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Antanas Litvinas, 
žmonių ūpas Pakilęs. 
LDS Narys.
Gauna “Laisvę” ir 

“Vilnį”.
Aukojo Politkaliniams.

Rašo R. MIZARA

Sugrįžo iš Ispanijos d. Anta
nas Litvinas. Tai pirmoji krek- 
ždė — pirmasis lietuvis kovoto
jas, anti-fašistas, parvykęs iš 
ten/ kur eina žut-būtinė kova 
tarpe demokratijos ir fašizmo. 
Jis buvo dviem atvejais sužeis
tas.

Šitų žodžių rašytojui teko 
praleisti su d. Litvinu gera pus
dienį ir kalbėtis mums visiems 
rūpimais klausimais Ispanijoj.

Suėmus viską trumpai, d. Lit- 
f vinas teigia: Ispanijos žmonių 

ūpas geras: respublikos gynėjai 
entuziastiškai gina demokrati
ją; bado krašte nėra, bet stoka 
kai kurių dalykų, ypatingai vai
kams ir ligoniams. Stoka gydy
tojų ir medikamentų.

< Lojalistai šiandien turi jau 
arti miliono išlavintų kovotojų. 
Armijos ’moralas puikus. Kai 
tik karas prasidėjo, lojalistai 
negalėjo daryti ant fašistų ata
kų, o tik gynėsi. Nūnai jie jau 
daro puolimus ant fašistų ir 
yra pasiekę didelių laimėjimų.

Jei Italijos ir Vokietijos fa
šistai liautųsi davę fašistams 

• ginklų, amunicijos, orlaivių ir 
kariuomenės, tai fašistai trum
pu laiku būtų szitrėkšti.

šiame Ispanijos kare, apart 
žmonių, didžiausią vaidmenį 
vaidina: kulkasvaidžiai, tankai 
ir orlaiviai. Gausiausią pagelbą 
lojalistams teikia Sovietų Są
junga. —Antra—Meksika.

Lietuvių lojalistų eilėse yra 
apie šimtas. Nemažai lietuvių 
užima žymias vietas: karinin
kų, puskarininkų, politinių ko
misarų. Susitikęs du lietuvius 

<> gydytojus. Brooklyniečių, Vy
tauto ir Charles, neturėjo pro
gos sueiti.

Organizuojama lietuvių kom
panija (kuopa), kuriai vardas 

> dar neišrinktas.

Drg. Litvino švarko atlape 
žvilga du gražūs guzikėliai: vie
nas — Ispanijos demokratijos 
ženklas, lyg ir medalis, su ispa
nišku užrašu: “Voluntares In
ternationales de La Libertad.” 
(“Tarptautiniai Laisvės Sava
noriai”), o kitas, mažesnysis 
guzikėlis: “L. D. S.”

—Draugas esate LDS nariu? 
—klausiu.

k —Taip, esu Chicagos (Town 
> of Lake) LDS kuopos nariu, 

buvau jos pirmininku, pirm iš
vykimo Ispanijon.

—ženklelį išlaikėte visą tą 
laiką?

—Buvau pametęs. Tuomet 
prašiau brolio kitą prisiųsti... 
Norėjau organizuoti LDS kuo
pą ten,—nusijuokė svečias.

“Laisvę” ir “Vilnį” mūsų ko
votojai gauna reguliariškai ir 
abu dienraščius skaito, perleis- 
dami iš rankų į rankas.

—Ką lietuviai kovotojai ma
no apie amerikiečius?

—Tie draugai, kurie nėra gy
venę Amerikoje, stebisi, kad čia 
pas mus ruošiama visoki ban- 
kietai, su brangiomis įžango
mis; jiems keistai atrodo. Ypa
čiai d. Kynas, kuris gyveno 
sunkiose sąlygose Brazilijoj, ne
gali čionaitinės padėties su
prasti.

—Kaip mūsų kovotojai žiūri 
bendrai į Lietuvą?

—Visi trokštų ten važiuoti ir 
padėti Lietuvos žmonėms at- 
steigti demokratiją,—sako jis. 
—Nesenai, beje, jie pradėjo 
rinkai aukas Lietuvos politi- 
niams-antifašistams kaliniams. 
Nusitarė nuolatos aukoti iš to, 
ką jie gauna pragyvenimui.

Mudu su d. Bimba sakėme d. 
Litvinui, kad jis dabar turės 
važiuoti su prakalbomis ir aiš
kinti Amerikos lietuviams pa-
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Chinų Lėktuvai Įnir
tusiai Bombarduoja 
Japonus Shanghajuj

Shanghai, spal. 18.—Dide
li, smarkūs Chinijos nauji 
lėktuvai, žemai skraidyda
mi, šešis kartus įnirtusiai 
bombardavo Japonijos karo 
laivus Whangpoo upėj, ja
ponų pozicijas ir jų namus 
H o n g k e w, “japoniškoj” 
Shanghajaus dalyj. Japonų 
karo laivai ir sausumos ba- 
tarejos atidarė pragarinę 
ugnį iš savo prieškarinių 
kanuolių į chinų lėktuvus, 
bet nė vieno nenušovė že
myn. O chinų lakūnai su
daužė desėtką japonų na- 
mų-fortų.

Nauji chinų lėktuvai bai
siai greiti. Spėjama, kad 
jie gauti iš Sovietų ir Fran
ci jos.

Chinai pėstininkai štur
mavo naujus būrius japonų, 
bandžiusių išsikelt iš karo 
laivų ties Michgianu ir Liu- 
ho. Kruviniausiuose susi
kirtimuose didelis skaičius 
kareivių žuvo iš vienos ir 
antros pusės, bet dauguma 
japonų buvo priverst sprukt 
atgal į savo laivus.

2 Amer. Kongresmanai 
Šaukia Remt Ispaniją

Albacete, Ispanija. — Du 
Jungtinių Valstijų kongres
manai darbiečiai Jerry O’
Connell, iš Montanos, ir J. 
T. Bernard, iš Minnesotos, 
aplankė naujok. Tarptauti
nės Brigados, susidedančios 
iš amerikiečių, kanadiečių 
ir anglų, karui prieš fašis
tus. 800 jų sustojo į eilę ir 
atidavė karinę pagarbą 
Amerikos kongresmanams.

Savo kalboj kongr. O’Co-^ 
nnell pareiškė, kad prezi-' 
dento Roosevelto kalba Chi- 
cagoj (prieš fašistus grobi
kus) permaino Amerikos 
politiką, ir priminė, kad vi
so pasaulio laisvė ir demo
kratija priklauso nuo to, 
katrie laimės kovą Ispani
joj: “Aš sakysiu, mes turi
me remt Ispaniją visais 
mums žinomais būdais.”

Kongresmanas O’Connell, 
vardu Montanos valstijos 
mainierių, sveikino karžy
giškus Asturijos mainie- 
rius, šiaurinėj Ispanijoj.

Kongresmanas Bernard 
ragino kirst “mirties smūgį 
Hitleriui ir Mussoliniui,” 
laimint karą prieš fašistus 
Ispanijoj: “Aš grįžtu Ame
rikon, persigėręs didesniu 
entuziazmu negu kada pir
miau — žadint Amerikos 
širdį pagelbon Ispanijos re
spublikai.”

Columbus, Ohio.—Turkiš
koj pirtyj nuo perdaug kar
što garo užtroško du siuvė
jai. - ,

dėtį Ispanijoj, aiškinti savo pri
tyrimus ir pastebėjimus.

Bet labai kuklus draugas Lit
vinas iš tolo nuo purtosi.

—Man geriau grįžti atgal į 
frontą, negu prakalbos sakyti; 
aš nekalbėtojas. Ne, ne!

Drg. Litvinas—chicagietis.
Gal būt mums ir pavyks jį 

įtikinti ir priversti kai pasilsės, 
pasakyti eilę kalbų apie Ispani
ją.

Tai griuvėsiai Amerikos Misijos ligoninės Chinijos mieste Nantungchow. Ją su
griovė Japonijos bombos.

CHINAI GAUSIĄ 250 
LĖKTUVŲ IŠ SSRS 

IR FRANCUOS
Shanghai. — Vienas Am

erikos kariuomenės oficie- 
rius sako, kad iš Franci jos 
yra atsiunčiama ar jau at
siųsta Chinijai 100 naujų 
karinių lėktuvų. Vienas am
erikiečių biznio vedėjas gir
dėjo, kad Chinų valdžia už
sisakė ir greit gausianti 150 
orlaivių iš Sovietų Sąjun
gos.

Tarp svetimšalių lakūnų, 
tarnaujančių Chinijai prieš 
japonus, yra ir trys austra
lai. Ton tarnybon siūlosi jau 
keli amerikiečiai orlaivinin- 
kai. Bet Chinijos valdžia 
dar jų neima, nes bijo už
pykini Ameriką.

19 Metų Buvo Taisoma Kate
dra, Subombarduota .Kaizerio

Paryžius. — Po devynio
likos metų taisymo, vėl ati
daryta garsioji Rheims ka
tedra, kurią Vokietijos kai
zerio armija buvo dalinai 
suardžius. Taisymo darbas 
žymia dalim atliktas Ame
rikos. milionierių pinigais.

Katedra buvo statoma 
nuo 13-to iki 16-to šimtme
čio. Joj karūnavosi 36-ši 
Francijos karaliai. Pirmą 
kartą vokiečiai ją bombor- 
davo 1914 m. rugs. 4 d. Pas
kui ją užėmę, apklojo įgrin- 
dis šiaudais ir guldė ten su
žeistuosius. Toliau vokiečiai 
buvo priversti apleisti ka
tedrą ir bėveik per visą ka
rą bombardavo jąją. Bet 
daugiausia nukentėjo jos 
statulos, paveikslai ir lan
gai nuo gaisro, kada šovi
niais buvo padegti šiaudai 
ant grindų.

FAŠISTAI UŽĖMĘ PUNK
TĄ ASTURIJOJ

Hendaye, Franc.—Ispani
jos fašistai sakosi atėmę iš 
Asturijos liaudiečių Campo 
dey Caso, strateginį punktą 
prie Talon upės, Gi jono, 
fronte, šiaurėje. Garsinasi, 
kad suėmę 1,000 mainierių 
milicininkų.

Jaunuolis Plėšikas dėl 
Pinigų Pasmaugė Seną 

Gydytoją ir Jo Žmoną
South Paris, Maine.—Ap

skričio policija lėktuvu par
vežė vietinį žmogžudį jau
nuolį Paulą Dwyerį, 18 me
tų, x kuris buvo suimtas 
North Arlingtone, N. J.

Dwyer pasmaugė daktarą 
J. G. Littlefieldą, 64 metų, 
pasišaukęs jį į savo butą. Jo 
lavoną įbruko į paties dak
taro automobilio užpakalį. 
Paskui nuvažiavo pas dak
taro žmoną, įsivadino ją į 
automobilį, žadėjo nuvežt 
ją pas kur tai “laukiantį” 
jos vyrą, ir kelyje ją pačią 
primušė plaktuku ir pas
maugė diržu.

Piktadaris iš pradžios pa
sakojo policijai, jog jis už
mušęs daktarą neva todėl, 
kad daktaras jį įžeidęs. 
Daktaras būk jam sakęs: 
tavo mergina jau nėščia, ir 
tu privalai su ja apsivesti. 
Policija netiki tokia pasaka. 
Supranta, kad Dwyer api
plėšimo tikslais nužudė juo
du.

Kada jis pašaukė dakta- 
rienę važiuot pas jos vyrą, 
žmogžudis jai melavo, kad, 
girdi, daktaras “liepia pasi
imt visus gatavus pinigus.” 
Taip daktaro žmona ir pa
siėmė ketvertą šimtų dole
rių. Tie pinigai paskui bu
vo rasti žmogžudžio kiše
nių j.

Dwyer savo miestelyj 
South Paris’e buvo žinomas 
kaip ištvirkęs berniukas, 
merginų apgaudinėtojas ir 
girtuoklis.

Nieks Dar Neatlaikė Tokio 
“Pragaro” Kaip Chinai

Shanghai, spal. 18.—Chi
nai atrėmė jau 66 dienų 
žiauriausius bombardavi
mus iš japonų pusės. “Gal 
jokia armija pasaulyje ne
būtų galėjus atsilaikyt prieš 
tokius baisius antpuolius,” 
sako vienas amerikietis ka
ro žinovas: “Niekas netikė
jo, kad žmonių kūnai galėtų 
atsilaikyti prieš tokį mirti
ną plieno (šovinių) tvaną.”

Salt Lake City,k Utah, 
spal. 18.—Nežinia, kur din
go United Airlines lėktuvas 
su 19 žmonių.

RAUDONASIS CHINŲ 
“NAPOLEONAS”-JA- 
PONAM PRAŽŪTIS
Shanghai, spal. 18.—Ko

munistinė chinų Aštunto 
Ruožto Armija užklupo 3,- 
000 japonų Nanhuaihuvoj, 
šiaurinėj Shansi provinci
joj ir du tūkstančius prie
šų išžudė. “Skraidantieji 
būriai” chinų raudonarmie
čių, komandoj garsaus ge
nerolo Chu Teh’o, supliekė 
japonus prie Chinų Didžio
sios Sienos ir strateginėj 
Yenmen tarpkalnėj ir gru
miasi linkon Taiyuan-fu, 
Shansi sostinės. Armija ge
nerolo* Chu Teh, kurį Uni
ted Press vadina “Raudo
nuoju Napoleonu,” faktinai 
apsupo tris japonų divizi
jas, apie 50,000 vyrų. Jiem 
telieka tik 1-na siaura tarp- 
kalnė susisiekti su jų armi
jos centru, bet chinai rau
donarmiečiai grasina už
kirsti ir tą prastą susisieki
mą. Tuomet galėtų sunai
kinti visus 50,000 japonų.

Kaip Chinija Gali Gaut Ka
nuolių iš Užsienių?

Shanghai. — Kad Japoni
jos karo laivai blokaduoja 
Chinijos vandenis, tai 
klausimas? kaip chinai galės 
gaut kanuolių ir stambes
nės amunicijos iš užsienių? 
Amerikiečiai ir kiti užsieni
niai tėmytojai supranta, 
kad tų apsigynimo pabūklų 
gali būt Chinijai įvežama 
per Francijos koloniją Indo 
Chiną ir per Singapore, An
glijos valdomą miestą, pie
tinį “snapuką” Chinijos že
myno;

Bet Japonijos lėktuvai 
bombomis nuolat atakuoja 
Chinijos geležinkelius, pri
einančius prie tų kolonijų. 
Tad1 chinams tektų sunkve
žimiais parsigabent į karo 
frontus kanuoles ir kitą 
amuniciją iš tų vietų.

Roma, spal. 18.—Mussoli- 
nio laikraštis “Popolo d’Ita- 
lia” smerkia Angliją už 
malšinimą arabų sukilimų 
Palestinoj prieš Angliją ir 
žydus.

400,000 Vyrų Armija 
Susikibo į Mirtinus 
Mūšius Ispanijoje

------------------------------ --------------------------- E ________

N. Y. Darbo Federacija 
Smerkia Senat. Wagnerj už

Paramą Tammaniečiam
New York, spal. 18.—Šios 

valstijos Darbo Federacija 
ir Darbo Partija smerkia 
senatorių Wagherj, kad jis 
sutiko kalbėt už fašistinį 
Tammany Hall kandidatą į 
majorus, neva “demokratą” 
Mahoney.

EXTRA!
-----A-------------

Francija Reikalauja Pro- 
porcionaliai Ištraukt Italų

Armiją iš Ispanijos
Paryžius, spal. 18.—Fran

cija atmeta Italijos pasisiū
lymą ištraukt tik tiek’savo 
kareivių iš Ispanijos, kiek 
bus iškraustoma tarptauti
nių liuosnorių, kariaujančių 
už liaudies Valdžią. Franci
jos vyriaušybė žino, jog 
Mussolinis turi Ispanijoj 
penkis-šešis sykius daugiau 
armijos, negu ten yra tarp
tautinių liuosnorių. Todėl, 
Francijos teigimu, turi būt 
penkis ar šešis sykius dau
giau atšaukiama juodmarš- 
kinių armijos. Tai būtų pro- 
porcionalis svetimos kariuo
menės traukimas iš Ispani
jos.

Hendaye, Franc.—Ispani- 
nijos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jie atėmė iš 
Asturijos liaudiečių Villa 
Viciosa, už 25 mylių į rytus 
nuo Gijono.

Verda Kruvina Arabų Kova 
Su Žydais ir Anglais

Jerusalem.—Arabai, šau
dydami į žydų koloniją Ti- 
raht Shalom, pietinėj Pales
tinoj, nušovė vieną žydų 
vaiką, 11 metų amžiaus. Je- 
ruzolime arabas peiliu su
badė jauną žydą Talmudo 
studentą po medžiu. Arabai 
apšaudė žydų auto-busą ties 
Motzah. Tapo nušautas tur
tingas pirklys arabas Moha
mmed el Alami, Anglijos 
šnipas.

Visuose traukiniuose Pa
lestinoj pristatyta policinin
kų su šautuvais ir revolve
riais. Sekmadienį anglų po
licija ir kareiviai dinami
tu suardė 18 arabų namų 
Ral ei Ain’e, kur praeitą 
ketvirtadienį buvo mesta 
bomba į geležinkelio trauki
ni, v

Japonai Užėmė Paotow’i
Peiping. — Japonai skel

biasi, kad jų ir mandžurų
I

toliausią

didatai, tame skaičiuje 483 
radikalai - socialistai, (libe
ralai), 188 socialistai ir 23 
komunistai. O fašistai ir vi
sos dešiniosios partijos aps
kritai pravedė savo žmones 
į 500 vietų.

Šie rinkimai dar pastipri
no Liaudies Fronto valdžią.

Anglija Degina Arabų Na
mus Palestinoj

Jerusalem, spal. 18.—Ara
bai sudegino Anglijos karo 
lėktuvų stovyklą prie Lyd- 
dos, Palestinoj ir bombo
mis sprogdino žydišką Jeru- 
zolimo dalį.z Anglų vyriau
sybė užtai paliepė savo ka
riuomenei sudegint visų įta
riamų arabų sukilėlių na
mus. Japonai škel

mechanizuota armija užka
riavo Paotow'a, i 
vakarine stotį Peiping-Sui- 
yuan geležinkelio.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Liepsnoja di
džiausi iki šiol mūšiai tarp 
liaudies armijos ir fašistų 
šiaur-rytinėj Ispanijoj, Sa- 
ragossos fronte. Mirtinoj 
kovoj kertasi 400,000 vyrų 
iš abiejų pusių. Liaudįečiai 
įnirtusiai atakuoja priešus 
tankais, bombiniais lėktu
vais, kanuolėmis ir kitais 
karo pabūklais. Fašistai 
desperatiškai ginasi. Val
džios lėktuvai sunaikino 
daugį fašistų, bombarduo
dami ir apšaudydami priešų 
suspitimus.

Liaudies armija nustūmė 
fašistus’ atgal palei Ebro 
upę, 22 mylios į pietų rytus, 
nuo Saragossos, iki fašistai 
susigriebė. Liaudiečių bom- 
bininkai daužė net priešor- 
laivines fašistų kanuole's už 
6 mylių nuo Burgos de 
Ebro.

Madrido fronte įvyko vie
na žiauriausių kovų Aran
juez klonyje, prie Cuesta 
de la Reina. Fašistai skel
biasi, kad jie čia šiek tiek 
laimėję.

100,000 Manchukuo Su
kilėliu Kapoja Japonus

Maskva. — Iš patikimų 
šaltinių pranešama, kad jau 
100,000 Manchukuo darbi
ninkų ir valstiečių, partiza
niškai kariauja prieš japo
nus ir bernaujančius Japo
nijai Manchukuo valdinin
kus. Partizanai, susidarę į 
batalionus, net į pulkus. Jie 
užpuldinėja karinius japonų 
traukinius ir sunkvežimius 
ir staiga užklupdami, plie
kia japonų kariuomenę.

Vis dažniau Manchukuo 
spauda praneša apie laido
tuves nužudytų japonų ka
rininkų ne tik Manchukuo 
pakraščiuose, bet ir centra- 
linėj dalyje..

Liaudies Frontas Laimėjo 
Rinkimus Francijoj } -

Paryžius. — Papildomuo
se apskričių rinkimuose 
Francijoj praeitą sekmadie
nį, komunistai laimėjo dar 
13 vietų valdybose ir socia
listai—31, o radikalų (libe
ralų) partija prarado 9 vie
tas, lyginant su pirmesniais 
rinkimais.

Per balsavimus pereitais 
dviem sekmadieniais išrink
ta 694 liaudies fronto kan-

* - ■ , ; • ofeŽteMgi
,'gt/ŽjaU/..,....-,,ii.JiTr : i, ..t> ,>■ n . ' wWA,,,, į i\i~’ „j,į



Puslapis Antras Antradienis, Spalio 19, 1937EAISve
K

t

T h e’ L a i srv e,I ne. ■ 
eve'ęy day, except Sunday 1

46 TEN ĖYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year............... $7.00
Foreign countries, per year............  $7.50
Canada and Brazil, per year..........  $5.50
United States, six months............ $3.00

Brooklyn, N. Y., six months..... $3.75 
Foreign countries, six months........ $4.00
Canada and Brazil, six months... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

veda, prašo amerikiečių ir kanadiečių pa
ramos. Pataria,► kad ir čia būtų parašų 
trųkimo kampanija pravesta. Bet. amę- 

'.HkiėČiįl irj kanadiečiai negirdi, Pnors taš 
LietuVos; žmonių/prąšyino balsas yra juos 
pasiekęs*jaū labai senai. ».1 J 1 

i , Kame dalykas?'* Kodėl kongresų ko
mitetai nesirūpina tuo svarbiu reikalu? 
Kas tam trukdo bei stovi skersai kelią? 
Plačiai visuomenei svarbu žinoti. Argi 
tam buvo šaukiami ir organizuojami kon
gresai, kad jie paskui užmigtų ir mie
gotų? Argi tam į kongresų komitetus 
buvo renkami veiklūs žmonės, idant pas
kui jie užsikimštų ausis ir negirdėtų Lie
tuvos liaudies balso?

Chinijos Liaudies Frontas Karo 
Ugnyje

Dabar visi mato, kaip teisingas buvo 
Chinijos Komunistų Partijos pasiūlymas 
sudaryti liaudies frontą prieš japonus. 
Chinijos laimL kad Kuomintango 
(Chiang KaL-sneko vadovaujama) val
džia komunistų pasiūlymą priėmė. Jei 
ne tas susitarimas ir apvienijimas milita- 
rinių apsigynimo spėkų, tai šiandien Ja
ponijos plėšikai jau viešpatautų ant di
džiosios Chinijos dalies. O dabar jiems 
nelabai sekasi. Jie dar nepaėmė Šang- 
hajaus, nors kruvini mūšiai tęsiasi trečias 
mėnuo, nors jie jį paimti desperatiškai 
stengiasi4. O šiauriuose buvusioji Raudo
noji Armija, kuri dabar vadinasi Aštun
tąją Armija, puikiai atsilaiko prieš už-’ 
puolikus. Ne tik atsilaiko, bet dar ir kai
lį jiems vanoja. Aštuntosios Armijos vy
riausias komandierius yra garsus Chini
jos komunistas draugas Chu-Teh.

Komunistų strategija, matyt, yra to
kia: Kadangi japonai yra daug geriau 
ginkluoti, tai eiti su jais į vieną didelį mū
šį neapsimoka ir pavojinga. Todėl jie sa
vo armiją išskirstė mažomis grupėmis ir 
pradėjo japonus pulti ir pliekti iš visų pu
sių ir kampų. Japonijos militaristai pri
pažįsta, kad šis “necivilizuotas” komunis
tę karo vedimo būdas japonams taip da- 
siėdė, kad jie nebegali nė naktį užmigti ir 
jau buvo priversti pasitraukti iš visos’ei- 
lės pozicijų Shansi provincijoje.

Komunistų armija didvyriškai atsilai
kė ilgus dešimts metų prieš žiauriausius 
Chiang Kai-sheko valdžios karinius už
puolimus ir dabar, kai padarė taiką su ta 
valdžia, jinai puikiai išlaiko savo milita- 
rinį kvotimą kare prieš įsiveržėlius ja
ponus.

Montrealo Lietuviai Minėjo 17-kos Mėty 
Sukaktuves nuo Vilniaus Užgrobimo

Gerai, Pradžia Jau Padaryta!
Prieš vėją, sakoma, ilgai nepapūsi. Ne

galėjo nedaryti nusileidimų masių norui 
ir reikalavimams ir Amerikos Darbo Fe
deracijos lyderiai. Iš sykio, kai gavo C. 
L O. pasiūlymą eiti į pasitarimą dėl darbo 
unijų judėjimo apvienijimo, William 

• Green susiraukė ir pasipurtė, girdi, pa
siūlymas “nesąžiniškas,” nepriimtinas. 
Deja, jis greitai pajuto, kad tuo savo už
sispyrimu toli nenuvažiuos. Todėl už die
nos jau pasiūlė Federacijos konvencijai 
rezoliuciją, kurioj nors visaip kaip išbara
mi ir išniekinami C. I. O. vadai, bet pasi
sakoma už bendrą pasitarimą. Iš savo 
pusės, C. I. O. išrinko dešimts žmonių to
kiam pasitarimui.

Taigi, pirmieji ledai jau pralaužti. 
Tuomi džiaugsis visa darbininku klasė. 
Gal ir pasiseks abiems judėjimams susi
vienyti. Tai būtų didžiausias laimėjimas 
visos pažangiosios visuomenės. Už sulau
žymą pirmųjų ledų kreditas ir padėka pri
klauso C. I. O. vadovybei, visų pirma John 
L. Lewisui.

Pasiūlymas Mūsų Chorams ir 
Menininkams

Lietuvių Meno Sąjungos Centralinis 
Komitetas pereitą trečiadienį Brooklyne 
suruošė Juliaus Janonio dvidešimties me
tų mirties sukakties paminėjimą. Tai bu- 

- -vo labai gražus ir įspūdingas parengi
mas. Aido Choras ir Aidbalsiai padaina
vo keletą Janonio rašytų dainelių. Drau
gai Mizara ir Balsys skaitė paskaitas apie 
proletarinio poeto gyvenimą ir kūrybą. 
Draugai P. Pakalniškis ir Mary Brow- 
niūtė padeklamavo jo eiles. Visi, kurie 
dalyvavo šiame parengime, išėjo labai pa
sitenkinę. Tai buvo naudingai, kultūri
niai praleistas vakaras.

Bet tuo nereikėtų pasitenkinti. Pana
šius kultūros vakarus galėtų ir turėtų su
ruošti mūsų menininkai kituose miestuo
se, ypač kur turime chorų. Juk beveik 
visi chorai moka dainuoti Janonio “Ne- 

-verkit Pas Kapą,” “Trauk Bėruti” ir t.t. 
O draugo Mizaros rūpestingai paruošta 
paskaita taip pat galima pasinaudoti. Ji 
bus ištisai išspausdinta “Šviesos” 4-tam 
numeryje, kuris išeis dar prieš lapkričio 
7 d. Draugo Balsio paskaita tilpsianti 
“Tiesoje”. Ją irgi galima skaityti tokiam 
parengime.

Mes patariame ir raginame chorus bei 
organizacijas ruošti Juliaus Janonio mir
ties paminėjimo kultūrinius vakarus.

F r and ja ir Anglija Nusilenkė
X

Franci ja ir Anglija kiek griežčiau rei
kalavo iš Mussolinio atšaukti armiją iš 
Ispanijos, kuri terioja to krašto gyven
tojus. Franci j a grūmojo, jeigu Mussoli- 
nis neatšauks savus fašistus, tai plačiai 
atidaryti savo rubežių Ispanijos liau
džiai, kad galėtų gauti ginklų ir kitų ap
sigynimo reikmerių. Anglija neva thm 
pritarė.

Bet staiga jos vėl pakeitė savo nusista
tymą ir Italijos fašistų atšaukimo klau
simą perkelia į Londono Nesikišimo Ko
mitetą. Čia aiškus Anglijos ir Fran- 
cijos valdžių pataikavimas Mussoliniui. 
Juk tas komitetas gyvuoja antrus metus. 
Jis buvo tam, kad neprileisti nei vienai, 
nei kitai pusei ginklų ir liuosnorių. Kas 
liečia Ispanijos liaudį, tai komitetas vis- 
ką"padarė, kad ji negautų ginklų, bet kas 
liečia fašistus, tai jiš paliko plačiausias 
duris jų pagelbai. Italijos ir Vokietijos 
fašistai pro to komiteto nosį gabeno šim
tus lėktuvų, tankų, kanuolių, daugybę 
amunicijos ir Ispanijon nuvežė apie 200,- 
000 fašistų armiją. Komitetas buvo ak
las! Ir ateityj nieko negalima laukti, 
kad jis pasitarnautų Ispanijos žmonių 
naudai?

f Kodėl Tyli Lietuvių Kongresai?
Mūsų supratimu, visai nepateisinamai 

tyli, nieko neveikia Amerikos Lietuvių 
Kongresas ir Kanados Lietuvių Kongre
sas labai svarbiu Lietuvos žmonių reika
lu. Dabar Lietuvoje baisiai sunkiose są
lygose eina masinis rinkimas parašų už 
amnestiją politiniams kaliniams anti-fa- 
šistams. Tie, kurie Lietuvoje.tą darbą

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Spaudoje visai nieko nesi

girdėt apie lietuvių komu
nistų veiklą tolimuose va
karuose, kaip Los Angeles ir 
San Francisco? Argi ten jų 
visai nesiranda, ar jie nieko 
savo vardu neveikia?

Rytų Pilietis.
Šiuo tarpu vakaruose lan

kos draugaš Pruseika. Savo 
krisluose, tilpusiuose “Vil- 

£ nyje” spalių 16 d., jisai ra-

t Los Angeles prie Kompar
tijos priklauso 6 ar 7 lietu

viai, San Francisco ir Oak- 
lande 5 ar 6. Nekurie lo'san- 
geliečiai tikrai žadėjo įsira
šyti partij on.

San Francisco numatoma 
keli nauji kandidatai. Prieš 
i š v a ž i u o j ant, daugiausia 
tuomi reikės rūpintis.

Deja, kaip daugumoje ki
tų vietų, taip Los Angeles, 
San Francisco ir Oaklande, 
draugai komunistai, matyt/ 
savo vardu nieko neveikia, 
arba veikia labai mažai. Ten 
gyvuoja masinių organizaci

jų kuopos ir jų vardu viskas 
rengiama, o' frakcijoš ra
mia} sau ilsis. Lietuvių Ko
munistų Centro Biuras nuo
latos ragina frakcijas veikti 
savo vardu (tai yra, ruošti 
masinius mitingus, prakal
bas, koncertus, vakarėlius 
ir tt.) ir populiarizuoti Ko
munistų Partiją lietuviuose, 
tačiau ne visur tie raginimai 
gauna tinkamo atsiliepimo.

Shanghai, spal. 14.—Ame
rikos karo laivų admirolas 
Yarnell oficialiai užprotes
tavo japonam, kurių šovinio 
skeveldra sužeidė jūrininką 
J. Valstijų šarvuotlaivy j 
“Augustoj.”

DRAUGAI!
j Koiųdnįstų Parijus naujų narių'vajus palengva slenka 

i, prie pabaigos j Jisužsidarys su lapkričio 7 dieįna, apvaik
ščiojant proletarinės revoliucijos laimėjiipo dvidešimtą 
sukaktį. Tąigi, laiko nebe daug liko. O tikslo dar tūli 
gražu nepasiekėme.

Mes, lietuviai komunistai, esame pasibrėžę gauti į Ko
munistų Partiją penkius šimtus lietuvių per šį vajų. Kiek 
turime davinių, galime spėti, jog iki šiol tesurekrutavo- 
me nuo pusantro iki dviejų šimtų naujų narių. Tai per 
mažai. Dar labai toli nuo tikslo.

Tiesa, šis partijos vajus išjudino mūsų draugus parti- 
jiečius ir simpatikus taip, kaip niekada pirmiau. Tiesa 
ir tas, kad visur gaunama vienas kitas naujas narys. Ta
čiau neužtenkamai. Daugiau gaunama naujų narių tik 
ten, kur senieji. partijos’ nariai ir frakcijos ištiesų 
rimtai ir energingai darbuojasi. Pittsburghas šį sykį tu
rėtų būti pavyzdžiu. Apart Chicagos, kur lietuvių kele
riopai daugiau, Pittsburgho draugai iki šiol pasidarbavo 
geriausiai.

Draugai partijiečiai, svarbesnio darbo dabar nėra, kaip 
šis Komunistui Partijos vajus. Visos mūsų partijos jė
gos sumobilizuotos gavimui partijai naujų narių. Parti
jos šūkis: Penkios Dešimtys*Tūkstančių Naujų Narių!

Dar kartą mes atsikreipiame į Komunistų Partijos 
simpatikus. Draugai, mūsų revoliucinė partija kviečia 
jus į savb eiles.' Nebeatidėliokite to žygio. Ne tik parei
ga, bet ir garbė būti Komunistų Partijos nariu. Be jūsų 
nuoširdžios, karštos talkos mūsų tikslas nebus pasiektas. 
Kur kitur Komunistų Partija j ieškos naujų narių, jeigu 
ne simpatikuose, ne tuose drauguose ir draugėse, ku
rie per metų metus jai padėjo darbuotis, pritaria jos 
programai ir veiklai?

Partijiečiai draugai, padidinta energija dirbkit vajuje!
Partijos simpatikai, stokite į partijos eiles!

Lietuvių Komunistų Centro Biuras.

Iš Sovietų Sąjungos
žvaigždės ant Kremliaus 

Bokštų
Maskvos Kremlius apves

tas, storomis sienomis, ku
rios vietomis turi bokštus. 
Sovietų valdžia ant jų įren
gė penkiakampes žvaigždes, 
kurios nakties metu dega 
elektros šviesa, žvaigždės 
yra nuo 10 iki 13 pėdų dy
džio. z .

Sovietų Zeppelinai
Sovietų Sąjunga jau turi 

devynis oro laivus (zeppeli- 
nus). Vienas i jų “SSSR— 
V-6” skrido iš Maskvos per 
Novgorodą, Kazanių, Pen- 
zą, Voroniežių, Kurską, 
Brianską ir atgal į Maskvą. 
Jis atliko ilgą kelionę. Vežė 
16 žmonių.

Nauji Laivai
Sovietų fabrikai labai užx 

imti budavojimu laivų. Da
bar nuleista ant vandens 7 
laivai: “Donbas” — 10,500 
tonų įtalpos; “Arzebedžan” 
—8,000 tonų; “Kolektyviza
cija” ir “Stroitelstvo” po 
5,000; “Peredovik”—2,100; 
“Pinega” — 3,400 ir “Spar- 
takovec” — 1,100 tonų įtal
pos.

Dimitry V. Bogomolov, 
Sovietų Sąjungos ambasa^ 
dorins Chinijoje. Jis orlai
viu išlėkė Maskvon pasi
tarti su valdžia dėl Japo
nijos karo Chinijoje.

Odesoj f a b r i k as Marti 
vardu baigia budavoti 11 
laivų, jų tarpe “Trud”, 
ir “Proletariat” po 11,000 
tonų įtalpos; “č a p a j e v”; 
“Pugačev,” “Razin,” “Lep
še” ir “Ulianov” po 3,000 to
nų; “Ural” — 7,900 tonų, 
“Vyčegda”3,350 ir “Ka- 
myšin”—2,100 tonų. /

Meškos šiaurių Poliuj
Papaninas praneša, iš So

vietų Šiaurių Poliaus sto
ties, kad juos jau trys meš
kos buvo aplankę. Sako, kad 
jie pasirūpins šviežios mė
sos. Kiek pirmiau skrajojo 
paukšteles ir matė jūrinį 
zuikį.

Traktoriai ir Valdytojai
“Pravda” rašo, kad Sovie

tų Sąjunga jau turi 450,000 
traktorius, 900,000 trakto- 
ristus, 121,000 kombainus 
ir 300,000 kambainierius. 
Tai milžiniškas mašinų skai
čius ir jų valdytojų.

Sugriebė Priešo šnipus
Spalių pirmą Sovietų pa

sienio sargai V. Nikišin ir 
N. Oskin išvyko prie sienos. 
Čia jie pastebėjo perėjusi iš 
Lenkijos pusės į SSSR žmo
gų. Kad# pareikalavo susto
ti, tai jis pradėjo šaudyti. 
Susišaudyme “svečias” už
muštas. Paš jį rasta brau
ningas su 5 kulkom, nuodų 
ir 300 sovietinių rublių.

Tą pat naktį kiti du pasie
nio sargai Čabanov ir Aga- 
jev privertė kitą svečią pa
siduoti. Pas šį rasta dirbtini 
sovietiniai pasportai, brau
ningas su 10 kulipkų ir 500 
rublių sovietiniais pinigais. 
Pasirodo, kad jie abu buvo 
kaimyniškos valstybės šni
pais.

Išskrido Jieškoti 
Levanevskio

Prie | pirmesnių Sovietų 
lėktuvų dai* išskrido į šiau
rės keturmotoriniai lėktuvai 
“N-211”, “N-212-,” “N-213” 
ir “N-210.” Kiekviename 
lėktuve yra po 8 žmones. 
Lėktuvus veda toki Sovietų 
didvyriai, kaip Farikas, Ba- 
buškinas, Čuknovskis ir Ma- 
škovskis. Jie ant Rudolfo 
salos prisijungs prie kitų 
lėktuvų.

Užprotestavo Prieš Lenkijos 
Grobuoniškus Žygius', Reika

lavo ir Lietuvoj Atsteigti
Demokratiją

MONTREAL, Canada.— Spa
lių 10 d., Montrealo lietuvių trys 
pašalpiųės draugijos, D. L. K. 
Vytauto Neprigulmingas Kliu- 
bas, šv. Kazimiero-Jono ir Mon
trealo Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Pašalpinė Draugija, Vytau
to Kliubo salėje, bendromis jė
gomis paminėjo 17-kos metų su
kaktuves nuo Vilniaus krašto už
grobimo Lenkijos imperialistų.

Tai žingsnis Montrealo lietu
vių, suvienytomis jėgomis, padė
ti mūsų broliams Vilniaus kraš
to lietuviams pasiliuosuoti iš po 
Lenkijos grobuonių jungo. Pil
na salė buvo prisikimšusi žmo
nių—apie 600 dalyvių. Nors šis 
paminėjimas ruoštas įvairaus 
įsitikinimo bei pažiūrų organi
zacijų, taipgi publika buvo įvai
raus politinio nusistatymo, ta
čiau pas'visus viena dvasia, kad 
kaip padėti Vilniaus krašto lie
tuviams atkovoti tautinę laisvę, 
gyventi nepriklausomoj Lietu
voj.

Kalbėjo trys kalbėtojai. Pir
mas nuo Šv. Kazimiero-Jono Pa- 
šalpinės Draugijos kalbėjo api
budindamas Vilniaus praradimo 
istoriją; antras kalbėjo nuo Sū- 
nų-Dukterų Paš. Dr-jos, kuris 
nurodė, kokiose sąlygose Vil
niaus krašto lietuviai gyvena ne
tekę tautinės laisvės ir kaip mes, 
užsienio lįetuviai, galėtumėm 
prisidėti atvadavimui Vilniaus 
krašto. Jis nurodė, kad reikalin
ga visų lietuvių, kaip išeivių, 
taip ir Lietuvos liaudies vie
nybė — broliška vienybė, su
sitarimas kaip lengviau atva
duoti Vilniaus kraštą. Bet 
tas bus galima atsiekti tik tada, 
kada pati Lietuva bus laisva, de
mokratinė šalis. Publika karštai 
tam pritarė^ trečias kalbėjo nuo 
Vytauto kliubo, nurodydamas, 
kad lietuviai buvo karingi už sa
vo nepriklausomybę, taip gi ir 
Vilniaus krašto lietuviai dabar 
galėtų daug parodyti savo karin
gumo už tautinį pasiliuosavimą, 
bet kaip reikia tikėtis, kad jie 
eitų prie to, jei šiandien ir Lie
tuvoj fašistinė ranka smaugia 
Lietuvos liaudį, kaip ir Vilniaus 
krašto Lenkijos ponų valdžia.

Po to priimta dvi rezoliuci
jos, varde šešių šįmtų Montrea
lo lietuvių. Viena Lenkijos val
džiai, kita Lietuvos valdžiai.

Rezoliucija Lenkijos Valdžiai
1937 m. spalių mėn. 10 d., 

D. L. K. Vytauto Neprigulmin- 
go Kliubo salėje, 2161 St. Ca
therine Str., E. Montreal, Cana
da, D. L. K. Vytauto Neprigul- 
mingo Kliubo Pašalpinė Dr-ja, 
šv. Kazimiero-Jono Pašalp. D-ja 
ir Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Paš. Dr-ja,, masiniai 
minėdami 17-kos metų sukaktu
ves nuo Vilniaus užgrobimo, 
skaičiuje 600 Montrealo lietuvių, 
pareiškiame griežtą protestą 
prieš Lenkijos valdžią už užgro
bimą Vilniaus krašto ir už tau
tinį persekiojimą Vilniaus kraš
to liėtuvių.

Mes reikalaujame, kad Vil
niaus kraštas būtų grąžintas 
Lietuvai. O kol tas bus padaryta, 
kad Lenkijos valdžia liautųsi 
persekiojusi tautines mažumas; 
kad būtų suteikta Vilniaus kraš
to lietuviams laisvė tautiniam 
apsisprendimui, kultūriniam ir 
ekonominiam veikimui; kad bū
tų nevaržomos lietuvių mokyk
los nei spauda. »

Rezoliucija Lietuvos Valdžiai
Mes, masiniai minėdami 17- 

kos metų sukaktuves nuo Vil
niaus užgrobimo, skaičiuje 600 
Montrealo lietuvių, išnešime 
griežtą protesto rezoliuciją Len
kijos valdžiai už .pavergimą Vil
niaus krašto ir kartu reikalau
jame iš Lietuvos valdžios, kad 
ji dėtų visas pastangas atvaduo-

ti Vilniaus kraštą iš Lenkijos 
imperialistų ir prijungti prie 
Lietuvos.

Todėl Lietuvos Valdžia turi 
panaikinti karo lauko teismus, 
koncentracijos stovyklas ir at
steigti demokratinę tvarką Lie
tuvoje, kad Vilniaus krašto lie
tuviuose kiltų meilė ir prisiriši
mas prie Lietuvos kaipo prie lai
svos, demokratinės šalies, iš ko 
susidarytų ten akstinamoji jėga 
už tautinį pasiliuosavimą iš po 
Lenkijos grobuonių. O Lietuvos 
liaudis, kad galėtų laisvai visą 
energiją sukaupti ir entuziastiš
kai veikti už paliuosavimą savo 
brolių Vilniaus krašto lietuvių.

Vėliau buvo perstatytas tai 
dienai pritaikintas veikalas 
“Spalių 9-toji”. Kliubo Aido 
Choras sudainavo keletą liaudies 
dainelių ir drg. Račys' pasakė 
gana juokingą monologą.

Be to, turiu priminti, kad tą 
dieną Montreale buvo ir kitas 
Vilniaus užgrobimo paminėji
mas, suruoštas taip vadinamos 
“Vilniui Vaduoti Sąjungos”, 
apie kurį, manau, parašys kiti 
draugai, kurie dalyvavo tame 
mitinge.

Dzūką Ainis.

“Laisvės” Vajus 
Šiandien

Va j įninką eilė auga. Bet ką 
veikia Pittsburghas, Baltimore, 
Wilkes-Barre, Scranton tai 
sunku suprasti. Turime pasiti
kėjimo, kad tų miestų draugai 
veiks, tik bijome kad nepasi
vėluotų.

Dovanų arenoje šiandien 
stovi šie vajininkai:

Philadelphia, Veik. Kom. 314 
A. Kavoliūnas, Montreal. . 205 
A. Stripeika, Elizabeth 202 
P. Bokas, Waterbury.... 182
G. Shimaitis, Montello . . 166
A. Barčius, S. Boston 161 
S. Reikauskas, Hudson... 145 
K. Žukauskienė, Newark. .125 
A. Klimas, Hartford..........119
J. Matačiūnas, Paterson. . 98

Mes turime vilties, kad dau
gelis iš žemiau stovinčiųjų va- 
jininkų gali pasiekti dovanų 
areną, štai surašąs:
J. J. Mockaitis, Bridgeport 97 
V. Padgalskas, Mexico... 94
J. Weiss, Brooklyn.......... 84
lg. Kubiliūnas, So. Boston 77 
S. Sharkey, Easton............ 66
S. Paulenka, Lowell.......... 65
A. Lideikienė, Great Neck 62
K. Balčiūnas, Brooklyn... 60
J. Anvill, Montreal.......... 60
L. Žemaitienė, Waterbury 57 
A. Masilionis, Hartford... 50 
A. Balčiūnas, Brooklyn... 48 
J. Rudmanas, New Haven 47 
V. Naruševičius, Kenosha. 44 
L. Prūseika, San Francisco 44
H. žukienė, Binghamton. . 36
J. Kairys, Brooklyn.......... 30
Ch. Žukauskas, So. Boston 27
C. Shaltis, Freehold.......... 27
J. Mickunas, W. Hazleton 27 
P. žirgulis, Rochester. ... 24 
J. J. Ynamaitis, Union City 22 
J. Patrick, So. Boston.... 22
O. Kalvaitienė, Maspeth.. 22
J. šimutis, Nashua............ 20
S. Janulis, Worcester........ 12
Laisviečiai Pasidarbavusieji:

D. M. šolomskas ............. 120
P. Buknys ............  102
P. Baranauskas................. 48
J. Valatka......................... 24

Darbininkų Susižeidimai

Prie žemės ūkio m-jos trečio 
ir ketvirto aukšto statybos su
sižeidė St. Dambrauskas ir Jz.
čereška; “Metalo” fabrike —VI. 
Varonka ir Jz. Masiliūnas; 
“Spindulio” b-vėje —Ant. Klem
ka; Kauno šukų ir sagų fabr. 
“Kašufa” — N. Jančiauskienė: » ’ 
prie statybos Ožeškienės g. 16 
nr. — Ap. Kamantauskas; “Dro
bės” fabrike—B. Kacevičius 
ir prie Nemuno reguliavimo dar
bų susižeidė darbininkas Br. 
Jankauskas.



Two Months More Left For the Drive

IT’S THE TRUTH!

One New Member
in

WAR IN HEAVEN

generals

of

men 
and

everywhere, 
them before 
saw at once 
puzzled and

every- 
and no- 
be seen,

Get your parents and friends to 
subscribe, to “Laisve.”

rm
ail

By Harry Granick
was a soldier! had a 
I dreamt that all the old 
and all the generals died, 
in their beds, for no states-

YOUTH SECTION
SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

CHINESE GENERALISSIMO’S PICKED TROOPS

TRIES TO THINK
PRICE OF PEACE

««

an

Pakalniškis,

UNION PROBLEMS DONT’S FOR GIRLS

propagandists of
w

be-

ANNUAL LDS
DANCES

of

see rea-

But in the end it is

here.”

or Charles
Di.-that Pau-

i

I?;'!

have been 
the courts

Wed- 
come

active LMS 
well-known

whiskery old tale 
by two types of

Who 
Who 
Who,

strike? 
effective

has 
has 
my

The 
will

to 
de 
be

and 
ad- 

they

war everywhere. The United 
cannot escape. When robbers 
people it is customary for the 
to band together and take 
against these robbers. The

Coun- 
Union 
Beery 
going

thats
men 
The I

lette Goddard, or anybody else, has 
been signed for what is considered 
the outstanding plum of the season, 
the part of Scarlet in “Gone With 
The Wind.”

Every great and commanding 
movement in the annals of the world 
is 'the triumph of enthusiasm.— 
Emerson.
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RICHMOND HILL—? ? ?
RICHMOND HILL, N. Y. — 

LDS Ramblers of Richmond Hill 
hold their annual “Ramblers’ Jambo
ree” soon after the new year. Watch 
for the date to be announced soon.

iV'V.

Soldiers of a crack regiment of Chiang Kai-shek’s forces, led by 
officer carrying an old beheading sword, move forward toward a Japa
nese position on the Shanghai front. z'the world

“Violence, my friends, 
been shot in the back ? 
been clubbed to death ? 
friends, has been seriously injured? 
—Jerry J. O’Connell of Montana.

gangster nations 
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later they intend 
into war.

people freely
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THE EDITOR

When your neighbor next door is 
held up by the point of a gun and 
his goods robbed, there are two 
things you can do. One of them is 
to simply lock your own door and 
say, “I’m neutral. Take care of him 
yourself.” That is known as isola
tion. That is just what our country 
has been doing.

On the other hand you can call the 
community police and stop the rob
ber. This alternative is what should 
be done and it is this alternative 
that President Roosevelt pointed to 
in his last Chicago speech.

The United States is not on Mars, 
it is on the earth and war anywhere 
means 
States 
molest 
people 
action
world has its robbers, Italy, Germa
ny and Japan. Now the time for act
ion has come.

We have seen that these robber na
tions have endangered the peace of the 
world. We have seen peaceful Eth
iopia invaded and its people slaught
ered. We have seen Italy and Ger
many send armies to Spain. We have 
seen Japan marching into China. 
These are acts of war and no amount 
of white paint can make them other
wise.

The nations that are attacking the 
weak ones and brazenly preparing 
fur war must be stopped.

Peace cannot exist for long when 
foreign armies, without the forma
lity of war, bomb and destroy peace
ful people. Peace cannot last when 
day by day these 
arm and make no 
fact that sooner or 
to drag the world 

The American
acknowledge the fact that war is hell 
and that we should stay out of it. 
But what can be done?

“Neutrality”
We have seen how oui’ “neutrality” 

denied arms to the attacked nations. 
We have seen how the attackers ap
preciated this because they had arms 
and the attacked had none. In this 
way we were assistants to the gang
sters and war-makers. We cannot 
continue blindly ignoring the rape 
of peaceful countries in the hope 
that we will escape their plight. We 
must take action and stop these na
tions. Italy, Germany and Japan 
must be taught not to endanger 
world peace ...

Fortunately, the President has 
shown the better way. Previous to 
this it has always been thought that 
the. war-makers must be destroyed 
with their own medicine — that the 
killers must be killed. But there is a 
better way. The United States has 
not yet entered upon this new course 
of action but the President’s speech 
has paved the way.

Quarantine War-Makers
Nations need materials with which 

to wage war. The ^Fascist nations 
hate democracies — but see if they 
can get along without our oil, cop
per, iron, steel, guns, cotton, and 
planes. See if they can even dream 
of war with their supplies cut off 
and their markets dried up.

Of course certain enterprises will 
suffer. Our exporters will raise a ter
rific cry and weep pitiful tears for 
“free trade.
better that a few industries suffer 
than a whole world enter 
disastrous war that may 
countless millions of people and bil
lions of dollars.

Peace will not be handed to us on 
a silver platter. We must pay for it 
and pay dearly. And the price is 
steep. When the generals, munition 
makers, admirals and big business 
men no longer can fight for a lack 
of materials, peace will have won.

We can pay the price.

THE “VOICE”
Of Lith/Americans

Coming Out Soon

Have YOU

i year—$1.00
Lithuanian-American Publishers 

Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

J. JANONIS MEMORIAL 
MEETING LAST WEEK

Last Wednesday evening the twen
tieth anniversary of the death of 
Julius Janonis was appropriately ce
lebrated. The Lietuvių Meno Sąjun
ga had arranged the memorial meet
ing for the famous Lithuanian poet.

The program was short but ap
preciated by the public and well pre
sented. R. Mizara, editor of Laisve, 
told the story of the poet’s life and 
showed how, from his very youth, 
Janonis felt and sympathized with 
the tasks and everyday struggles of 
the peasants and workers. Janonis 
visioned a day when his people 
would be freed from oppresion but 
he never lived to see that day. He 
was an active revolutionary and on 
the day of his death sent a letter 
to his friends asking 
nue in his footsteps 
the people were free, 
young as he was 
ful works 
ciated by 
over.

Pranas 
member, presented the 
poem “Rudens Vidurnaktis”. Mary 
Brown, LDS’er and Aido Chorus 
member, recited “Krinta Lapai, Vys
ta Gėlės”.

Pranas Balsys then spoke and ex
plained that Janonis from bis very 
childhood understood the lives of his 
people. The few examples he gave 
showed the poet’s grasp of the things 
that are close to the peasant and his 
visions of something better.

R. Mizara spoke again and told 
the audience that in Baltimore the 
mother of the poet was still alive and 
very poor. The audience was asked 
to give her financial help and a col
lection was made.

The program was ended with the 
Aidbalsiai and Aido Chorus singing 
under the direction of B. L. šalinai- 
tė.

them to conti- 
and kfht till 

us Janonis, 
written beauti- 

etry that are appre- 
Lithuanians

BROOKLYN—DECEMBER
The Brooklyn Builders will hold 

their Annual Dance early this De
cember. The committee in charge is 
preparing new ideas and promises 
this dance to be the best the Build
ers have ever put on.

CLEVELAND—OCTOBER 30th
CLEVELAND—The LeaDerS and 

Collinwoodites are holding a joint 
LDS Masque Ball on Saturday, Oc
tober 30 at the Lithuanian Workers 
Hall, 920 East 79th Street. Prizes for 
best costumes.

NEWARK—NOVEMBER 20th
NEWARK. — The LoDeStars are 

holding ą dinner-dance at Club Wind
sor on Saturday, November 20th to 
celebrate their 5th anniversary. Ad
mission — $1.25, includes dancing 
one of the best orchestras and a 
luxe turkey dinner. Tickets must 
purchased in advance.

HOLLYWOOD—A resolution to 
the Los Angeles Central Labor 
cil from the Culinary Workers 
has requested that Wallace 
be put on the unfair list for 
through picket lines.

I He, like some other actors, has 
been frequenting the struck Brown 
Derby Restaurant, despite requests 
from the Screen Actors Guild that 
its members stay away from there.

Beery, previously suspended by 
Actors Equity for refusing to join 
the Guild, has made application for 
a guild card since the 95% guild | 
shop went into effect.

Ed Sullivan, columnist for the 
New York Daily News and Syndi
cate who replaced Sidney in Holly
wood, is also a frequenter of the 
Derby. He tells almost daily of 
lunching there with such people as 
Hearst Columnist Louella Parsons. 
Sullivan’s column, besides flaunting 
the crossing of picket lines, has been 
viciously anti-labor and reactionary 
in every way.

Edward G. Robinson and Bettie 
Davis will be reunited in a picture 
called “The Good Die Poor”... The 
RStz Brothers have gotten a new 
term contract that will give them 
better .that $100,000 per picture.

Peter Lorre is the final choice for 
Louis XVJ in Norma Shearer’s “Ma
rie Antoinette.” The studio had tried 
to get Charles Laughton 
Boyer for the part.

David Selznick denies

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLAS!

YOUTH AND THEIR
ORGANIZATIONS

DAILY NEWS BUILDING 
VISIT BY BUILDERS

By Veteran
“Strikes are unnecessary.
Here’s another 

recited endlessly 
people:

(1) Anti-union
the Natl. Assn, of Manufacturers, 
the Natl. Metal Trades Assn., 
similar groups and re-echoed 
nauseam in the business dailies 
control.

(2) Simple-minded folk who
lieve that anything said twice must 
be true.

What is the truth ? Do working 
people joyously declare strikes for 
the fun of it? No one who has taken 
part in a union meeting deliberating 
on a strike would ever make such 
a statement. Strikes are the last re
sort, declared only when every mea
sure for peaceful settlement of grie
vances has been exhausted. Strikes 
mean suffering and hardships.

Defy the Law
A common cause of strikes is the 

refusal of the management to nego
tiate. So flagrant is this evidence of 
industrial tyranny that the U. S. 
Congress passed the Wagner Act, 
the President signed it and the Su
preme Court upheld it. Still certain 
short-sighted, misled employers try 
to evade the law.

Another cause of strikes is the re
fusal of employers to permit higher 
living standards for their employees. 
When workers know that a $4,000 
annual wage is a possibility in tttis 
country, when they feel the rising 
cost of living, when they read the 
reports of increased dividends, they 
feel that their demand for a better 
wage and shorter-hours is justified. 
The stiff-necked employer will try 
desperately to give more to stock
holders and less to workers. Often 
the only way to make him 
son is to tie up the plant.

Main Weapon
What if labor could not 

That would mean its most
weapon would be denied, its uiiions 
would become useless, and the living 
standards of workers—as of any un
organized groups—would sink to a 
point as low as that of unorganized 
tenant farmers.

PITT EDITOR QUITS 
WHEN CENSORED

PITTSBURGH, Pa.—Shades of the 
I late Andrew Mellon stalked across 
; the University of Pittsburgh cam- 
j pus here last Friday when the editor 
I of the Pitt News resigned after a 
1 rigid faculty censorship had been 
1 instituted on the paper.

The censorship came on the heels 
of a stinging editorial which Leo- 

I pold Koeberlein, the editor, had 
• written on Mellon’s death.

Firm in his stand, Koeberlein said 
that his resignation would hold until 
the administration had decided “to 
reinstate the policy of a free stu
dent newspaper.”

In support of the stand taken by 
the young editor, it is reported that 
the entire Pitt News staff had re
signed.

Waste paper baskets in the publi
cation’s office were decorated with 
the words:

“Place all news stories

Don’t be a wall-flower.
Of all the definitions I’ve read and 

heard describing personality, this one 
seems to sum it up in a nutshell: 
“Personality is the sum total of all 
your characteristics that vitally ef
fect other people.” In other words, 
personality is that “certain some
thing” about you that does or does 
not impress people in youi’ face to 
face relations. No two personalities 
are alike anywhere in the world.

When you hear someone say “She 
has personality” you take it that 
he means she is desirable, winsome, 
pleasing, makes a strong and favo
rable impression. But, personality 
may just as easily be weak or of
fensive. Your individual personality 
may be either an asset or a liability.

Personality can be known by ob
serving what a person does in a 
great variety of situations, how he 
or she walks, talks, takes defeat, 
acts when in love. It shows in eve
rything one does. Psychologists 
make it cleai’ that personality is the 
expression of the whole person. It 
is something the whole of which is 
greater than the sum of its parts. 
(Or something.)

To have a pleasing personality, 
robust health is the first greatest 
requirement. One must be healthy | 
in body and mind. Many girls .are 
unhappy because of poor complexion 
and their feelings of inferiority cen
ter around this physical handicap. 
Well, remember what I told you 
about drinking water, diet, etc. ? How
ever, if your case is extreme, con
sult your physician. We’re not all 
beautiful but we can be charming. 
Posture has a great deal to do with 
attractiveness and charm.

Another important factor is the 
clothes worn. When you see an 
“overdressed” woman you can be 
suęe she is lacking in personality. 
She has chosen the method of 
clothes to “put her across”. Clothes 
are not substitutes for personality; 
they are merely the expression of it. 
Lastly, be sure to get enough sleep 
so you will be alive, alert and full 
of vitality. Then, I dare anyone to 
say you have no personality!

Ano.

The Brooklyn Buiders monthly 
meeting will take place tomorrow 
evening at 8 P. M. in Laisve Hall. 
It was originally intended to hold the 
meeting last Wednesday but the Ju
lius Janonis Memorial Gathering in
terfered. All members are reminded 
to pay their dues and bring that one 
new member we are all supposed to 
get in the LDS membership drive.

The Educational Group already 
had their meeting and they have de
cided to visit the Dhily News Build
ing on October 27th. Not more that 
fifteen can attend and so if you 
want to see how the modern news
paper is made, register for this trip 
in advance. The Daily News will 
furnish a guide at no cost whatso
ever to us. So keep the last 
nesday of this month open and 
at 7:30 to Laisve Hall.

Bowl. .. bowl ... bowling ... 
the cry of many big busky 
now. Yes, it has happened. 
Sports Group has become active and 

! is now tossing the nine pins around. 
: Rumors have it that a team will be 
organized. As for basketball—its a 
deep dark secret.

“Archibald, dearest, wherefore art 
thou?”. Well, madam, Archibald and 
company will soon make their first 
appearance in “The Fatal Necklace”. 
The new Director of the Drama 
Group is now working in earnest 
to present that dramatic masterpiece. 
Date to be announced soon.

At the meeting, plans for 
BiuLDerS Annual Dance will be 
cussed. A tentative date of 
cember 4th has been selected 
the committee has kept quiet about 
it. A surprise?

IDS MEMBERSHIP DRIVE SPURTS 
-MANY YOUTH NOW JOINING

BROOKLYN, N. Y.—The membership drive to get youth 
into L.D.S. youth branches is now running down the home 
stretch. A huge trophy, which will be given to the branch get
ting the most members, is the prize at stake and various youth 
branches have their eyes on it.

The Cleveland LeaDerŠ, one of the most active branches in the member
ship drive, are turning on the heat and expect to run into first place in a 
short while. The LeaDerS, according to the LDS National Office, are only 
one member behind the Sparks and before the month is over, they feel that 
they will surpass them and evenEp 
catch up with the Redwings who are 
in f/rst place.

There are still two months left for 
the membership drive. Other branch
es are scurrying around trying to 
get members, and put themselves in-

1 to the running. Newark, the dark 
I horse branch that almost snatched 
the trophy from the Redwingers, 

' stated that it is not out of the race 
yet and expects to make a last 
nute spurt that will surprise 
others.

YOUTH OPPRESSED
IN POLAND •

WARSAW—From time to time 
Polish press publishes figures on 
conditions of the Polish workers, 
though the information is fragmen
tary and guarded, it gives some idea 
of the sad plight of Polish youth.

The following facts are an indica
tion:

1,500,000 children of school age re
ceiving no education at all.

In 2,913 schools, teachers 
classes of between 117 to 
ren.

20,963 young adolescents 
found guilty of crime by 
in the course of one year.

There are 8,500 vagrant children 
in Warsaw.

From 25 to 30 pei’ cent of con
scripts are unfit for military service, 
for reasons of health.

The streets of the big Polish towns 
are full of youthful prostitutes, pick
pockets and child beggars.

The Fascist government has re
cently deprived young persons of the 
franchise, by raising the age 
electors from 21 to 24 years.

Conservative Irresponsibility
“The characteristic of American 

business in the economic realm has 
been its irresponsibility and its ha
bits here have colored its whole re
lationship to political institutions.— 
In a democratic society the inter
vention of a state is the' necessary 
sequence of the abuse of power.

1'

Wi

One slogan that is putting life 
to the drive is “Every member get 
at least one new member.” If that 
slogan were conscientiously followed, 
many branches could easily double 
their membership. Several branches 
are conducting “One Man Drives” 
i. e., only one member gets other 
members but everyone *else in the 
branch cooperates and helps him.

5 “Not Over”
The race is far from being over 

and anything may happen before,the 
two and a half months are up. All 
L.D.S. branches are urged to do their 
best and get more members. The 
beautiful trophy at stake is some
thing any branch would be proud to 
possess. The National LDS Office is 
waiting for those application blanks. 
If you haven’t sent yours in yet— 
get going!

—PALM WINE:—
Natives of Mexico have found a 

tasty drink yielded by the palm tree! 
It seems that the natives cut down 
a tree, scoop out a trough in the 
trunk, cover the opening with leaves, 
and after two days return to find 
the hole filled with a delicious red 
wine, said to be the equal of the best 
vintage wines of France! These palm 
trees were reported by an explorer 
returning from southeastern Mexico.

—Just not suspected “things”:
England (not Germany) exports 

more beer than* any other country. 
Last year’s export total for the na
tion was 8,508,000 gallons!... Flori
da has a coastline of 3,701 miles!... 
Wars are fought when sunspots are 
at their maximum; peace is most 
common when they are at their mi
nimum, says a French astronomer... 
Petrified trees containing gold em
bedded in their trunks have been 
found in Nevada!... Contrary to 
public opinion goatys/ do not actually 
eat tin cans, but they just yearn foY 
the sweet glue underneath the labels.

—Here’s Something:—
Freckles were considered an ob

stacle to beauty even in the Roman 
days as the woman at that time used 
lettuce juice to battle their hated 
enemy ... History says that rattles 
have been used more by adults than 
by children. (Haw! Haw!)

Ernest C.

WHEN I 
” dream, 
statesmen 
Of course 
man or general dies anywhere else.
And, of course, they went to heaven. 
And how wonderful and beautiful 
everything was! All gold and milk 
and honey. And the people were so 
happy, everyone. They had 
thing they could wish for 
where was there a tear to 
or a sigh to be heard.

The old statesmen and
recognized that this was indeed pa
radise. But still there was something 
missing.

When they had been 
the angel Gabriel took 
the Lord. And the Lord 
that they were slightly 
unhappy,

“Well,” said the Lord, “and how 
do you like heaven?”

“Fine,” they said. ‘Wonderful place 
and all that. People seem happy. 
There’s . enough to eat and drink. 
And enough clothing ,though to be 
sure no one seems to wear much of 
that.”

“But?”’said the Lord.
“Well,” said the o!4 statesmen and 

the generals, “the truth is we’re just 
a tiny bit disappointed.”

“I’m sorry,” said the Lord.
“Yes, Lord,” said they, “why here 

you’ve got everything but no forts, 
no cannons of any sort, no machine 
guns or shrapnel or bombs, no 
battleships, nothing. We just can’t 
understand it.”

“But,” said the Lord, “we really 
don’t need them.”

The old statesmen and the gene
rals smiled pityingly at Him.

“Ah,” they said, “you never know, 
Lord. With all these riches and all 
this beauty, someone • might want to 
attack you and take it away from 
you.”

“But who?” said the Lord. “We’re 
all friends here. Everyone has all he 
wants.”

“Ah,” said the old statesmen and 
the generals, “but ’ you never know, 
Lord. There are some people who al
ways want more and are ready to 
fight for it, too. Now, what we sug
gest is that you allow us to train 
soldiers and to builH battleships and 
tanks and machine guns and all the 
rest of it so that, should we be at
tacked, we could defend ourselves. 
All we want to do is to defend our
selves, that’s all.”

“Then,” said^the Lord, “J will give 
you a corner of heaven all to your
selves, where you can do all the pre
paring you like without annoying 

the rest of us.

So He did. And the old statesmen 
and the geherals were very happy. 
They at once divided their corner of 
heaven into separate sections and 
then they all went to work as hand 
as they could wishing up battleships 
and submarines and tanks and can
nons and machine guns by the thou
sands.

And before the day was over, they 
were all strutting about each gazing 
proudly at his own armaments and 
fearfully at the other fellow and 
saying, “Oh, I could lick him! Just 
try and do it! I dare you step over 
this line! Don’t you dare insult me!” 
And quick as that, those old states
men and generals had declared war 
among each other.

Now it was all very well to declare 
war but you had to have someone to 
fight it. So these old statesmen and 
generals went to see the Lord.

“It’s absurd, Lord,” they said. 
“Here we have finally managed to 
declare war and none of your people 
want to «fight in it. What is to be 
done?”

“That’s very simple,” said the 
Lord. “You’ve got a corner all to 
yourselves?”

“And
Yes,” they said, 

enough battleships and 
guns?” “Yes,” they said.

“And a declaration of war?” 
“Yes,” they said.

“Then,” said the Lord, “just fight 
it out among yourselves. It’s your 
war, isn’t it?”

The old statesmen and generals 
were flabbergasted. Their faces grew 
pale with fear and ąnger.

“What” they cried. “Fight the war 
ourselves and get killed maybe?”

“But I thought that was the pur
pose of war,” said the Lord.

“Yes,” said they. “But don’t you 
see, Lord, if we get killed who would 
be left to continue the war?”

“Why no one,” said the Lord. “No 
one at all and a most satisfactory 
riddance.”

So the old statesmen and the gen
erals went slowly back to their cor
ner. And, of course, they had no war. 
For they had no intention of being 
killed themselves. But often and 
often they thought longingly of the 
Earth and wished they were back 
where we boys and young 
easily persuaded to go out 
each other in their wars.

are 
kill

No Real Plan
There is no philosophy 

right;—The Chamber of Commerce, 
the bankers, the National Manufac
turers Association, none of these has 
delineated an outline of a philosophy
which gives the American people the 
right to confidence in their outlook.
—Laski, in Harper’s.

the
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LIETUVOS ŽINIOS
Ištepė žydų Trobesius 

Degutu *
IX. 16-17 naktį Linkuvoje ne

žinomi piktadariai ištepė žydų 
gyvenamų namų langus ir du
ris degutu ir kai kur ant sienų 
padarė kiršinančius užrašus. 
Policija piktadarius aiškina.

Įtarinėdamas žmoną Esant 
Neištikima Ir Keršydamas 
Įtariamam Gavo 3 m. S. D. 

Kalėti
Maldaikiškių km., Kuktiškių 

•vai., gyv. Meškauskas Juozas 
įtardamas savo žmoną palaikant 
santykius su Pranu Kaušylu, ir 
už tai Pr. Kaušylui, patykojęs 
gurbe, 1937 m. kovo 29 d. ak
meniu padarė sunkų kūno suža
lojimą.

Teismas į nubaudė 3 m. s. d. 
kalėjimo atskaitydamas 5 mėn. 
iki teismo atkalėtus.

būdu iškasa daug jau supuvusių 
grabų su žmonių kaulais ir rū
bų likučiais. Viename grabe ras
ta moteriškes supinta kasa, at
rodo, lyg visai nesenai būtų su
pinta. Stačiatikių dvasiškis tuos 
surinktus kaulus ir rūbų liku
čius sudėjo į dėžę ir palaidojo 
kituose kapuose. Dabar renkama 
nauja numirėlių kaulų partija.

Gaisras
Rugsėjo 8 d. apie 11 vai. va

karo Nedažinkų k., Imbrado 
valse., užsidegė ir sudegė Rim
šos klojimas su nekultais javųįs, 
kuliama mašina, lineika ir kitais 
daiktais, ūkininkas liko be duo
nos ir pašaro.

Daug Kertama Miškų i

Rietavo — Plungės — Aridre- 
javo miškuose buvo likviduoja
mos bendros ganyklos. Dabar 
tuose plotuose miškai jau likvi
duojami. Kasdien dirba po kelis 
šimtus darbininkų, šiemet iš
kertama už du milijonus. Ta pa
čia proga miško pirkliai perka 
didelius plotus ir privačių miš
kų. Buvęs tad miškingiausis ra- , valdžios centrą iš Valencijos 
jonas bus jau perėjęs į 
nemiškingiausių.

PASAULINES ŽINIOS
Rarrplmia Cnrinn Tilrhl' F^ancijai gąsdina, būk As- DdILulUHa UvlldU IIKIŲ turi jos milicininkai išžudy

Būt Ispanijos Sostine sią 5,000 fašistinių imtinių.

Vasiliauskui, Gustaičiui, Jau
nuoliui (kurio vardą pamir
šau), Matulevičiui ir Kubiliū
nui už atvežimą dainininkų. 
Taipgi ačiū ir skaitlingai pub
likai už atsilankymą.

Reporteris.

laikyti. Be to, mums rūpi, kad 
korespondencijos būtų gyvesnės, 
tobulesnės.

MADRID.—Dar nėra nu
spręsta perkelt Ispanijos

SSRS ir Romos Pozicija “Ne
sikišimo” Konferencijoj

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

I VdlUZ^lVO veilVI 10 V CllVllVIJMkJ

vieną į Barceloną. Bet respublikos

Eks-

Nelaimingi Atsitikimai Prie 
Geležinkelių

Šiomis dienomis prie geležin
kelių buvo keletas nelaimingų 
atsitikimų.

Gudžiūnų — Baisogalos tar- 
pustotyje traukinio mašinistas 
pastebėjo ant bėgių gulinčią mo
terį. Traukinys laiku buvo sus
tabdytas ir moteris ' nuo bėgių 
pašalinta. Paaiškėjo, kad toji 
moteris ėjo geležinkelio bėgiais 
ir, turėdama nuomario ligą, 
krito ir susižeidė. Ji nugabenta 
į Šiaulių ligoninę.

Radviliškio mašinų ruožo de
po dirbtuvėse sunkiai susižeidė 
darbininkas M. Chudoba.

Prie Marijampolės ant neap
tarnaujamos pervažos automo- 
trisa užlėkė ant vežimo ir veži
mą sudaužė į šipulius, o juo 
važiavusiam ūkininkui nupjovė 
kairiąją koją. Arklys išliko svei
kas.

Kužių — Kuršėnų tarpusto- 
*—tyje netoli bėgių griovyje kelio 

priežiūros pareigūnai rado mo
ters lavoną. Kas toji moteris ir 
kas ją nužudė — tebeaiškinama.

Mažeikių stoty ant pervažos 
po Latvių traukiniu pateko K. 
Žukauskas ir traukinys nupjovė 
jo dešiniąją koją, o kairiąją ko
ją smarkiai sužeidė.

Virbalio stotyje pašto agen
tūros prausykloje nusišovė tos 
agentūros sargas Vincas Mede
lis, 41 metų amžiaus, žudymosi 
priežastis — sunkiai pagydoma 
liga.

“Limos” Fabrikas Nedirba

KAUNAS. — “Limos” fabri
ko audimo skyriaus darbininkai 
(apie 35) pareikalavo padidinti 
atlyginimą ir ligi tai nebus pa
daryta, nutraukė darbus. Dėl tos 
priežasties nedirba ir likusieji 
(apie 45) fabriko darbininkai.

Dabartinio Vokietijos Režimo 
Auka Sulaikyta Lietuvoje 

žydų spauda rašo apie šiomis 
dienomis mūsų saugumo organų 
sulaikytą apie Radviliškį nepa
prastai nuskurusį ir suvargusį 
buv. tūlų Vokietijos universitetų 
profesorių ir Reichstagų atstovą 
prof. Schmerzenreich-Klaschins- 
ky. Pokarinėje Vokietijoj sulai
kytasis vaidino žymų vaidmenį 
socialdemokratų judėjime ir da
bartinės valdžios buvo pasodin
tas kone, stovyklon. Iš stovyklos 
jam pasisekę pabėgti į užsienį. 
Jis spėjo kautis Ispanijos fron
tuose. Ten pateko į gen. Franco 
nelaisvę. Sužinoję, kad jis yra 
Vokietijos pilietis, jis buvo iš
vežtas laivu į Vokietiją, tačiau 
viename Prąncūzijos uoste, jam 
vėl pasisekę pabėgti. Taip tas 
nelaimingasis jau apie pusmetį 
bastosi iš vieno krašto į kitą, 
nes kaipo asmens dokumentų 
neturintis, jis be atodairos tre
miamas. Į Lietuvą jis buvęs 
įtremtas iš Lenkijos ir atėjęs į 
Šiaulius, jis tiesiog elgetavęs. 
Sulaikytasis kreipė aplinkinių 
žmonių dėmesį savo nepaprastu 
kalbų mokėjimu, nes jis kalba 
18 kalbų.

Nustatyta Nauja Tvarka, 
Kada Darbininkai Negales 
Važiuoti Autobusais Papi

gintais Bilietais
Darbo rūmų pirm, šulaitis 

šiomis dienomis lankėsi pas 
Kauno m. burmistrą ir kalbėjo
si dėl draudimo papigintais bi
lietais darbininkams vadinėti 
Kauno m. autobusais tarp 7:30- 
9 vai. ir tarp 13:30-15 vai. šis 
draudimas darbininkų tarpe bu
vo iššaukęs didelį nepasitenkini
mą.

Kauno burmistras visai pa
naikinti draudimo nesutiko, bet 
nustatė naują laiką, kiek trum
pesnį, kada papigintais bilietais 
darbininkai negalės važiuoti, 
būtent: tarp 7:10 ir 8 vai. ry
tais darbininkai negalės važiuo
ti papigintais bilietais iš A. Pa
nemunės, Vilijampolės ir nuo 
Geležinių vartų, bet iš miesto 
centro tuo laiku galės važiuoti. 
Po pietų tarp 13:30 ir 14:30 vai. 
darbininkai papigintais bilietais 
negalės važiuoti iš miesto centro 
į priemiesčius; A. Panemunę, 
Vilijampolę ir ligi Geležinių var
tų. IŠ priemiesčių į centrą tuo 
laiku galės važiuoti.

Gaisras su Aukomis
Rugsėjo iš 19 į 20 d. naktį su

degė Vilimaičio Juozo, Laukan- 
tiškių kaimo, Gelgaudiškio vai. 
kluonas, kuriame buvo suvešti 
javai nuo 2 ha žemės. Nuostolių 
padaryta apie 600-700 litų. Tro
besys apdraustas nebuvo. Per 
gaisrą pil. čiulkinys Pranas, ku
ris atbėgo gelbėti nuo gaisro 
žmogaus turtą, labai nukentėjo: 
krisdamas rąstas nulaužė jam 
koją, šulaužė šonkaulius.

Nabašninkai Laidojami An
trą Kartą

Zarasai. — Zarasuose, Biru
tės gatvėj, yra stačiatikių kapai, 
kuriuose numirėliai nebelaido- 
jamų jau apie 55 metus. Zarasų 
miesto valdyba, tvarkydama gat- 

! ima iš tų kapų žvyrą ir tuo

A. J. — Jūsų ilgoko straips
nio “Tolimieji Rytai ir Vidur
amžio Jūra” negalėsime sunau
doti. Jis taip sunkiai parašy
tas tuo taip painiu klausimu, 
išvados taip neaiškios, jog abe
jojame, ar jis suteiktų kokios 
nors dvasinės* naudos. Draugas 
galite gerai plunksną vartoti, 
tik dažnai, taip sakant, paskęs- 
tate ir net paklystate per daug 
ilguose išvedžiojimuose. Rašyki
te trumpai, “imkite bulių už ra
gų” be “filozofiškų” išvedžio
jimų. Straipsniai, kurių vidu
tinis skaitytojas “neįkanda”, 
nustoja savo vertės.

“Laisvės” Skaitytojui, So. 
Boston, Mass. — Koresponden
cijų, greta kurių rašytojas ne
paduoda savo vardo, pavardės ir 
antrašo, mes dienraštin netalpi- 
nam. Taigi nepasinaudosim ir 
tamstos prisiųsta koresponden
cija apie tą mitingą.

Mūsų Korespondentams.—Tū
li draugai korespondentai ir vėl 
įsismagino pyškinti pranešimė
lius korespondencijų vietoj. 
Prašome draugų įsitėmyti: pra
nešimai turi būti talpinami į 
pranešimų skyrių, todėl nemai
šyk it jų su korespondencijomis. 
Pašto taisyklės reikalauja, kad 
pranešimai turi būti talpinami 
atskirai ir mes turime jų prisi- metrų ilgio.

London. — Susirinkime 
tarptautinės “nesikišimo” 
komisijos, Mussolinio atsto
vas D. Grandį reikalauja 
pirma pripažint generolui 
Franco’ui pilnas karo teises 
ir tik tada svarstyt apie sve
timų kareivių ištraukimą iš 
Ispanijos.

Sovietų atstovas M. Lit
vinov laikosi tos pozicijos, 
jog negalima kalbėt apie ka
ro teisių pripažinimą Ispani
jos fašistams, kol bus visiš
kai atšauktos svetimos armi
jos iš Ispanijos

viešųjų darbų ministeris de 
los Rios sako, kad Barcelona 
keliais atžvilgiais geriau 
tiktų kaipo valdžios centras:

Barcelona yra svarbiau
sias pramonės miestas Ispa- • •• -| • j
biausi ginklų ir amunicijos 
fabrikai ir puiki prieplauka. 
Barcelona stovi toliau nuo 
fašistų Majorca ir Ibiza di
džiųjų orlaivių stovyklų ir 
ją lengviau apginti. Barce- 
lonoj yra tinkamesnių patal
pų valdžios įstaigoms. O jei 
būtų atidarytas Francijos

Nelaimingos Angelaičių 
kursijos Rezultatai

UTENA. — Angelaičių 
kursijos į Sudeikius, išbąrsčiu- ! .. - .
sios ir sužeidusios vaikus tokie Jame randasi stam-

eks-

rezultatai: sunkvežimio savinin
kai Goldfainai nubausti 500 lt., 
šoferis Berkalis —- 75 lt. ir eks
kursiją organizavęs kunigas— 
50 litų.

Apleisti Parapijos Kapai

Zarasų parapijos kapai visai

Naujas Gelžkelis
Sovietų Ukrainoj baigia

mas pravesti naujas gelžke
lis tarpe Zolotonoša—Miro- 
novka, kuris turės 117 kilo-

apleisti. Aplink kapus nėra jo. rubežius praleist ginklus is- Japonu Bombininkai Šimtais
kios tvoros, kapuose numirėliai 
laidojami be jokios tvarkos, ne 
prisilaikant eilės, o kaip pakliu
vo—kaip kas išmano, taip ir 
laidoja; be to, nėra takelių. Vie
nu žodžiu, Zarasų kapai daro 
blogą įspūdį.

Teko girdėti, kad Zarasų kle
bonas kun. Mazūra už geresnes 
vietas kapuose įmąs net po šim
tą litų bažnyčios reikalams.

panijon, tai liaudies valdžiai 
iš Barcelonos būtų arčiau 
susisiekt su Franci j a. Vy-į 
riausybės perkėlimas iš Va-1 
lencijos į Barceloną apskri
tai sutvirtintų liaudiečių po
ziciją, sako minimas minis- 
teris.

Tebežudo Civilius Chinus
NANKING, Chinija. —1 

Japonų bombiniai lėktuvai, 
vėl bombardavo kokį tuziną 
Chinijos miestų ir miestelių, 
ypač taikė į geležinkelių sto
tis ir prieplaukas piet-vaka- 
rinėj Chinijoj. Tsenchene 
dešimt japonų lėktuvų bom
bomis užmušė ir sužeidė 
daugiau kaip 200 nekariš- 
kių chinų, moterų, vaikų ir 
vyrų.

IM

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikStynom Ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Matey Avenue) BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

ją Baigimui Karo Chinijoj

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

gy-

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

vyrų 
ir ga- 
solo: 

Kubi-

Tariu didelį proletarinį ačiū 
visiems So. Bostono daininin
kams, pianistėms Žukauskaitei 
ir Yarmolovich-Kugel. Taipgi 
visiems draugams: Niukui,

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TW. Triangle 8-3621 

Brooklyn, N. Y.

Norwood, Mass.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

Šiemet Jy Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

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

Įsigyti bilietus.

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti raistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE* DETROIT, IflCH.
..........  . ....... .......................................... . Į Į ->'

Gal Dingęs Mussolinio Sūnus 
Bruno Ispanijoj

Neklaužada Sūnus Sužeidė 
Tėvą, Kėsinos Užsmaugti Mo
tiną, Paskui Uždegė Trobe

sius ir Pats Puolė Į Ugnį 
Utenos apskr., Vyžuonų vals.,

Sprakšių km. gyveno ūkininkas 
Jonas žabulionis, kuris turėjo 
du sūnus — Dominiką ir Liud- 
viką. Dominikas buvęs . geras 
vaikas, o Liudvikas juo didyn 
augęs, juo blogyn ėjęs. Kai už-; 
augo, ištvirkavo, nedirbo darbo, n n n • v r 
neklausė tėvų. Vienąsyk Liudvi- KoOSeVelt Remia KoiliereilCl-

ROMA.—Jau kelinta die
na nėra žinios apie Mussoli- 
nio sūnų Bruno, kuris sykiu 
su 22 kitais Italijos lakūnais 
nesenai nuskrido tarnaut Is
panijos fašistams. Jis daly
vavo keliuose oro užpuoli
muose prieš Barceloną ir 
Valenciją.

kas puolė tėvą ir sužeidė jį. Tė
vas nusiskundė policijai. Byla 
atsidūrė pas tardytoją. Kai tar
dytojas šaukė tėvą su sūnum į 
Uteną, tai Liudvikas atsisakė 
važiuoti, nors tėvas kvietė kar-1 
tu važiuoti, pažadėjo jam dova
noti.

Liudvikas tėvams keršijo, 
kam jie Dominikui didesnę da
lį užrašę. Kai tėvas išvažiavo į 
Uteną, Liudvikas puolė motiną 
ir norėjo ją užsmaugti. Motinai 
pavyko ištrūkti ir išbėgo į lau
kus.

Būdama atokiau nuo namų, dėlei 
lauke, pamatė, kad dega jų tro
besiai: kluonas, tvartas ir 
venamasis namas.

HYDE PARK, N. Y. — 
Prezidentais Rooseveltas sa
kė spaudos atstovams, kad 

"'Jungtinės Valstijos daly- 
ivaus planuojamoj Devynių 
Valstijų konferencijoj dėlei 
Japonijos taikymo su Chini
ja, kai Amerika bus pakvie
sta į tą konferenciją. Jinai 
įvyksianti Brusselyj, Belgi
joj.

O ką Amerikos valdžia to- 
liaus darys dėlei taikos ir 

apsisaugojimo nuo 
“tarptautinių kriminalistų” 
užpuolikų, apie tai Roosevel
tas patarė laikraščių repor
teriams nieko nepranašauti.

“Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus Įvairesnis 

negu bent kada buvo.

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

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

Vien tik šokiam Įžanga 50c

DENVER, Colorado. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimo vadai per
varė taririią apdėt narius ~ 
specialiais mokesčiais kovai, mandierius gen. Franco sa- 
prieš CIO unijas. Ivo telegramose Anglijai ir

Provokatoriškas Gen. Fran
co “Išgąstis”

Hendaye, Franc.-Ispani- 
jos pasienis. — Fašistų ko-

_4orn and Hardart valgyklų darbininkai tebesiranda streiko lauke. Šis paveikslas 
nuimtas prie tos kompanijos valgyklos ant Times Square, New, Yorke.

Pirmas Šio Sezono Koncertas 
Puikiai Pavyko; So. Boston 

Laisvės Choras Žavėjančiai 
Pasižymėjo.

Spalio 10 d. vietos Lietu
vių Komunistų kuopa turėjo 
savo koncertą. Programos pil
dymui pasikvietė So. Bostono 
Laisvės Chorą ir jo solistus. 
Laisvės Mišrus Choras, vado
vaujamas draugės Izabelės 
Yarmolovich-Kugel, tikrai pui
kiai dainavo. Vyrų Choras, 
vadovaujamas draugo M. K. 
Bolio, pasirodė vertas 
choru vadintis. Dainavo 
dingai ir žavėjančiai, 
Rožė Merkeliutė, Ignas
liūnas, Mary !Zavis, ir Alber
tas Audickas,—visi gerai pra
silavinę dainavime ir gražiai 
savo užduotis atliko. Mergai
čių kvartetas puikiai dainavo, 
kaip revoliucines, taip ir liau
dies dainas. Draugės H. Žu
kauskaitė ir Buivydienė sulošė 
dialogą: “Negirdi,” — tikrai 
juokingas kavalkėlis ir gražiai 
suloštas. Vietos mėgėjai: J. 
Krasauskaitė, P. Sarapienė, K. 
Valma ir J. Grybas suyaidino 
“Kauno Ponai”. Publika links
mai pasijuokė iš Kauno ponų.

Koncerto programa tęsėsi 
apie dvi valandas ir publika 
buvo pilnai pasitenkinusi. Pu
blikos galėjo būti apie 200. 
Dėlto rengėjam liks gerokai ir 
pelno tolimesniam veikimui 
naudai darbininkų organizavi
me ir švietime.
Norwood Smet.onininkai Vi
suomet Bando Komunistams

Kenkti

Štai, kad ir šį sykį, kada ko
munistai surengė savo didelį 
koncertą, tai vietos smetoni- 
ninkai, tam pačiam name — 
apatinėj svetainėj surengė tū
lai fašistei, 25 metų minėjimui 
“veseliją.” Čia, žinoma, yra 
kaltė ir svet. gaspadoriaus. 
Juk yra bendrovės tarimas, 
kad tomis dienomi vien apati
nės svetainės negalima išran- 
duoti, tai kodėl gi gaspadorius 
taip pasielgė ? Mes vietos sme- 
tonininkus tai gerai žinom, 
kaipo kenkėjus" vietos darbi
ninkų judėjimui, bet iš' gaspa
doriaus to nesitikę jom ... Po 
koncerto pas d-gus Sarapus bu
vo iškelta koncerto dalyviams 
pariukė. Porą valandų links
mai laiką praleidę visi išsi-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. T.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus* ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausftių jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo ^dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų* $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 no pietų. (Laisvė).
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Frank Pitcairn

ISPANIJA KOVOJE
Vertė D. M. šolomskas. Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Aky vaizdo je disorganizacijos, neišven

giamos piliečių karo metu, kada oficie- 
riai ir buvę valdininkai atvirai pereidavo 

’priešo pusėn, palikdami spragas, sunku 
išnaikinti priešo elementus, pasilikusius 
užpakalyj arba net tiksliai prisiųstus.

> Tą pat vakarą Guadarrama fronte su
imti fašistų kareiviai į belaisvę, pasako
jo, kad kelios valandos pirm aušros fa
šistų oficieriai perdavė žemesniems ko- 
mandieriams tikras instrukcijas, kur bus 
liaudies karių atakos, tai yra, daug anks
čiau, kaip karo ministerija ir generalis 
štabas tą paskelbė liaudies kovotojams 

f fronte. Liaudiečių puolimo pasisekimas 
prigulėjo nuo to, ant kiek netikėtas bus 
užpuolimas ant fašistų. Užpuolimas ne
pavyko.

Kelios dienos vėliau liaudies jėgų 
' komandierius Cordoba fronte, didžiam 

savo nustebimui, išgirdo per fašistų ra-
* dio iš Seville, kad jis yra paskirtas į kitą 

vietą. Jis nusijuokė, manydamas, kad fa
šistai tiksliai skleidžia tuos '’prasimany
mus. Bet 15 valandų vėliau jis tikrai ga
vo iš Madrido įsakymą persikelti į tą 
naują vietą. Iš to aišku, kad tą žinią iš 
karo ministerijos šnipas daug anksčiau 
pasiuntė fašistams, negu generalis šta
bas komandieriui.

Nebuvo tos dienos, kad kokiame pri
vatiniame name nebūtų surastas slaptas 
fašistų šnipų radio perduotuvas. Fašistų 
šnipai pradėjo skleisti pasakas apie tai, 
kad liaudiečiai areštuoja ir šaudo žmo- 

’nes, tik už tai, “kad pas juos suranda 
Bibliją arba ‘šventųjų*' paveikslus.”

Žiopli ar pikto velijanti užsienio kores
pondentai pasirūpino, kad tas fašistų 
agentų išgalvotas pasakas persiųsti į An
glijos laikraščius, kurie, kaip mes vėliau 
sužinojome, buvo pakėlę baisų skandalą 
“apie žmonių skerdynes Madride,” kurių 
visai nebuvo.

—Bet ar anglai nešaudė šnipų laike 
karo?—pastatėt man klausimą vienas iš 
bendradarbių liaudiečių karo ministeri- 

, jos, turėdamas vieną iš Anglijos laik
raščių. Aš jam atsakiau, kad anglai šau
dė šnipus.

Panašiai daugeliui ispanų — liaudie
čių šalininkų, jis iš karto nesuprato, ko
kį tikslą turėjo anglų kapitalistinė spau
da skelbdama tuos melus. Jis patraukė 
pečiais ir nusijuokė:

—Keisti žmonės,—juokėsi pakratęs 
galvą ir vartydamas laikraštį. — Labai 
keisti žmonės! — Paskui, pagalvojęs, ta
rė: — Paklausykite, na jeigu mes areš
tuotume kelias francūzaites prostitutes, 
kurioms mūsų priešai moka pinigus už 
tai, kad jos šliaužiotų pas mus po užei
gas ir viešbučius šnipinėdamos karo sla
ptybes, tai ar ir tas Anglijoj būtų pas
kaityta už “žvėriškus žygius?”

— Kiek aš suprantau, tai taip, — at
sakiau jam. — Jūs turite suprasti, kad 
šiame atvejyje Anglijos reakcinė spauda 
labai gerbia moteris ir jas skaito šventa 
nepaliečiamybe, iki kol jų veikimas ne
paliečia turčių reikalų. Bet priešingame 
atsitikime moteris tuojaus nustoja savo 
“šventybės/’ ji virsta paprasta furija, 
kurios mušimas, įmetimas į kalėjimą ar- 

t ba sušaudymas pilniausiai pateisinamas.
Ispanas garsiai nusijuokė.
— Taip, ar kitaip, — pridėjau jam, — 

jūs privalote ką nors prieš tai daryti. 
Laikraštį, kurį jūs laikote rankose, kiek
vieną dieną skaito du milionai žmonių.

Jis atsakydamas nurodė, kad jo sūpra
tiniu, visa fašistų išgalvota istorija yra 
perdaug kvaila, kad kas nors ja susido
mėtų.

— Keisti žmonės, — jis pridėjo, — la- 
1 h bai keisti žmonės.

— Nedaugiau keisti,,kaip jūs! — su
šukau netekęs kantrybės. — Kodėl jūs 
nepraleidžiate telegramos apie Vokieti
jos ir Italijos intervenciją, kada mes tą 
bandome pasauliui pranešti?

— Ar matot, — atsakė jis,'— mes tu
rime be galo būti atsargūs tarptautiniais 
klausimais, kad išvengus karo.

„ — Bet ar jūs neskaitote karu to, kada
po 200 svarų Vokietijos ir Italijos bom- 

/ bos krinta ant Sierra Guadarrama kalnų
* iš vokiškų lėktuvų “Junkers”?
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— l’as taip, bet mes neturime pasiduo
ti priešo provokacijoms. Anglijos ir 
Franci jos valdžios gerai žino, kiek Ita
lija ir Vokietija yra prieš mus. Tą pat 
galima pasakyti ir apie unijas. Mes ma
nome, kad jos padarys reikalingus žings
nius.

— Ar jūs tikite, kad jos ką nors da
rys? — pastačiau klausimą ir išėjau iš 
ministerijos.

Kokį laiką įsiutęs vaikščiojau gatve 
ten ir šen. Ar ne laikas vieton keikimo 
savos valdžios, map daryti tam tikrus 
žingsnius. Savo nustebimui aš patsai 
pamačiau, kad iki dabar ir aš nedakaina- 
v-au tos bjaurios melų ir pletkų kampani
jos, kurią jau senai veda Anglijos reak
cinė spauda. Čia prisiminiau, kad Hitle
ris savo knygoj “Mein Kampf” rašė, jog 
“pergalei yra reikalingas geniališkas 
melas — “die geniale Luege” ir kad pa
vyzdžiu tokio melo gali būti tas, kokią 
kampaniją Anglijos valdžios patvarky
mu spauda vedė laike pereito imperialis
tinio karo.

Ilgai vaikštinėjau po miestą, pagaliau 
suradau stotį, pardavinėjančią kitą an
glų laikraštį. Ir šiame buvo tos pat 
pasakos, tie patys melai, apie sugriautas 
bažnyčias, naikinimą dailės tvarinių, su
žeidimą minykių. Aš paklausiau parda
vinėtojo, kaip pasiekti artimiausią baž
nyčią. Jis patarė pasisukti už kampo, 
kur ant Aikštės de Condo de Toreno aš 
suradau bažnyčią ir moterų klioštorių— 
“Minikių Religijos Kapucinų Ordeno ir 
Nekalto Prasidėjimo” klioštorių.

Prie durų stovėjo milicininkas. Aš 
jam pranešiau, kad noriu apžiūrėti baž
nyčią ir klioštorių. Jis papurtė galvą.

— Ten nieko nėra apžiūrėjimai, — jis 
sakė.

— Aš žurnalistas ir noriu vis vien ma
tyti. U

— Drauge, aš jums sakau, — sakė mi
licininkas, — kad čia nieko įdomaus nė
ra. Jūs tik veltui laiką praleisite.

— Bet aš noriu matyti.
— Sakau jums, kad nėra nieko įdo

maus, — tarė jis atsidusęs. — Viskas, 
kas yra verto, kaip tai paveikslai ir tt., 
tai išvežta į mažėjų. Čia nieko neliko, 
apart blogų kopijų ir menkniekių.

Ant stalo, kurį naudojo milicija, aš 
tarpe kitų popierų radau ir minykės Ve
ronikos laišką, kurį kelios dienos atgal 
buvo atvykus apžiūrėti klioštoriaus. Ji 
nustebus tvarka ir tuom, kaip valdžia 
rūpinasi apsaugoti piešinius, parašė pil
ną pagyrimų ir džiaugsmo laišką. Milici
ninkai, matyti, to laiško neskaitė dide
lės svarbos dokumentu, kuris atmuša vi
sus reakcinės spaudos melus, nes gal jie 
nei neturėjo supratimo, kiek daug yra 
užsienio kapitalistų spaudoj melo bažny
čių klausime.

Apžiūrėjęs bažnyčią, aš apžiūrėjau ir 
klioštorių, kuris buvo paverstas į mote
rų kalėjimą, nes kiti kalėjimai buvo per
pildyti vyrais fašistais, suimtais mūšiuo
se Madrido mieste.

Pirmame aukšte buvo moterys, kalti
namos vagystėj arba kituose krimina
liuose prasikaltimuose. Antras aukštas 
buvo visas užimtas moterų, kaltinamų 
politiniame prasikaltime. Jos gyveno 
kambariuose, kur pirmiau gyveno miny
kės. Čia buvo apie 200 moterų. Jų tarpe 
buvo daug ir minykių suimtų su ginklais 
rankose arba pristatančios fašistams 
amuniciją, šaudžiusios į liaudiečius pro 
klioštoriaus langus ir nuo bažnyčios sto-

Apie šimtas areštuotų ramiai sėdėjo ir 
siuvinėjo. Dideliame balkone buvo susi
rinkę buvusios turtės, kurios slėpė gink
lus ir fašistus savo kambariuose, veikė 
prieš liaudiečius. Balkonas priminė laivo 
balkoną. Poniutės buvo gražiai apsirengę, 
deimantiniais žiedais ir brangiomis rin
kėmis rankas ir pirštus apsimaustę. Dau
gelis jų turėjo auksinius laikrodėlius ant 
rankų, plepėjo, skaitė romanus, pudra 
tepliojosi veidus arba taisėsi plaukus.

Kambaryj, netoli koridoriaus, sėdėjo 
duktė vieno fašisto turčiaus ir prieš vei
drodį rovė po vieną antakio plaukelius.

(Tąsa bus)

Prakalbos
Nedėlioj, spalio (October) 24 

d., antrą valandą po pietų, Liet. 
Darbininkų Svetainėj, 920 E. 
79 St., įvyksta prakalbos. Kal
bės d. F. Abekas, šias prakalbas 
rengia C. L. draugijų komitetas 
laikraščių vajaus reikalais.

Clevelando lietuvių draugijų 
komitetas pirmu sykiu pasiėmė 
tokį didelį darbą, tai yra vesti 
laikraščių vajų, žinoma, draugi
jos pritarė, užgirdamos komite
to tokį gerą sumanymą. Todėl 
visos draugijos ir jų nariai, pa
dirbėkite taip pat, kad komite
to rengiamos prakalbos draugui 
Abekui reikale vajaus būtų pa
sekmingos.

Mes visi žinome, kad be dar
bininkiškos spaudos teisingų ži
nių kovose prieš fašizmą negali
ma gauti; dar blogiau, be savo 
klasės spaudos negalima kovoti 
prieš fašizmą, kuris besotiškai 
kraujuose plukdo Ispaniją ir 
Chiniją. x

Todėl pašvęskite vieną popie
tį ir visi su savo šeimynomis 
atsilankykite į šias prakalbas.

Z. A. V.

Iš ALDLD 22 kp. Susirinkimo
Spalio 7 d. ALDLD 22 kp. 

susirinkimas buvo margas. An- 
ti-Tubercular League (WPA) 
grupė davė muzikalį valandos 
programą, kuris susirinkusius 
labai patenkino. Toji A. T. L. 
grupė buvo pakvietus Dr. Lait 
su trumpa sveikatos paskaita 
lietuvių kalboje. Narių ir sve
čių atsilankė į 60. Po progra
mos A. T. L. grupės pirminin
kas pareiškė, kad 22 kp. jie 
gali su mielu noru visuomet 
patarnauti ir duoti ką nors iš 
dainų, muzikos arba . trumpą 
lošimėlį jos susirinkimuose.

Palyginus kitus susirinki
mus su šiuom, jis buvo skait
lingas ir gyvas. Tik reikėtų su 
A. T. L. grupe geriaus susitar
ti, kad ji valandą vėliaus pri
būtų, kai jau kuopa bus turė
jus trumpą susirinkimą orga
nizacijos reikalais. Dabar ne- 
kurie nariai rūgo j o, kad susi
rinkimas nusitęsė iki pusei po 
dešimtos. Bet visgi susirinkime 
buvo apsvarstyta ir tarta svar
biais reikalais. Išrinkta dele
gatai į Ohio Lietuvių Draugijų 
konferenciją, kuri yra šaukia
ma spalio 31 d., Clevelande. 
Taipgi išrinkta žieminiam se
zonui komisija iš šių dd.: Ka- 
rolienės, Raubienės ir Stripei- 
kienė-Stripeikos.
Corletiečiams Labai Svarbu

Mūsų draugai-draugės, ku
rio gyvena 30 Warde, turėtų 
rimtai susirūpinti, kad pagel
bėjus to Wardo apvienytam 
darbininkų., komitetui išrinkti 
Andrew Onda į miesto Tary
bos narius-councilmanus.- ALD 
LD 57 ir LDS 138 kp. nariai 
bei jų valdybos tuojaus turėtų 
susisiekti su 30 Wardo rinki
mų komitetu, kuris rūpinasi iš
rinkimu d. Andrew Ondas ir 
padėti kiek galima jam šiame 
taip svarbiame darbe. Juk lie
tuvių 30 Warde gyvena ko
kia 50 šeimynų. Jie turi būt 
visi suinteresuoti, kad balsuo
tų už Labor Party, kandidatą. 
Toji pareiga išpuola mūsų 
abiejų kuopų nariams atlikti.
Komitetas Rengia Prakalbas 

Draugui Abekui z
Spalio 24 d. Lietuvių Dar

bininkų Svetainėje, 920 E. 79 
St., Clevelando Lietuvių Drau
gijų Veikiantis Komitetas ren
gia prakalbas darbininkų, 
spaudos klausimu. Kalbėtojunį 
bus “Vilnies” red. d. F. Abe
kas. Vilniečiai ir laisviečįai 
skaitlingai atsilankykime, nes 
turėsimie daug ko patirti iš d. 
F. Abeko kalbos. Pra^lbų 
laikas — 2 vai. po pietą.
Flaherty Broliai Bus Clevelan

de Spalio 26 Dieną/4
Spalio 26 d., 7 :30 val/vąka- 

ro, Public Auditorijoje įaibės 
trys broliai Flaherty’s, kurie 
■nesenai yra sugrįžę is Ispani
jos karo fronto ir gydosi nuo 
žaizdų. Lietuvių pareiga atsi
lankyti ir susipažinti su Ispa
nijos liaudies kova su fašizmu.

A--*

Mirė Lietuviai
Magdelena Simonaitienė, 62 

metų amžiaus, 9700 Kempton 
Ave. Velionė paliko vyrą, ke
turias dukteris ir tris sūnus.

Adomas Paslauskas, 77 m. 
amžiaus, 1128 E. 72nd St. Pa
ėjo iš Pasvalio par., Biržų aps. 
Clevelande išbuvo 35 metus. 
Velionis buvo pavienis.

Magdelena Kareiva, 47 m. 
•amž., spalio 1 d. Paliko seserį 
ir brolį.

Motiejus Subatkis, 72 m. 
amž., paėjo iš Vidgirių km., 
Vaitkabalių vai., Suvalkų rėd. 
Clevelande išgyveno 34 metus. 
Liko moteris, sūnus ir dvi duk
terys.

Viktorija Laučienė, 53 m. 
amž., spalio 6 d. Liko sūnus 
ir dvi seserys. Clevelande išbu
vo 27 metus. Paėjo iš Kelmo- 
nių km., Ūdrijos par.; Suval
kų gub.

Juozas Rukštelis, 35 m. am
žiaus, spalio 3 d. dėl automo
bilio nelaimės. Liko tėvai, du 
broliai ir sesuo. Buvo gero bū
do vaikinas. Kartą dykai pa
tarnavo su troku nuvežimui 
ALDLD narių į pikniką.

Marė Bagdonienė, 36 m. 
amž., 2699 W. 25th St., spalio 
4 d., širdies liga. Liko nuliū
dęs vyras ir sūnus. Velionė, 
kol buvo pilnoj sveikatoj, pri
gulėjo prie darb. draugijų. 
Palaidota Utica, N. Y., kur ir 
motina pakavota. Išleidžiant iš 
namų d. Mažeikienę pasakė 
trumpą prakalbą.

Jurgis Pečiulis, 73 m. amž., 
spalio 6 <j. Išgyveno Clevelan
de 27 m. Spalio 9 d. buvo pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis, nors ir buvo laisvas 
žmogus. Mat, giminės tikinti 
ir jųjų lėšomis buvo palaido
tas. Velionis buvo tykus ir 
daugelio mylimas. Skaitė “Lai
svę” per daugelį metų. Vė
liau, bedarbės užpultas, nebe
galėjo atsinaujinti, tai d. P. 
Rodgers jam užprenumeravo 
“Vilnį” per keletą pastarųjų 
metų. Pagal amato, buvo siu
vėjas ir 7 metus išbuvo be 
darbo.

Charles Petraitis, 48 m; am
žiaus, 6702 Superior Ave., 
spalio 11 d., plačiai žinomas 
tarpe vietos lietuvių, kaipo va
lymo drabužių biznyj, vėliaus 
apdraudos agentas. Palaido-' 
tas iš šv. Jurgio bažnyčios spa
lio 14 d. Paliko moterį Jievą 
ir du brolius —- Juozą ir Joną, 
kurie gyvena Pittsburgh, Pa.
Iš LDS 55 Kuopos Susirinkimo

Spalio 6 d. atsibuvo LDS 55 
kuopos susirinkimas, kuriame 
d. S. K. Mazan pridavė 4 nau
jų narių aplikacijas. Susirinki
mas, išklausęs d. H. Fox atsi- 
šaukima dėl middlewestern 
daily, paaukavo iš iždo $5. 
Nuo paskutinio pikniko pelno 
liko $22 su centais, kurį rengė 
su LDS 44 kp. Nariai turėtume 
padėti mūsų darbščiam orga
nizatoriui verbuoti naujus na
rius. M-ka.

Mokinys: “P e n k i o 1 iką 
metų.”

Mokytojas: “Gaila, bet 
jūs klystate; tik pamąsty- 
kit.”

Mokinys: “Aš esu tikras, 
jog mano tiesa.”

Mokytojas: “Tik panau
dokit smegenis ir jums bus 
aišku, jog klystate.”

Mokinys: “Nėra reikalo 
kankintis, — aš iš patyrimo 
žinau. Mano tėvas kaip tik 
tokios vertės rakandus pen
kiolika metų atgal nusipir
ko ir po tiek kas mėnesį mo
kėjo, o dar iki šiol neišmokė
jo.”

Surinko L. Johnson.

tradienį, 19 d. spalių, LDP Kliube, 
408 Court St., 8 vai. vak. Visi cho
ristai maloniai prašome atsilankyti į 
Šias praktikas, nes turime naują cho
ro mokytoją, A. Klimaitę iš Brook
lyn, N. Y. Geistina, kad visi atsi- 
vestumėt j šias praktikas naujų na
rių. — Choro Valdyba.

CLEVELAND, OHIO
C. L. Kongreso Komitetas šaukia 

konferenciją Ohio Valstijoj. Minima 
konferencija įvyks spalių 31 d. Drau
gijos aplaikę pakvietimus, svarstyki
te ir rinkite delegatus po du nuo 
kiekvienos kuopos. Tą pačią dieną 
po konferencijos, komisija nutarė su
rengti balių svečiams ir rėmėjams 
Amerikos Lietuvių Kongreso. I. A.V.

(245-246)

Elizabeth, N. J.
Lietuvių Brolių Draugystė vėl 

duoda gražų bankietą. Ji kas 
metai rengia bankietus ir gau
siai pavaišina svečius. Šiemet 
savo metinį bankietą turės Lie
tuvių Laisvės Salėje, 269-73 Se
cond St., Elizabeth, N. J. Bus 
nedėlioję, 31 d. spalio (Oct.) 
Įžanga $1.25.

Vakarienė bus duodama 7 vai. 
vakare. Po vakarienei grieš ge
ra orkestrą ir kiekvienas galės 
smagiai pasišokti.

Remkime Lietuvių Brolių 
draugiją, skaitlingai dalyvauki
me jų parengime. Rengėjai pa
geidauja, kad išanksto nusipirk- 
tjuniėte įžangos bilietus, nes rei
kia žinoti ant kiek asmenų dary
ki vakarienę.

Reporteris.

IŠ YPSENOS
Asmeniškas Patyrimas
Mokytojas: “Jeigu jūsų 

tėvas pirks rakandų už du 
šimtu penkias dešimtis do
lerių ir mokės po dvidešimt 
penkis dolerius kas menesį, 
tai kiek laiko užims, kol iš- 
moke$?”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETH, N. J.

Bangos Choro repeticijos įvyks an

WILKES-BARRE, PA.
Spalių 21 d. bus rodomas labai žin

geidus paveikslas iš Sovietų Sąjun
gos po vardu “Peasants”. Bus ro
doma Palace Teatre, 818 E. Market 
St. Pradžia 2-rą vai. po pietų ir 
trauksis iki 11-tai vai. vakaro. Vie
tos ir apylinkės lietuviai pasinaudo
kite šia proga, nepraleiskite nepama
tę šio paveikslo. (245-247)

Varpo Keptuvė
36-42 Stagg St. Tel- Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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 i kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
į$ Ligy Gydymas Vyram-Moterim

I Patenkinančios ir Greitos Paseknfes
į// KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER-V VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL-k VYS, HEMORROIDAI ar k-tos MĖŠLAŽARNĖS

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

X-SPINDULIA1S IŠEGZM1NAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR* Ii* ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union s*ir Irvin»P1- New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,



Puslapis Šeštas Antradienis, Spalio 19, 1937LAISVE

Matyki! Lošiant Gabias 
Komedijankas

Komedija “Išdykus Pati” 
bus lošiama 31-mą dieną spa
lio (Oct.), Labor Lyceum Sve
tainėje, Brooklyn, N. Y.

V. PRANAITIENĖ
Visi ir visos atsilankykit ir 

matykit lošiant mūsų gabias 
komedijankas V. Pranaitienę, 
T. Baseckaitę ir M. Juškienę. 
Draugė V. Pranaitienė loš Ma
gdės arba išdykusios pačios 
rolę ir juokins jus per visą lo
šimą. Jos draugės, Katrės ro
lę loš T. Baseckaitė ir taipgi 
krės juokus. O draugė M. Juš
kienė loš Marės rolę, tai yra, 
Magdės ir Katrės priešininkės 
rolę ir iš to .taipgi bus daug 
juoko. Taigi, nepamirškit jas 
pamatyti lošiant.

Kviečia Brooklyno Darbi
ninkiškų Draugijų Sąryšio

Komitetas.

Centralbrooklyniečiu Atydai!
Kurie manote eit ir matyt 

lošiant komediją “Išdykus Pa
ti” spalio (Oct.) 31-mą dieną, 
Labor Lyceum Svetainėj, tai 
greit nusipirkit po tikietą pas 
J. Jušką, 79 Hudson Ave., C. 
Brooklyne.

Tikietų kaina: 50 centų, 75 
centai ir $1. Tik šokiams 35 
centai. Rengėjai.

Suvaidins Masinį Veikalą 
“Vienas Šeštadalis 

Pasaulio”
Komunistų Partija taps teat

rų gamintoju, kuomet jos var
du 200 parinktinių profesiona^ 
lų artistų suvaidins masinį vei
kalą “Vienas šeštadalis Pasau
lio”. Jis bus perstatytas Sovietų 
Sąjungos 20-ties metų sukakties 
minėjime 13 lapkričio, Madison 
Square Gardene.

Veikalo turinys, faktinai, ne
bus užbaigtas iki paties persta
tymo. Kadangi jis susidės iš pa
čių svarbiųjų įvykių, liečiančių 
Sovietų Sąjungos gyvenimą ir 
progresą, tad veikalo pabaiga 
dar bus imama net iš tą vakarą 
gaunamų telegramų. Atrodo 
keista, bet galima, nes veikalą 
rašo trys žymūs autoriai ir jo 
perstatymą tvarkys gerokai 
virš tuzino paskilbusių teatro 
direktorių.

Tikietai vakarui bus 50 c., 75 
c.» $1.10 ir $1.65. Tūlom rezer
vuotom sekcijom kainos bus 
paskelbtos vėliau.

Išvarymas “Piktos Dvasios” 
Brangiai Kainavo

Nicholas Vetrella, sargas, 224 
2nd Ave., New York, teisme 
skundėsi, kad $8,100 perbrangi 
kaina išvarymui “piktų dva
sių”. Jis tiek padavęs čigonei, 
kuri jam liepusi gulėt ant tuzi
no sugedusių kiaušinių, kuomet 
ji darė stebūklus su balta višta 
ir juodu gaidžiu, varydama iš 
jo “velnius”. Bet po to Vetrella 
surado, kad vieton “velnių”, iš
varyta iš namų jo viso amžiaus 
taupmenys. čigonė nuteista ka
lėjimam bet Vetrellai nuo to 
nei kiek negeriau.

Iš Amatiniy Unijų Konferencijos
Gelbėjimui Lincolno Brigadierių

šeštadienio popietį, 16-tą 
dieną spalio, Mecca Temple 
svetainėj, New, Yorke, Abra
ham Lincolno Brigadierių 
Draugai buvo sušaukę amati- 
nių unijų konferenciją — gel
bėjimui jau iš Ispanijos sugrį- 
žusių-sužeistų ir dar ten prieš 
fašistus kariaujančių Lincolno 
brigadierių.

Konferencijos tikslas buvo 
ir pasiliks toliau, tai kad atsi
kreipti prie visų amatinių uni
jų sugrąžinimui senų teisių ir 
darbo parplaukusiems-parva- 
žiavusiemS iš karo lauko su
žeistiems karžygiams, kurie 
kovojo ne tik už vieną ispani- 
nę, bet už visą pasaulinę de
mokratiją, kad išlaikius čiely- 
bėje amatines darbo unijas ir 
kitas žmonių iškovotas teises 
ir laisves nuo vergijos laikų.

Lincolno brigadierių likimas

Konferencija susidarė iš 69 
delegatų, atstovaujant 48 lo
kalus įvairių unijų. Pirminin
kui paprašius dejeg. pakelti 
rankas, kurie esat CIO ir pas
kui, kurie AFL, tai skaičius 
veik lyginosi. Kas tai įmetė 
trejetą žodžių —r “veik lygiai 
susivieniję.” Tai yra geras 
ženklas, kad nepaisant Grynų 
zaunų, darbininkai skirtingų 
unijų ir jau susikalba. .Ir susi
kalba labai dideliu klausimu— 
demokratijos gynėjų šelpimu.

Konferencija priėmė tris re
zoliucijas. Viena, tai kad būtų 
sutvertas pastovus komitetas 
gelbėjimui sugrįžusių briga
dierių, kita — boikotuot Japo
niją visokiais būdais, trečia,— 
kad Am!, valdžia dėtų visas 
pastangas išėmimui 24-rių bri
gadierių iš fašistų nelaisvės.

Liet. Kriaučiai Turėjo 
Smagy Pažmoni

priklausys nuo amatinių unijų 
ir šiaip demokratiniai nusista
čiusių žmonių, nes jųjų sugrį
žimas iš Ispanijos daug kuomi 
skiriasi nuo tų, ką sugrįžo iš 
Franci jos.

Pasaulio karo sveikais ir su
žeistais kareiviais pati valdžia 
rūpinosi ir šiandien jais rūpi
nasi, mokėdama šiokią tokią 
pensiją, bet Lincolno brigadie
rių ne tik kad valdžia nešelps, 
bet dar ir pilietybę iš jųjų atė
mė, pagal tą durną fašistams 
naudingą neutralitetą.

Apie kalėdas, manoma, jau 
bus sugrįžę apie pora šimtų 
brigadierių, tad konferencija 
atsikreipė prie unijų, idant jos 
duotų darbą narsuoliams, au
kavusiems savo gyvenimo svei-
katą už visų žmonių reikalus. 
Reikia suprasti, kad dauguma 
iš sugrįžusių jau negalės dirb
ti seną ir sunkų darbą dėlei 
sužalotos sveikatos. Jiems 
reiks duoti lengvesnį ir pake
liamą užsiėmimą, idant ne
reiktų ubagauti.

Daugeliui per ilgą laiką rei
kės duoti daktariška patarna
vimą, o kur yra šaltinis tam 
apmokėjimui? Patys sužeistie
ji nėra koki turtuoliai apsirūpi
nimui savęs, bet paprasti pro
letarai, išėję kariauti prieš fa
šizmą iš amatinių unijų gyve
nimo, tad unijos turės jais ir 
rūpintis. Kitokios išeities nėra, 
bent dabartiniu laiku. Vadina
si, ant amatinių unijų pečių 
puola demkoratijos gynėjų iš
laikymas.

Iš Radio Draugijos Vakaro
Pereito sekmadienio popietį 

įvyko p. Ginkaus vadovauja
mos Lietuvių Radio Draugijos 
vakaras, kuriame perstatyta 
muzikališka komedija “Nesu
sipratimas” ir duota koncerti
nė programa.

Komediją perstatė grupė 
scenos mėgėjų iš Amsterdam, 
N. Y., vadovaujant J. Olšaus
kui. Sulošta vidutiniai, kaip 
paprastai kad būna sulošiama 
eilinių mėgėjų. įžymiausiu 
grupėje yra pats Olšauskas— 
jis vykusiai lošia ir jį suprast, 
išgirst nesunku. Kitų kalbos 
mažai girdėjosi.

Komedijoj randasi juokin
gu vietų, bet šiaip nieko nau
dingo.

Koncertinę dalį programos 
pildė svečiai ir vietiniai. Iš 
svečių dainavo Emma Sopra- 
navičiūtė ir J. Olšauskas, taip
gi merginų grupė, Kučiūtė, 
Kiseliūtė, Motiejūnaitė ir 
Aleksandravičiūtė. Sopranavi- 
čiūtė gana suįdomino publiką. 
Ji čion nauja, prie, to ji turi 
gana švelnų ir gerokai prala- 
vintą balsą. IŠ vietiniu daina
vo K. Hoffmanas ir V. Tam- 
kiūtė, brooklyniečiam senai ži
nomi dainininkai.

Po programos tęsėsi šokiai, 
į kuriuos prisirinko gana daug 
jaunimo. Laike programos da
lyvavo apie 500 publikos.

P.

Minėtas komitetas sutvertas 
iš 25-kių žmonių ir tuojaus 
pradės savo veikimą.

Konferencija traukėsi tris 
valandas. Joje buvo kalbama 
daugiausiai apie amatines uni
jas, tai yra, kokią svarbią ro
lę jos lošia Ispanijos civiliam 
kare ir kas jų laukia čionai 
pat Amerikoje.

Trumpai kalbėjo Golstain, 
sugrįžęs iš karo lauko. Savo 
kalbą pradėjo maž-daug va 
kaip:

“Kada aš atėjau pas Ame
rikos konsulą gauti leidimą 
grįžti atgal, tai jis pas mane 
paklausė: ‘O kas tave čionai 
siuntė?’ Jam gi atsakiau: — 
Aš pats ir mūs valdžia. Nes, 
jeigu valdžios nebūtų priėmę

Spalių 16-tos vakarą didžia
jame Grand Paradise Ball
room Lietuvių Amalgameitų 
54-tas Skyrius turėjo savo an
trą metinį balių, kuriame buvo 
gana skaitlingos publikos, 
ypač šokėjų. Kai kas man pa
stebėjo : “Matai, kaip kriau
čiai pajaunėjo!”

Apsidairiau. Tiesa, didelė 
didžiuma publikos — jauni
mas, bet ne visi kriaučiai, tarp 
jų daug studentijos. Ten ir 
skaitlingi mūsų aidiečiai. Reiš
kia, ta pastaba norėta pasa
kyt, jog dalis senųjų kriaučių 
apsileido ar nebeištesėjo patys 
pribūt į savo balių, tik jauni
mą išleido.

Tačiau už estrados, aplink 
stalus, galėjai rast daugiau su
augusių kriaučių, taipgi jų 
kontraktorių.

Kriaučių parengimai gal la
biau už kitų draugijų pasižy
mi margumu publikos, tad ir 
šiame matėsi “Laisvės” redak
torius R. Mizara ir kiti lais- 
viečiai, įvairių draugijų veikė
jai, daugelis biznierių, ir šiaip 
įvairių amatų ir pažiūrų žmo
nės susiėję bendrai pasilinks
mint ir kriaučių veikimą pa
remti. , Rep.

Buteliais Prikėlė iš Miego

Unija Rems LaGuardią

Spaustuvninkų unijos loka
lus 6-tas, vadinamas, “Big 
Six,” kuris yra žinomas, kaipo 
didžiausias spaustuvių darbi
ninkų lokalas visoje šalyje, su 
10,000 narių, užgyrė Ameri
kos Darbo Partiją ir jos pa
teiktą šio miesto platformą. 
Tuo pat sykiu pasisako už rė
mimą LaGuardijos kandidatū
ros į majorus šiuose rinkimuo-, 
se. ADP rinkimų kampanijai 
lokalas paaukojo $100.

Brooklyno moterys irgi sulau
kė progos tapt “džiūrimanais.” 
Pirmos dvi patekusios “džiūris- 
tėmis” yra Mrs. G. Gillwater, 
1103 E. 34th St., ir Mrs. Edna 
Narcisi, 1674 Ryder Avė., abi 
šeimininkės.

SUSIRINKIMAI
TDA NARIAMS

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo Lietuvių 17-tos kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, spalių 20 d., 
7:30 vakaro, “Laisves” Svetainėj. 
Draugai ir draugės dalyvaukite šia
me svarbiame susirinkime. — Kuo- , 
pos Valdyba, (246-247)

BROOKLYN, N. Y. 
MOTERIMS

ALDLD Moterų 81-mos kuopos 
susirinkimas įvyks ši ketvirtadienį, 
21 spalių, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
Salėj. Kviečiame ir nepriklausančias 
šioje kuopoje. Bus trumpas praneši
mas iš moterų veikimo prieš pragy
venimo brangumą, taipgi raportas iš 
kuopos išvažiavimo ir iš bankieto.— 
Sekr. (246-248)

ĮVĮRĄ/UĮI RA M M Wl RA M

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

r

s

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«.

Nėra valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING

Frank Murphy, taksės vai
ruotojas, pastebėjo gaisrą 88-90 
7th Avė. Negalėdamas prieit 
miegančius prikelt, jis pradėjo 
pieno buteliais tvot sienon. Nuo 
to išbudo Hallbergų šeimyna ir 
spėjo patys išsigelbėt, o Joseph 

■ Coles šeimyną išnešė neužilgo 
pribuvę gaisrininkai. Išgelbėta

EAST NEW YORK, N. Y.
Šį trečiadienį įvyks ALDLD 185-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas Kibu- 
rio svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia lygiai 8 vai. 
vak. Visi nariai malonėkit pribūt. — 
O. Daugėlienė, Sekr. (246-247)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti prie abel- 

no namų darbo. Alga $10 į savai
tę. Kreipkitės pas: S. Rosenblum, 
207 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 3 
vai. po pietų, basement. (242-247)

tą neutralitetą, — man čia ne- > 8 žmonės.
būtų reikėję važiuot ir kariauti 
prieš fašistus. Vietiniai žmo-; 
nes būtų su jais apsidirbę. 
Prie to, aš buvau mokykloj iš
mokintas įvertinti tuos žmo
nes, kurie kariavo už Am. ne
priklausomybę, kaip tai Pulas- 
ky, Lafayette ir kiti, suvažia
vę iš kitų šalių. Tad ir lspa-i 
nijai reikalinga svetima pagel-;
ba apginti savo nepriklauso
mybę. Ir jis man nieko dau
giau nesakė.”

Painterių (dažytojų) 18 lo- 
kalas nusitarė duoti valandos 
uždarbį brigadieriams ir jųjų 
atstovas, baigdamas konferen
cijos kalbą, padėjo ant stalo 
šimtą dolerių. Tai gera pra
džia! Kas bus sekantis?

J. N.

Statys Naują Teismabutj
Ateinantį penktadienį ofi

cialiai bus padėtas kampinis 
akmuo statybai naujo teisma- 
bučio prie Sutphin Blvd., Ja
maica. Namas lėšuos 5 milio- 
nus dolerių, kurių virš pusę 
sumos gaus iš WPA. Majoras 
LaGuardia dalyvaus ceremoni-
jose.

Du Žuvo Gaisre
Gaisrininkas Joseph McNa

mara užtroško dūmais tirda
mas degantį apartmentą, 311 
8th St. Mrs. Mae Camera mirė 
ligonbutyje nuo apdegimo, 
taipgi sužeista trys vaikai ir 
du suaugę. Visi jie buvo gais
ro užklupti miegant, anksti

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
112 Marion St„ kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Iš Lietuviškų Judžiti
Spalių 15, 16 ir 17 vakarais 

Lietuviu Am. Piliečiu Kliube 
rodyta lietuviški judžiai “Jau
noji Lietuva” daugeliui žino
mo filmininko J. Januškevi
čiaus, Jr. Publikos per visus 
vakarus lankėsi vidutiniai.

Paveikslai parodo įvairių 
gamtos vaizdų, bet didžiumoj 
sukoncentruota parodymui 
Smetonos su jo valdininkais, 
taipgi valdiškų apeigų, turtin
gų ūkių ir kitų puošnių vietų, 
bet didžiumos Lietuvos žmo
nių gyvenimo nei su žvake ne^ 
rastum. Ypatingai judžiais ne
patenkinti nesenai 'buvusieji 
Lietuvoj, taipgi turintieji dar
bininkus ir paprastus valstie
čius gįmines ir draugus, su ku
riais susirašinėja; Jie sako, 
kad “niekas nėra toliau nuo 
Lietuvos masių gyvenimo, kaip 
šis judis.” Gal geriausia jų 
sentimentą išreiškia vieno 
kriaučiaus pasakymas:

“Užsimokėjau lietuviškus 
darbininkiškus centus, kad pa
matyt lietuviškus fašistiškus 
ponus. Bet ko daugiau ir gali
ma tikėtis iš Lietuvos, kol fa
šistai valdo Lietuvą?? G.

Per 10 mėnesių nuo atidary
mo iki penktadienio vakaro per 
Henry Hudson tiltą perėjo 5 
milionai automobilių. Įplaukos 
siekia pustrečio karto tilto pa
laikymo lėšų. Tiltas sujungia 
West Side su Sawmill River 
Parkway.

sekmadienio rytą.

Max Schwartz, privatiškoje 
ligoninėje, Bronxe, pasidaręs 
kilpą iš suraišiotų suplėšytos 
paklodės gabalų ir pasikoręs.

Sugrįžtant iš Bermudos laivui 
Monarch of Bermuda nuo jo nu
šokęs Robertson Honey, Jr., ad
vokatas, buvusio Am. konsulo 
Bermudai sūnus. Laivas buvo 
sulaikytas jūrose j ieškot sken
duolio, bet nesurado.

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 paskelbusio 
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 v pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

v ' kurių vienų

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

111-40—1281h St.,
So. Ozone Park, N. Y.

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

SPECIAL RATES PER WEEK

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—S dienų ir nuo 7—8 vakare

NEDfiLIOMIS
Nuo 16 iki 12 vai. ii ryto

L

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

• Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433E

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barber i ai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

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

Sun. all day and night.

2000 svarų

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 

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.
Telefonai: EVergreen 7-1 S® 1




