susirinkime spalio 6 d. nu
balsavo prisidėti prie surengimo 
prakalbų prieš karą ir fašizmą.

Newark, N. J.
Mickevičiaus Laidotuvės

MATEUŠAS SIMONAVIČTU'S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. regulfaris susirinki

mas įvyks spalių 13 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Užsi
baigę vasaros karščiai ir įvairūs iš-

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp rengia “Oyster 

Roast,” sekmadienį, spalių (Oct.) 17 
d. Pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki vėlai nakties. M. Kučinsko (Beer 
Garden) palei Patapsco tiltą, Lans
downe, Md. Įžanga 35c. asmeniui.

Kviečia Rengėjai.
(241-243)

ELIZABETH, N. J.
Pasarga ALDLD 54 kp. nariams: 

Kadangi 20 d. spalio pripuola “Lith
uanian Building Loan” metinis su-

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 13 d. Welcome Hall, kampas 
Winans Ave. ir 1.6th St. Visi nariai 
dalyvaukime šiame susirinkime; nes 
labai daug dalykų turime apsvarsty
ti.

Šiemet Jų Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

“Laisves” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos, įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus.

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

kp. susirinkimas atidėtas ant kitos 
dienos, 21 d. spalių 8 vai. vakare, 

visi nariai dalyvaukite, nes 
I turėsime svarstyti “L.” vajaus rei- 
1 kalus. Kp. Valdyba.

(241-242)

Lowell,Mass

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

i Ji

buvo

Paterson, N. J

232, apie

■

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

19 d., be 
Karsonas

Simpatikui, Rochester, N. Y. 
—Korespondenciją apie šerme
nis įtalpinsim sekantin “Mote
rų Skyriun” (sekantį trečiadie
nį).
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Ar Atliksime Darbą Pilnai ir 
Gerai?

Dabar visoje šalyje darbinin
kiškas judėjimas pergyvena 
skubią rugiapjūtę, visos koloni
jos ruošiasi — stengiasi išpildy
ti joms paskirtas kvotas. Gavi
mas naujų “Laisvei” skaitytojų 
fr naujų narių į ALDLD yra 
svarbi problema lietuviams, o 
imant tarptautiniu maštabu tu
rime daugiau labai svarbių dar
bų būtent, sukėlimas reikalin
gos sumos pinigų užtikrinimui gyrėsi, kad jis Lowellyj buvęs 
gyvavimo “Daily ir Sunday 
Worker” ir pradėjimui leisti du 
naujus dienraščius vidurvaka- 
ruose ir vakaruose.

liestas kokis , nors klaubima^ 
aphrt paprasto garsinimo, j

Vėl Prapliupo Sutrų Viedras
Reakcioniškiausias vietinis, 

atsiprašant, laikraštis “The Lo
well Sun” vėl pradėjo talpinti 
eilę bjauriausių straipsnių tūlo 
Dan Coughlino, šio laikraščio 
pasiuntinio per Sovietų Sąjun
gą į Japoniją. Tas fašistuojan
tis asmuo bjauriausius išgalvo
jimus rašo apie komunistus ir 
Sovietų Sąjungą. Bet kas tom 

■jo kvailybėm patikės?
Juk jis pereitą žiemą, būda

mas Ispanijoj, lojalistų pusėje,

šie suminėti darbai reikalau- 
, ja iš mūs rūpestingo ir skubaus 

darbo, todėl jo reikia imtis ne
atidėliojant, kad nesuvėluoti pa
siliekant pasyviai.

Iš ALDLD Wtos kuopos 
susirinkimo

j Spalio 3 d. kuopa turėjo savo! 
mėnesinį susirinkimą. Susirin
kimas turėjo būt skaitlingesnis, 
nes jau orai vėsesni, nėr ant ko 
nusiskusti, tačiaus nedaug daly- Į 
vavo. Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 7 d., kaip 1 
vai. po pietų, Kliubo svetainėj, 
338 Central St., ir dalyvaukite 
visi į pat laiką, nes kaip trečia 

^valanda kliubas turės savo susi
rinkimą.

Iš šio ALDLD 44-tos kuopos 
susirinkimo yra šie svarbesni 
tarimai: gerai darbuotis dėl 
į'Laisvės” vajaus, vadovaujant 
d. S. Paulenkai ir kurie išrinkti 
tam darbui.

EAISVI Puslapis Penktas

Paterson, N. J LENKŲ i VALDŽIA NE
KENKSIANTI NORMA- 
LIAI UNIJŲ VEIKLAI

važiavimai į laukus, reikia dabar 
pradėti žiemos sezono darbus. Todėl 
yra svarbu, kad kiekvienas narys da
lyvautų šiame susirinkime.

K p. Koresp.

arčiausiai susirišęs su komunis
tais ir net komunistų agitato
rius buvęs, bet pamatęs Ispani
jos komunistų “žiaurumą,” da
bar “pažinęs” kojnunizmą pil
noj formoj ir todėl pasmerkia 
komunizmą ir atsimeta nuo jų.

šitaip rašyti gali tiktai su- 
kvailėjęs arba visai suniekšėjęs 
žmogus, bet tik jau ne norma
liam stovy j.

24 metai, kai man žinomas Lo
wellio darbininkiškas judėjimas, 

jnes jame ^dalyvauju. Ir kiti 
Į žmonės nuo seno gerai žino, 
kad tas asmuo nėra niekad, o 

; niekad matytas darbininkiškai 
nusistačiusių žmonių tarpe, vie
nok jis turi drąsumo taip ra- 

, syti.
Tas geriausia liudija, kokią 

i “teisybę” jis rašo iš Sovietų Są
jungos ir apie ją.

“The, Lowell Sun” yra kata- 
likiškai-demokratiškai vadinan
tis save laikraštis, bet jo katali
kiškas leidėjas ir redaktorius 
nesibijo pragariškos rūstybės už 
talpinimą ir pasauliui skleidi
mą melų ir šmeižtų.

žm£> g buliškus žygius Vadina 
Progresu

Tas pats Coughlin dabar ra
šo, jog jis apsistojęs Japonijoj. 
Tai esą moderniška ir progl’e- 
syvė tauta. Ji užsidegus patrio
tizmu, kaip mes, kad buvome 
1917 metais, kuomet kariavome 
už demokratiją ir kad daugiau 
karų nebebūtų. Esą, Japonija 
yra pažangi—progresyviška ša
lis, ji įves civilizaciją Chinijoj.

Fe, kaip bjauru! Kokia niek
šiška žmogžudystė — tautų žu- 
dystė paslėpta po civilizacijos 
skraiste.

J. M. Karsonas.

Su jais reikia ir visiems ko
operuoti, bei gelbėti. Antras 
svarbus klausimas buvo disku- 
suotas, kaip surengti pasekmin
gą keturių miestų parengimą — 
šokių vakarą, kuris įvyks spa- 

* lio 16 d., L. D. Kliubo svetainėj, 
338 Central St., Lowell, Mass.

žinotina Lawrence, Haverhill 
ir Nashua: šių miestų žmonės ži

nokite, kad jeigu ką rengiame 
bendrai, tai ir paremkite jį tin
kamai. Lai spalio 16 diena būna 
neužmiršta. O mes lowellieciai 
jau ir ant kaktų užsirašėm, kad 
tą vakarą talentingi jaunuoliai 
sudarę puikią muzikalę akordiji- 
nę kombinaciją, kiekvieną, kad 
ir užšalusį sužavės.
Svarbus Laiškas, Reikia 

atsiliepti.
Vienam susirinkimui

4 prisiųstas nuo L. K. Centro Biu- 
rf> svarbus laiškas su labai 
svarbiu klausimu ir dar svarbe
sniu atsišaukimu. Laiškas’šiltai 
priimtas, prielankiai padisku- 
suota, bet į svarbiausi atsišau
kimą kol kas dar neatsiliepta. 
Neatsirado “pirmutinio.”

Draugai, jeigu mes išgirstu
me savo brangios motinos gim
dytojos pagelbos šauksmą, ar 
mūsų žmoniškumo jausmai iš
laikytų nepuolę jai į pagelbą? 

. Pagalvokime. O juk Komunistų 
Partija yra motina darbo žmo
nių klasei politinėj ir ekonomi- 

M nė j reikšmėj. Gelbėkime jai jos 
darbuose.

Laiškas buvo maloniai priim
tas, manau, jis bus draugų ma
loniai ir išpildytas. Išpildysim 
jį nuo “pirmutinio’^ iki “pasku
tinio.”

Ne Visai Taip
Draugas Griaustinis, aprašy

damas “Laisvės” No.
^atsibuvusį Lowellio ir Nashua’s 
bendrą pikniką, rugs. " ~ \ 
kitko pažymi: “Drg.
pasakė prakalbėlę.” Bet aš pra- 
kalbėlės jokios nesakiau. Tik pa
dariau pranešimą, kad spalio 16 
d., Lowellyje yra rengiamas šo
kių vakaras keturių miestų: 
Lowell, Lawrence, Haverhill ir 
Nashua.. Tai ir viskas. Buvo 
kviesta publika, kad dalyvautų 
ir paremtų tą parengimą?

A- Prakalba, Arba prakalbėlę aš 
^vadinu tokią, kuomet būna pa-'

Vieną gražią dieną susitikau 
draugą Martyną šumskį. Besi
kalbant, d. M. š. ištraukė krep
šį su pinigais ir tarė: “še, Ma- 
tačiūnai. Vienas rublis bus au
ka ‘Laisvės’ naujam linotypui, 
tepalui, kad lengviau dienraštį 
‘Laisvę’ surinktų.” Jis sakė, kad 
laimėjo “Laisvės” piknike sep
tintą dovaną, tai nori prisidėti 
nors su maža auka dienraščiui.

Mažai yra tokių draugiškų 
draugų, kaip M. š.

(Apie LPPK susirinkimą ap- 
leidžiam, nes tuo klausimu pra
nešė kitas asmuo.—“L.” Red.)

J. Matačiūnas.

Šio miesto valdybos rinki
mams pirmo wardo gyventojai 
suorganizavo Liaudies Partiją 
(Peoples’ Party) ir stato du 
kandidatus: Henry Konecny į 
aldermaną ir John Wayce- 
chowsky (Vaicekauskas), į su
pervisor.

Įsteigimas Liaudies Partijos 
yra pradžia judėjimo organiza
vimui Darbo Partijos Broome 
apskrityj. ši partija tikisi su
sijungti su
Partija New Yorko valstijoj ir 
būti veikimo branduoliu 1938 
metų rinkimuose.

Liaudies Partijos platformos 
dėsniai:

Nauja mokykla,
Praplatinimas Clinton St., 
Geresnis srutų prašalini- 

sąryšyj su tinkamesnių

Spalio 6 d. Lietuvių Piliečių 
Neprg. Pašalpos Kliubas laikė 
mėnesinį susirinkimą ir nusitarė 
turėt didelį demokratų susirinki
mą. Šis pasirodymas lietuviškų i 
demokratų įvyks spalio 23 d., į 

8:30 v. vakare, Lafayette Hali, 
Summer and Lafayette Sts., 
Paterson, N. J. Al Koropsak ap
siėmė viską surengt dėl šio tiks
lo. Išrinkta komisija, kuri jam 
padės, .kad tas vakaras gražiai 
pasisektų. Martynas Ragauskas, 
Kliubo pirmininkas bus vakaro 
vedėjas. Aiderman Thomas A. 
Tonge apsiėmė perstatyt visus 
vakaro kalbėtojus. Taipgi komi
sijoj apsiėmė dalyvaut Michael 
Razewicius, Peter Zdancevičius, 
Peter Yarulevičius, Stanley Ja- 
sewicz, Piųs Sakat, ir Antanas 
Socalaučkas.'Demokratų kandi
datai, kurie tą vakarą kalbės 
yra: Bernard L. Stafford, She
riff John A. Gavin, Aiderman 
Thomas A. Tonge, Gabriel C. 
Roberto, Carroll J. Stark, Dave 
Harrison, Nan V. Donahue, 
Harry Behrman, Leo Becker, 
and Willard DeYoe. Po susirin
kimo bus muzika ir gėrimų. Vi
sus kviečiam atsilankyti.

Al Koropsak.

Varšava. — Lenkijos mi- 
nisteris pirmininkas Slawoj 
Skladkowski prižadėjo Dar
bo Federacijai nekenkt
normaliam unijų veikimui, . 1 sirinkimas, kuriame dalyvaus dau- 

kai Federacijos delegatai gelio mūsų narių, todėl aldld 54 
reikalavo sugražint suspen- ]įP- susijįnk;mas atidėtas ant kitos 
duotą Mokytojų Unijos pil- j Būtinai visi nariai dalyvaukite, nes 
dantįjį komitetą.

Darbo Federacijos vadai 
buvo nutarę skelbt visuoti
ną vienos dienos protesto- 
reikalavimo streiką, idant 
priverst valdžią nuimt su
spendavimą nuo mokytojų 
komiteto. Premjeras Skla
dkowski pasižadėjo tą reika
lavimą apsvarstyt su kitais 
ministeriais. Tad Darbo Fe
deracija laikinai atidėjo 
streiką.

EILIZABETH, N. J.
Dėl tam tikrų susidėjusių aplinky

bių esame priversti šaukti specialj 
“Laisvės” skaitytojų susirinkimą, 
trečiadienį, spalių 13 d. LDP Kliu- 
be, 408 Court St. 8 vai. vakare. 
Tą patį vakarą pripuola LDS 33 kp. 
susirinkimas, tai po šio susrinkimo 
njes galėsime aptarti ir “Laisvės” 
vajaus reikalus. Visi “Laisvės” skai
tytojai ir ALDLD 54 kp. nariai esate 
kviečiami atsilankyti į šį susirinki
mą, kuriame dalyvaus “L.” adminis
tratorius, F. Buknys. D. K-tis.

J. J. Butkus turi sutaisęs Pilviškių 
muzikantų skaitlingą orkestrą—grieš 
smagiausius šokius. Todėl nepraleis
kite šio puikaus vakaro, smagiai ir 
draugiškai pasilinksminti ir paremti 
Draugijų Svetainės palaikymą.

Kom.
(241-243)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 17 d. Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 
1-mą vai. po pietų. Į Šį susirinkimą 
yra kviečiami nariai, Šio judėjimo 
simpatikai ir pritarėjai, nes šiame 
susirinkime bus svarstoma planai, 
kaip paskleisti apšvietos tarpe reli
giniai suklaidintų darbininkų ir pri
sirengimo prie didelių prakalbų, ku
riose Dr. M. D. PaleviČius ir A. M. 
Metelionis pasižadėjo kalbėti. Nuošir
džiai kviečia visus LLEKD Valdyba.

(241-243)

N. Y. Darbai Pakilo, bet 
Algos Nupuolė

Albany, N. Y. — Valdiš
komis žiniomis, šiemet rug
pjūčio mėnesį New Yorko 
valstijoj skaičius dirbančių 
darbininkų pakilo 1 nuošim- 

ičiu, bet išmokamos visiem 
algos nupuolė 1 nuošimčiu. DETROIT, MICH.

Skani Vakarienė sn šokiais
Draugijų Svetaines Komitetas ruo

šia skanią vakarienę spalių 17 d. 
8 vai. vak. Draugijų Svet., 409 Por
ter St. Valgiai ir gėrimai veltui. Šo
kiai prie puikios muzikos. įžanga 
vyram $1.00, moterim 75c. Gaspadi- 
nės dd. Steponkevičienė, Jakštienė 
Urboniutė sako, kad vakarienė susi: 
dės iš kelių skirtingų valgių. Drg.

a)
b)
C) 

mas
kontroliavimu potvinių,

d) Daugiau ir geresnių žais- 
laviečių,

e) Numažinimas nuomų,
f) Mažesnės taksos mažiems 

namų savininkams,
g) Uždėjimas mokesčių dide

lėms korporacijoms ir didžiųjų 
kompanijų krautuvėms miesto 
įplaukoms padidinti,

h) Mažesnės kainos gazui ir 
elektrai,

i) Proporciohalė reprezenta
cija į miesto tarybą,

j) Parūpinti darbą visiems 
bedarbiams,

k) Prieš diskriminavimą at
eivių,

l) Už organizavimąsi darbi
ninkų į unijas.

Nariai pavaduotojai mūsų 
kandidatams yra šie: Peter Ne
mec, John Sedlak ir Helen Žu
kas.

Stojantieji už progresyvę le- 
gislatūrą ir prieš reakciją, kvie
čiami visi balsuoti už Liaudies 
Partiją, kurios ženklas yra atvi
ra knyga. Patartina visiems bal
suotojams įsiregistruoti Bing- 
hamtone už American Labor 
Party, nes tai daug reikš 1938 

'metų rinkimuose.
i Visi balsuotojai, kurie dar ne
užsiregistravo spalio 8 ir 9 d., 
turės progą užsiregistruoti se
kamomis dienomis: penktadienį 
ir šeštadienį, spalio 15 ir 16 dd.

H. Žukaitė.

Jonas Mickevičius, 45 m., 
kuris mirė automobiliaus nelai
mėje, įvykusioj prie Bound 
Brook, N. J., pašarvotas pas 
graborių Akilį, 
Newark, N. J. 
13 spalių, Rose 
Linden, N. J.

Mickevičius 
Sietyno Choro,
žįstami kviečiami atiduoti velio
niui paskutinį patarnavimą.

Paraguajuj, Pietinėj Ame
rikoj, yra ugniamusių, ku
rios iš vieno ir kito galo ži
ba raudonai, o iš šonų—ža
liai.

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

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y n a i geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

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

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

“Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

Bus Naujų Lietuviškų Talentų
Norime supažindinti Brooklyno visuomenę su visais 
Amerikos Lietuvių Artistais bei talentais. Tad kas 
metai duodame naujų dainininkų iš tolimesnių miestų.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c

Koncertas prasidės. 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.

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

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

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

VAKARIENE ir ŠOKIAI
PARAMAI J. M. KARSONO 

Rengia Bendrai Visos Hudsono Lietuvių Draugijos 

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

17 SCHOOL STREET HUDSON, MASS.

Pradžia 7:30 Valandą Vakare

Brangūs Broliai ir 
Seserys:—

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

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

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

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

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

J. KARSONAS
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
IDS 3-čio Apskričio 

Darbų Programa
Sekmadienį, spalio 10 die

ną, Brooklyn, N. Y., įvyko Lie
tusių Darbininkų Susivieniji
mo Trečio Apskričio seno ir 
naujo komiteto bendras posė
dis. Dalyvavo abiejų komitetų 
didžiuma narių ir visi bendrai, 
geroje nuotaikoje, svarstėme 
apskričio reikalus.

Sumanymai
Apskričio metinės konferen

cijos nutarimas—“keliaujantis 
organizatorius”—buvo plačiai 
svarstomas. Tačiaus, galutinai 
nenutarta, koks daiktas būtų 
tinkamiausias tokiai dovanai. 
Šio klausimo platesniam išty- 

. rimui išrinkta komisija, kuri 
vėliau turės raportuoth

Kitas klausimas, taipgi me
tinės'konferencijos tarimas, tai 
dalyvavimas LDS suaugusių 
kuopų atstovų jaunuolių susi
rinkimuose ir priešingai. Ko
mitetas priėjo prie išvados, 
kad kuopos, esančios arčiau
siai viena antros turi dalyvau
ti, tai yra, turėti atstovą susi
rinkimuose. Todėl tokios kuo
pos malonėkite tą įsitėmyti.

Parengimų pasisekimus ir jų 
nesėkmingumus apkalbėjus, 
nutarta turėti ištisiem metam 
pramogų rengimo komisiją, 
kuri tuo reikalu rūpinsis. Į ko
misiją įėjo: A. Skairus, V. J. 
Kasparas ir M. Dobinis.

Naujų'kuopų organizavimui 
yra rekomenduota sekamos 
vietos: Bayonne, N. J., jau
nuolių ; o suaugusių: Bloomfield, 
N. J., Kearny, N. 
Amboy, N. J., ir
N. J. Tad minėtų kolonijų 
draugai esate nuoširdžiai pra
šomi padirbėti bendrai su mū
sų organizatoriais, nes be jū
sų triūso—-prisidėjimo mes vie
ni tą darbą negalėsime tinka-

• mai atlikti.
Į organizavimo LDS naujų 

kuopų komitetą įeina sekanti:
M. Dobinis,
V. J. Kasparas, 
Ir jaunuoliai:
W. Kubilius, 
V. Paškevičius.

VALDYBA
Į valdybą sekantiems 

tams yra išrinkta sekami:
Pirm.—A. Skairus, 

229 Second Street 
Elizabeth, N. J

Vice-pirm.—J. Ruseckas, 
521 E. 88th St.

Brooklyn, N. Y 
, Sekr.—J. E. Gužas, 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y

Fin. Sekr.—A. Sulaitienė, 
592 Ocean Ave.

Jersey City,. N. J 
Ižd.—M. Maželienė,

743 Empire Blvd.
Brooklyn, N. Y

Sekretorius.

Paminėkite Lietuvių Poetą Janonį ir 
Pasigėrėkite Gražia Programa!

Didžiojo lietuvių poeto JU
LIAUS JANONIO mirties iškil
mingas minėjimas įvyks jau šį 
vakarą, trečiadienį, spalių 13 d., 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Įžanga veltui.

Apie to garsaus poeto darbus, 
kokiose sąlygose jisai juos kūrė, 
ir apie jo tragingą mirtį pačioje 
žydinčioje jaunystėje, įdomų re
feratą duos R. Mizara, kuris 
tam medžiagos parinko ne tik 
iš esamų raštų, bet ir iš apsilan
kymo pas velionio poeto motiną 
Marę Janonienę.

Aido Choras ir jo puikieji 
Aidbalsiai dainuos pritaikytas 
minėjimui dainas. Poeto eiles sa
kys gerai žinomi menininkai— 
Pr. Pakalniškis, Pr. Balsys ir 
jaunuolė Marytė Brauniutė.
' Numatoma, kad ne tik vieti

niai, bet ir iš toliau lietuviai 
rengiasi atvykti ir savo dalyvu- 
mu pagerbti savo mylimojo poe
to atmintį, apie jį pasisemt dau
giau žinių ir išgirst ilgai minė
tiną dainų programą.
S: M.

S. M.

ALDLD 1 Kuopos Susirinki
mas ir Prelekciją

Komunisty Kandidatas 
Kalbės per Radio

Transporto Unija Gavo 
Sutartį su BMT

■

m'as” — išpildys grupė artistų QIJSIRINKIMA] 
iš Amsterdam, N. Y., su kank-, O U J 1 B 1 1 UI fl 1
lininku artistu J. Olšausku.

Dabar ir jūs galėsite pasi- __ , ___
juokti ir su ašaromis prašyti, L.D.S. 4'6 kuopos mėnesinis susirin- 
kad nustotų juokdarystę. Bet kimas- - - - ---- -
būkite be baimės. Viskas taip 
sutvarkyta, jog jokio pavojaus 
nebus, todėl, kad po juokiu-t 
go vaidinimo jus nuramins 

švelnio-

I ninkai bus nariais vienos unijos.
Sutartis dar bus perduota uni- 

jistų nubalsavimui ateinantį 
penktadienį būsiančiuose mitin
guose Arcadia Hall. Tik nariams 
priėmus sutartį ji bus vykdoma.

Derybas tarp unijos ir korpo- 
t racijos vedė Arthur S. Meyer, 

valstijinės nesusipratimams rišt 
tarybos narys ir majoro paskir
tos šio klausimo tyrimui komi
sijos pirmininkas. Komisiją pa
skyrė majoras LaGuardia išven
gimui streiko, kuris gręsė BMT 
savininkams atsisakius pildyt 
darbininkų reikalavimus.

Trečiadienį, spalio 13 d., 8 vai. va
karo, pę num. 79 Hudson Ave., bus

Visi nariai būkite. Valdyba.
(240-241)

jus 
koncerto dalyviai su 
mis dainomis.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Barber Shop, visokių 

i tautų apgyventoje vietoje, galima 
daryti puikų pragyvenimą. Ta bar- 
bernė čia laikosi per daug metų. 302 
Wythe Ave.,' kampas Grand St., 

Brooklyn, N. Y. (239-241)

IŠRANDAvAjIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai labai patogioje gyvenimo vie
toje ir kaina bei randa žema. Kreip
kitės šiuo antrašu: A. Sinušas, 690 
Fairview Ave., Brooklyn, N. Y. (Rid
gewood), ant antru lubų.

(240-242)

REIKALAVIMAI

Transporto Darbininkų Uni
ja, CIO, pasirašė sutartį su B 
MT (Brooklyn - Manhattan 
Transit) Korporacija, kuri ope
ruoja eilę požeminių ir aukštųjų 
gelžkelių, taipgi busų ir gatve- 
karių didžiąjame New Yorke.

Sutartyje įrašyta pakėlimas 
algų 10 nuoš., kurio 5 nuoš. įeis 
galion su 31 spalių ir kiti 5 nuoš. 
30 d. sausio, 1938; minimum al
ga $25 į savaitę numažinta nuo 
10 iki 5 metų laikas pasiekimui 
aukščiausios algos; dvi savaiti 
atostogų su alga; taipgi uždaros 
šapos sąlygos.

Algų pakėlimas paliečia visus 
darbininkus, bet uždaros šapos 
sąlygos paliečia apie 9,000 dar
bininkų. Apie 1,100 kitų dar
bininkų: aukštųjų linijų motor- 
manų, signalininkų, stočių agen
tų ir kitų nepaliečia uždaros ša
pos sąlygos, jie tebelaikomi kitų 
unijų nariais, nes nedalyvavo 
balsavimuose pereito liepos mė
nesio 31 d., kada kitų šakų dar
bininkai balsavo ir pasirinko 
CIO uniją savo atstove. Tačiau 
Transporto Darb. Unijos prezi
dentas Quill sako, kad nebetoli 
laikas, kuomet visi BMT darbi-

Radio Draugijos Teatras 
Ir Koncertas,-Šokiai

Gerbiamieji!
“Nesusipratimas” bus išaiš

kintas spalių 17 d., 4:15 po 
pietų, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. žinoma, visuomet 
yra kitiems įdomu kitų nesu
sipratimus patirti. Įvyko kaž 
kada toks .juokingas dalykas, 
kad žmonės vos galėjo nusto
ti juoktis, žmonės, juoko su- į ? 
kratyti, su verkiančiomis

E. Sopranavičiutė
Viešnia, Emma Sopranavi

čiutė iš Amsterdam, N. Y., su 
savo maloniu balsu patenkins 
jūsų jausmus. 
Hoffmanas ir

aki-

įsu patenkins į
Taipgi ir K. I Reikalingą mergina dirbti abelną 

stengsis Jums suteikti malonų S
įspūdį, jog koncertui pasibai-..............  - - - -
gus; būsite tokioj linksmoj 
nuotaikoj, kad taip lengvai 
šoksite prie J. Avižonio muzi- 

i kos lyg su sparnuotomis ko
jomis.

Pasinaudokite šia Lietuvių 
Radio Draugijos duodama pui
kia proga ir praleiskite links
mą laiką spalių 17 d., sekma
dienio vakarą, 4:15 vai. po 
pietų, punktualiu laiku, Grand 
Paradise Ballroom!. Bilietai tik 
$1 ir 75 c. rezervuotoms vie- 

! toms, ir 50c. R. K. & V. U.

darbą prie pagaminimo valgių. Va-

latinis darbas norinčiai dirbti. Kreip
kitės pas A. Bergman, 571 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(241-243)
—------------------ -------------- ■ ■ ...........................— - —

Reikalingas patyręs mėsos pjaus
tytojas ir žinantis apie grocernės 
darbą. Darbas privatinėj krautuvėj. 
Kriepkitės šiuo antrašu 414 W. Berks 
St., Philadelphia, Pa.

(241-243)

J. Olšauskas

Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos 1-mos kuopos 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, 14 spalio, 8 vai. vaka
ro, “Laisvės” Svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Draugai prašomi visi atsi
lankyti ir kurie dar nepasimo- 
kėjote už šiuos metus, ateiki
te pasimokėti, nes jau metai 
baigiasi. Nepasimokėjusieji ne
gaus knygos už šiuos mtetus, 
taipgi organizacijai yra rei
kalingi pinigai, kad išleisti 
knygas.

Prašomi yra ir nauji drau
gai ateiti prisirašyti prie šios 
lietuvių kultūrinės draugijos. 
Mokestis maža, tik $1.50 į 
metus.

Draugas D. M. šolomskas 
yra pasižadėjęs šiame susirin
kime duot prelekciją apie Chi- 
nijos ir Japonijos padėtį, tad 
draugai, taip pat ir pašaliniai 
malonėkite ateiti. Įžanga vel
tui.

Brooklyniečių, komunistų 
kandidatas į “councilmanus” 
Peter Cacchione kalbės per 
radio, iš stoties WMCA šį tre
čiadienį, 13 spalių, nuo 10 iki 
10:15 vai. vakaro. Iš tos pat 
stoties ir tuo pat laiku jis kal
bės ir visais kitais trečiadie
niais per šį mėnesį; taipgi sek
madieniais—17, 24 ir 31 spa
lių'nuo 10:15 iki 10:30 ryto.

Cacchione yra paskelbęs 10- 
ties punktų programą, kurioj 
stipriai pasisako už teisę orga
nizuotis ir streikuot; prieš 
drausmes ir policijos brutališ- 
kumą, už unijines algas dar
buose ; už lygias algas mote
rims už lygų darbą; prieš at
leidinėjimą iš WPA darbų; 
prieš kėlimą subvių fėro, ir iš
kelia eilę kitų reikalavimų.

Savo radio prakalbose jis 
smulkmeningai išaiškins savo 
programą.

Reikalingas vyras dirbti ant far- 
mos prie malkų kirtimo. Atlygini
mas $5.00 į mėnesį kartu su valgiu 
ir guoliu. Atsišaukite į “Laisvę”.

, (241-242)

mis, nutarė užrašyti šį įvykį iri BROOKLYN, N. Y.
Vėliau vienas iš jų, gabus rašy-l ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
tojas, parašė komediją ir pri- ® JXalm,vak‘ ^apa-
taikino dainas, šią dainuojan
čią

Reikalinga apysenio vyro prižiūrė
ti didelį namą. Ant vietos gaus val
gį ir guolį. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: P. Nassau, 285 Sche
nectady Ave., Brooklyn, N. Y. Apt. 
3-B. Klauskite “Superintendent.” Va
žiuodami, imkite Ralph-Reid Avė. ka
rą ir išlipkite ant Union St.

(238-242)

Lankėsi P. YokubonisKuopos Org. G. W.

Rekordinė Registracija

Mirėme-
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visi rake- 
iš to ama-

J., Perth 
Freehold,

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Šiomis dienomis “Laisvė
je” lankėsi senas chicagietis 
Petras Yokubonis. Šiuo tar
pu jis gyvena Burntown, N. J. 
Ten turi savo farmą.

Liejos, rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesiais šių-metų WPA dar
bams išleista $25,700,000 ma
žiau, negu pereitų metų tuo 
pat laikotarpiu.

lo-Vaiginio Salėje, 147 Thames St.
i j-- Kviečiame visus narius dalyvauti,komediją— Nesusiprati- » Sekr. P v
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šių metų rinkimams užsire
gistravo 2,484,312 balsuotojų, 
arba 161,930 daugiau, negu 1933 
m. rinkimuose. Užsiregistravu
sių skaičius padaugėjo visose 
miesto dalyse — apskričiuose. 
Paskutinę dieną — šeštadienį — 
užsiregistravo 801,411.

Brooklynas (Kings County) 
1933 metais turėjo 814,419 re
gistruotų balsuotojų, o šiemet 
užsiregistravo — 872,606.

Toje skaitlingoj registracijoj 
įmatoma pažangiųjų spėkų iš- 
sijudinimas panaudoti savo bal
savimo galią išrinkimui progre
syvių miesto valdžion.

Petras Olinitskas, 42 m. am
žiaus, 160 Brunswick St., Jer
sey City, N. J., mirė spalių 9 
d. Kūnas parvežtas ir pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Tapo palaidotas 
spalių 12 d., Alyvų Kalnelio 
kapinėse.

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

Pasaka apie Žmones Lietuj
arba:Kodėl DU Cellophane Užvalkalai
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Malioriai šelps Nušauto 
Unijisto Našlę

Maliorių Unijos 442-ras Lo- 
kalas penktadienio vakarą tu
rėjo mitingą pagerbimui žu
vusio nario Sam Gappel, ku
ris buvo nušautas savaitė at
gal, grįžtant iš lokalo mitingo. 
Kadangi jis krito kovoj prieš 
raketierius, tai lokalas nutarė 
sustiprint kovą iki 
tieriai bus iššluoti 
to. ' ,

Lokalas nutarė dar dadėt 
$1,000 prie Distrikto 9-to Ta
rybos paskirtų $2,500, dova
noms tam, kas suteiks infor
macijas apie Gappel’io nužu- 
dytojus. Gi velionio našlei ir 
kūdikiui unija sukels $5,000. Į

Majoras atmetė (vetavo) 5 
dienų savaitės bilių, kuris pa
liestų 50,000 miesto darbinin
kų. Jis sako, kad tas bilius ne
sutvarkytas, nebūtų galima 
pravest. Jis sakė, kad jis rini
tai svarstytų tinkamą bilių tuo 
klausimu..

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 14 dieną spalio, Za- 
bielskio salėje, 8 valandą va
kare.

Visi nariai dalyvaukite.
Sekr.

Dar negimusiam Mrs. Gab
ry kūdikiui širdis buvo sus
tojus plakti ir neplakė 15 mi- 
nutų po. gimimo, kūdikis bu
vo skaitomas negyvu. Jam 
įleista adrenalino ir širdis pra
dėjo veikt. Su pagelba dirbti
no kvėpavimo, kūdikis atgijo 
ir po išgyvenimo 10 dienų 
daktarai sako, kad kūdikis 
yra pilnai normalus.

■M

Valgykite Medų

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c suž Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

ŪS matote, kas atsitinka su žmogum, kuris nėra 
apsaugotas iš viršaus, apačios ir visas aplinkui. 

Tas pats atsitinka cigaretui pakelyje, kuris nėra ap
saugotas visas aplinkui.

Old Gold yra vienatinis cigaretas apsaugotas iš 
viršaus, apačios ir visas aplinkui. Old Goldo pa
kelis yra dvilinkai apvyniotas. Du Cellophane už
valkalai vietoje vieno — užlipyti viršuj ir apačioj 
. .. dviguba apsauga nuo drėgnumo, sausumo dul
kių ir nuo visokio kito cigaretų smagumo priešo.

Todėl, Old Golds yra visuomet ŠVIEŽOS viso
kiame ore, bi vietoje, bile laiku . . . ŠVIEŽOS ne
žiūrint kur ir kada jūs juos perkate. Jie suteikia 
jums prizinio derliaus tabakus puikiausiose sąly
gose. Geresni jūsų skoniui, geresni, dėl jūsų.

JŪS GALITE LAIMĖTI $100,000.00

.JOcuMnl, 
.Iškalas II 

Cellophane" 
Atidaro II
■APAšlįs ,

Apatinis 
Užvalkalas II 
“Cellophane" 

Atsidaro II 
Vlrlaus

PIRMĄ PRIZĄ OLD
■"Ujome $250.000.00 Piešini, Konteste. Gaukite įstojimo blank, |r visus detališkumus




