
KRISLAI
‘‘Darbo Diena” Lietuvoj.
“Darbininkų Tyla...” 
Devynių Valstybių

Konferencija.
Dvejerios Sukaktuvės.
Baisios Išlaidos.

Rašo /?. Mizara.

Rugs. 19 d. Kaune “tautos va
das” suruošė Lietuvi darbinin
kams “darbo šventę.”

Atspėkit, kas tai “šventei” va
dovavo? Ogi didžiausias Lietu
vos žmonių laisvės persekioto
jas, J. čiaplikas, Smetonos vi
daus reikalų ministeris!

Galite sau įsivaizduoti, kokios 
rūšies “darbo šventė” galėjo ten 
būti.

Fašistų žinių agentūra, Tsb., 
rašo:

“Paskutiniais keleriais me
tais Lietuvos vyriausybės ir 
visuomenės pažiūra į darbi
ninkus ir jų reikalus žymiai 
pasikeitė gerojon pusėn....” 
Labai aišku, kurion: tik ne

senai Smetonos valdžia išleido 
įstatymą, griežtai draudžiantį 
Lietuvos darbininkams strei
kuoti!

O “tautos vadas“ “šventės” 
proga pasakė:

“...Valdžia lygiai vertina 
visų darbą. Taigi ir darbinin
ką. tyla yra jai labai artima. 
Tai tikras, manau, kelias siek
ti mūsų tėvynės labui.”

‘Gudrus tasai “tautos vadas!” 
Užėmęs Lietuvos darbininkų 
burnas fašistiška priespauda, jis 
didžiuojasi, kad jam “darbinin
kų tyla.. . . labai artima!”

“Tautos vadas“ turėtą žinoti 
ir tai, kad tylą, bendrai, visuo
met seka didelė audra.

Spalio mėn. 30 d., Brusselyj 
(Belgijoj) prasidės Devynių- 
Valstybių, kadaise pasirašiusių 
Chinijos klausimu paktą, atsto
vų konferencija.

Hearsto spaudos koresponden
tas Cecil B. Dickson, savo pra
nešime iš Washington©, spal. 
16 d., teigia, kad prezidentas 
Roosevelt turįs kokį tai slaptą 
skymą sutaikymui Chinijos ir 
Japonijos.

Minėto pakto pasirašytojais 
(signatoriais) yra: Didžioji 
Britanija, Jungtinės Valstijos, 
Japonija, Chinija, Italija, Fran- 
cija, Belgija, Hollandija ir Por
tugalija.

Veikiausiai, Japonijos atsto
vai nedalyvaus. Bet tai ir ne
svarbu.

Jei prezidentas Rooseveltas 
bandys šitoj konferencijoj pri
taikyti tezius savo kalbos, saky
tos Chicagoj, apie pasaulinę pa
dėtį, tai galima tikėtis iš konfe
rencijos naudos.

Lapkričio 11 d. šiemet sukaks 
didelės svarbios sukaktuvės:

1. Karo paliaubą pasirašymo 
diena—19 metą nuo to taip svar
baus žmonijai įvykio.

2. 50 metą atgal lapkričio 11 
dieną buvo pakarti Haymarket 
kankiniai, su Albertu R. Parsons 
priešakyj.

Re abejo, abu įvykius Ame
rikos žmonės atatinkamai atžy
mės.

Sakoma, 1937-1938 m. Japo
nijos išlaidos pasieks 3,387,000,- 
000 jenų. Daugiausiai pinigų su
es dabartinė Tokio imperialistų 
“ekskursija” Chinijon.

Tūli ekonomistai spėja, kad, 
jei dabartinė Japonijos “eks
kursija” pasitęs bent metus, .tai 
šalis visiškai subankrūtis.

Buvęs Prūsijos teisingumo 
mipisteris dr. Kurt Rosenfeld, 
kuris dabar gyvena J. V. kaipo 
tremtinys, skelbia, kad šitoj ša
lyj šiuo tarpu veikia 68 nazių 
vienetos ir stovyklos (camps).

Ten naziai mokosi naziškos 
veiklos ir fiziškos mankštos.

Ir visgi federalė valdžia ne
bando imti už pakarpos tų hitle
riškų banditėlių!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7*00 

Metams
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NAZIAI GRŪMOJA 
KARU APSIDIRBTI 
SU ČECHOSLAVIJA

Reikalauja Savivaldybės 
Hitleriškiems Vokiečiams 

Toje šalyje
Berlin. — Nazių partijos 

oficialis laikraštis “Voelkis- 
cher Beobachter” ir visa 
hitleriečių spauda keikia 
Čechoslovakiją, apšaukia če- 
choslovakus “gengsteriais”, 
“žudikais,” ir grūmoja, kad 
Vokietija esanti gana stipri 
apsidirbti su Čechoslovaki- 
ja.

Naziai kariniu kerštu žė
ruoja prieš Čechoslovakiją 
todėl, kad jos policija iš
blaškė Čechoslovakijos “Su
deten vokiečių” fašistų de
monstracijas ir apkūlė ke-
lis jų vadus, naziškus atsto
vus Čechoslovakijos seimo.

Tokias demonstracijas na
ziai Čechoslovakijoj ruošė 
pasitikt savo vyriausią va
dą Konradą Henleiną, su
grįžusį iš Londono.

Vokietijos hitlerinė spau
da rėkauja, būk Sovietai 
kurstą čechoslovakus prieš 
nazius Čechoslovakijos pi
liečius; reikalauja duot sa
vivaldybę “vokiškoms vie
toms” Čechoslovakijoj.

Užsieniniai koresponden
tai supranta, kad Vokietijos 
naziai kelia šį lermą prieš 
Čechoslovakiją taipgi tuo 
tikslu, idant nukreipt Fran
ci jos ir kitų demokratinių 
šalių dėmesį nuo Ispanijos, 
kuomet dabar tų šalių at
stovai tarptautinėje “nesi
kišimo” komisijoje Londone 
reikalauja atšaukt Mussoli- 
nio ir nazių armijas iš Is
panijos.

Rooseveltas Mažinsiąs 
Pašalpas Bedarbiams
Hyde Park, N. Y.—Pre

zidentas Rooseveltas radio 
kalboj sakė, kad, “sugrįž
tant gerovei”, valdžia turė
sianti vis labiau mažint iš
laidas pašalpiniams dar
bams ir. tiesioginiam bedar
bių šelpimui. Nurodė, kad 
šiemet valdžia turėsianti 
$696,000,000 nepritekliaus 
savo ižde. Norint palaikyti 
ligšiolinę pašalpą bedar
biams, tai, girdi, reikėtų 
įvest didesnius taksus nuo 
įplaukų, o valdžia nema
nanti to daryti. Todėl Roo
seveltas atsišaukia į valsti
jas, miestus ir privačius 
žmones, idant aukotų be
darbių šelpimui.

Šitokia gi “labdarybė” 
reiškia skaudžius ateinan
čius laikus milionam bedar
bių. O jų skaičius paskuti
nėmis savaitėmis vėl pradė
jo augti. Pramonės šėrų 
didelis smukimas ^aip Pat 
yra ženklas naujo laikų blo
gėjimo, apie kurį prez. Roo
seveltas dabar neprisiminė.

Shanghai,—Japonų lakū
nai atakavo amerikiečių
“seserų”-vienuolių palaiko
ma nesveikapročių prie
glaudą.

Shanghai. — Chinai nu
kirto dar vieną didelį japo
nų lėktuvą.
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Tai tiltas ir tunelis, kuriuos išdinamitavo Asturijos liaudiečiai kelyje tarpe 
Santander ir Gijon, idant sulaikyti fašistų armijas.

Pasakoja, būk Roma 
Palaikanti tik 40,000 
Savo Karių Ispanijoj
Roma. — Italijos užsieni

nė ministerija per savo “In-, 
formazione Diplomatica” 
kolioja tuos, kurie parodo, 
kokias dideles armijas Mus- 
solinis nusiuntė prieš Ispa
nijos liaudies valdžią. Juod- 
marškinių ministerija pa
sakoja, būk “tik 40,000” Ita
lijos armijos esą Ispanijoj, 
ir tvirtina, būk “didesnis” 
skaičius tarptautinių liuos- 
norių tarnaują' Ispanijos 
valdžiai prieš fašistus.

London. — Anglijos ir 
Francijos valdžios supran
ta, kad ne mažiau kaip 100,- 
000 Mussolinio armija ka
riauja prieš Ispanijos res
publiką. Ispanijos atstovybė 
Londone sako, kad bent 
llOjOOO Mussolinio italų vei
kia prieš liaudies valdžią.

Pirmesniais pranešimais 
įvairių žinių agentūrų ir at
skirų " korespondentų, tai 
Italija suvarė 150 iki 200 
tūkstančių savo armijos į 
Ispaniją prieš liaudiečius 
(lojalistus).-- t 
8,000 Lajvakroviy Streikas

Astuoniose Prieplaukose
Jacksonville, Florida.— 

Aštuoni tūkstančiai strei
kuojančių laivakrovių, neg
rų ir baltųjų, tebelaiko “už- 
kimšę” laivus aštuoniose 
prieplaukose, nuo Wilming- 
tono, N. C., iki Tampa, Fla. 
Streiką iššaukė ir veda ei
liniai laivakroviai.

Joseph P. Ryan, atžaga
reivis vadas federacinės lai
vakrovių unijos, šnekasi su 
kompanijomis ir stengiasi 
padaryti naudingas bosams, 
“paliaubas”. Bet laivakro
viai nežada grįžt darban be 
rašytos sutarties, tokiomis 
sąlygomis: pripažint uniją, 
pakelt algas, įvest 8 valan
dų darbo dieną ir pusantrą 
tiek daugiau mokėt už virš
valandžių darbą.

New York. — Nacionalė 
Marininkų Unija, turinti 
47,000 narių, prižadėjo pa
ramą laivakroviams strei
kuojantiems Tampoj, Flori
doj, ir septyniose kitose pie
tinėse prieplaukose.

VYRIAUSIAS TEISMAS UŽ
GYRĖ ĮSTATĄ PRIEŠ ŠĖRŲ 

MEKLER1Ų SUKTYBES
Washington. — Jungtinių 

Valstijų '• Vyriausias Teis
mas nusprendė, kad šalies 
senatas ir valdžia turi teisę 
per prievartą išreikalauti 
slaptas telegramas ir susi
rašinėjimus kompanijų, me- 
kariaujančių Šerais; ir tuo- 
mi užgyrė kongreso išleistą 
įstatymą šėrų bizniui pri
žiūrėti.

Trys žibalo šėrų meklerių 
kompanijos iš Floridos krei
pėsi į Vyriausią Teismą su 
apeliacija, panaikint tą įsta
tymą. Prieš apeliaciją, su
prantama, balsavo ir H. L. 
Black., naujai paskirtas Vy
riausio Teismo teisėjas.

19 Žmonią Žuvę, Nukri
tus Didžiam Lėktuvui
Salt Lake City, Utah.— 

Palociškas lėktuvas “Main- 
liner” United Air Lines 
kompanijos naktį užkliuvo 
už medžių ant Chalk kalno, 
arti Utah-Wyoming valsti
jų sienos; nukrito į tarpkal- 
nę ir sudužo, kaip rodo fo
tografiniai paveikslai, nu
traukti iš kitų lėktuvų. Ma
noma, kad žuvo visi 19 žmo
nių, 
lėktuve: trys įgulos nariai 
ir 16 keleivių. Fotografijos 
iš oro nerodo jokio gyvybės 
ženklo. Tarp keleivių buvo 
ir garsus širdies ligų dak
taras L. Gross iš New Yor- 
ko.

Viršukalnė, už kurios 
“Mainliner” užkliuvo, yra 
10,000 pėdų aukščio. Nelai
mės laiku ten siautusi snie
go audra.

Wall Šįryt Šerai Galvatrūk- 
/ čiais Krinta Žemyn
New York. — Plieno, va

rio, automobilių, elektros ir 
kitų kompanijų šėrai Wall 
Stryte staiga nukrito 2 iki 
15 punktų žemyn spal: 18 d., 
kaip tik Jungtinių Valstijų 
Vyriausias Teismas užgyrė 
šalies įstatymą, pagal kurį 
valdžia gali prižiūrėti šėrų 
biznį ir užgrobt net slap-

buvusių nelaimingame

Atsaukt Italą Armiją 
Pirma Negu Kalbėt apie 
Gen. Franco Karo Teisę

London, spal. 19.—Prasi
dėjo posėdis tarptautinės 
“nesikišimo” komisijos, ku
ris svarsto klausimą dėlei 
svetimų kareivių ištrauki
mo iš Ispanijos.

Italija, sakoma, sutiktų 
greit atšaukti penketą tūk
stančių savo kareivių iš Is
panijos, bet reikalauja, kad 
sykiu lygiai tiek būtų iš
siųsta tarptautinių liuosno- 
rių iš Ispanijos. Mussolinio 
atstovas štengiasi įkalbėt 
tuoj pripažint generolui 
Franco’ui pilnas karo tei
ses, kaip tik bus atšauktas 
pirmas būrys Italijos karių.

Sovietų ambasadorius Ma- 
iski sako, turi būt ištrauk
tos visos svetimos armijos 
pirma, negu kalbėt apie to
kį karo teisių pripažinimą 
(kuris būtų naudingas fa
šistams). Su šia minčia, 
kaip pranešama, sutinka ir 
Franci j a.

Francijos ambasadorius 
Corbin sako, jog svetimi ka
reiviai turi būt proporcio- 
naliai ištraukiami iš Ispa-
nijos, o ne “lygiai.” Kadan
gi Italija turi penkis-šešis 
sykius daugiau savo kariuo
menės Ispanijoj, negu yra 
tarptautinių liuosnorių po 
Ispanijos respublikos vėlia
va, tai Italija turėtų iš
traukti po penkis-šešis tūk
stančius savo kariuomenės 
ant kiekvieno tūkstančio iš
traukiamų tarptauti nių 
liuosnorių,—sako Francijos 
diplomatai.

Salt Lake City, Utah, 
spal. 19.—Pasitikrina žinia, 
kad žuvo visi 19 žmonių, 
nukritusių su didžiuliu lėk
tuvu “Mainliner’iu” Uinta- 
Chalk kalnuose.

Shanghai, spal. 19.—Chi
nai kontr-atakuoja japonus 
Tezang srityje, už 5 mylių 
nuo Shanghajaus.

tas šėrų vertelgų telegra
mas.

Dar niekad per paskuti
nius 6 metus taip žemai ne- 
nusiritb šėrų neva “vertė”, 
kaip dabar.

CHINV MIRTIES BATALIONAS PAKLO
JO 3,000 JAPONU SHANGHAI SRITY;

ŽUVO IR 1,400 CHINŲ DIDVYRIU
Chinai Reikalauja Kitų ša
lių Talkos prieš Japoniją
Nanking.—Devynių vals

tybių konferencijoj Brusse
lyj, Belgijoj, Chinija reika
laus, kad kitos šalys padėtų 
chinam visai išvyt Japoni
ją iš Chinijos.

E X THA!
CHINŲ RAUDONOJI AR
MIJA ATĖMĖ EILĘ MIES

TŲ Iš JAPONŲ
Nanking, spal. 19.—Chi- 

nų komunistinė Aštunto 
Ruožto Armija atėmė iš ja
ponų Ksinkow miestą, šiau
rinėj Shansi, provincijoj, 
kur supliekė 30,000 japonų. 
Chinai pagrobė iš priešų 
daugį maisto, šovinių, ra
dio įtaisų, 600 šautuvų,-40 
kulkasvaidžių, 20 lauko ka- 
nuolių ir vieną lėktuvą. 
Įvairiose vietose chinai rau
donarmiečiai apsupo ir at
kirto būrius japonų.

Komunistinės armijos ko- 
mandierius generolas Chu 
Teh praneša, jog jo kariuo
menė, po keturių dienų ko
vos, atėmė iš japonų Ning- 
wu miestą, prie svarbios 
Yenmen tąrpkalnės, ir su-, 
ėmė 2,000 japonų nelaisvėn. 
O dar pirmiau chinai rau
donarmiečiai sukirto japo
nus prie Yulitsun ir Mayi ir 
atkariavo tuodu miestus; 
sunaikino visus priešų vieš
kelius, tiltus, telefonus ir 
telegrafus. Prie Taiyueh 
chinai nukovė 100 japonų ir 
sunaikino tuziną jų šarvuo
tų automobilių. Iškapojo 
200 japonų, kurie buvo siun
čiami sustiprint saviškius ir 
sudegino 18 jų šarvuotų au
tomobilių.

Chinai raudonarmiečiai 
taipgi atėmė iš japonų Hu- 
nyuana ir pagrobė 130 prie
šų šarvuotų automobilių 
Lingchiu.

Italijos Kapitonas Apšaudy
tas Japonų Oriniais 

Kulkasvaidžiais
Nanking, spal. 19.—Japo

nijos lėktuvai kulkasvaid
žiais apšaudė automobilį, 
kuriuom važiavo Italijos ka
pitonas Fran. Ribezzi, vie
nas vokietys, vienas rusas 
ir vienas chinas. Jiem pa
vyko pasprukt į lauką ir iš
sigelbėti; bet jų automobilis 
kelyje iš Shanghajaus į 
Nankingą* liko privarytas 
japonų kulkų.

Nebus Daugiau Atlyginimo 
Už “Meilės Sulaužymus”

Washington. — Šalies Vy
riausias Teismas atmetė ap
likaciją, reikalaujančią pa
naikint New Yorko valsti
jos įstatymą, kuriuom yra 
atmetama visos bylos dėlei 
piniginio atlyginimo už 
“meilės- atšaldymą” ar su
laužymą prižado apsivesti. 
Tai smūgis “meilės rake- 
tui.”

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Dienraščio XIX

Chinai šiaurėje Atmetė Ja
ponus 15 Mylių Atgal; 6 

Japonai vis Giriasi
Shanghai. — Chinai išžu

dė per 3,000 japonų, kurie 
n e a 11 a i džiomis atakomis 
mėgino prasilaužti į Tach- 
angą, už 5 mylių į šiaurių 
vakarus nuo Shanghajaus. 
Taipgi žuvo visi 1,400 chi- 
nų, gynusių tą poziciją, pri
siekusių mirti, bet neatsi
traukti.

Pozicijos gynėjams kritus 
visiems iki vienam, jų vietą 
užėmė kitas chinų mirties 
batalionas. Į juos japonai 
ždria nepaliaujamą mirtiną 
ugnį iš savo laivų kanuolių, 
sausumos patrankų ir lėk
tuvų.

Associated Press patvirti
na, jog chinai tebelaiko sa
vo rankose kelias pozicijas 
Chapei, Shanghajaus dalyj, * 
kurias pereitą savaitę atė
mė iš japonų.

Amerikiniai karo tėmyto- 
jai sako, kad japonam rei
kėtų dar 100,000 armijos, 
idant išmušt chinus iš Cha- 
pei pozicijų. Chinai ten turi 
įsitaisę stiprius rūsius, ce
mentinius - geležinius “pil- 
baksius” ir gerus apkasus, 
iš kurių kulkasvaidžiais ir 
bombomis naikina atakuo
jančius priešus.

JAPONŲ PRANEŠIMAI
Peiping. — Japonai šiau

riniame fronte sakosi užė
mę Tzechow miestelį, Ho
peh provincijoj, jau įžengę 
į šeštą chinų provinciją Ho- 
naną ir “abelnai laimį.”

Bet Associated Press pra
neša, jog chinai savo kontr
atakomis privertė japonus 
pasitrdukti 15 mylių atgal 
palei Tientsin-Pukow gele
žinkelį Shantungo provinci- . 
joj. Japonai taipgi visai ty
li apie 50,000 savo armiją,' 
kurią, pagal pirmesnius 
pranešimus, apsupo komu
nistinė chinų armija šiaurė
je.

Italija Permaliavojo Savo 
Submarine kaip “Sovietini”

Paryžius. — Ispanijos ži
nių agentija praneša, jog 
pusėj rugsėjo mėnesio du 
sužeisti Italijos submarinai 
(piratai) atplaukė į Neapo
lį su dviem užmuštais ir ke
liais sužeistais jūreiviais.

Spalių 1 d. Mussolinio ko- 
mandieriai išsiuntė iš prie
plaukos vieną savo subma- 
riną, permaliavotą tain kad 
būtų panašus į Sovietų sub- 
mariną. Italai jūreiviai bu
vo perrengti { dirbtinas so
vietines uniformas. Tai pi
ratas submarinas, kurį Ita
lija siuntė užpuldinėti neut
ralių šalių prekybos laivus, 
o suverst kaičią ant Sovietų 
Sąjungos.

ORAS A
Šiandien, tur būt, lys ir 

bus vėsiau.
—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
65 laipsnių. Saulėtekis 6:11; 
saulėleidis
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Darbo Žmonių Būklė Lietuvoje
Lietuvos “Darbo Rūmų” leidžiamam 

“Darbe” vienas repofteris paduoda tokį 
vaizdą:

\

“Prieš porą mėnesių vieno darbininko 
ligonio, berods, moters, nenorėjo priimti 
nė į vieną ligoninę. Kūmas bėgiojo ir šen 
ir ten—nieko negelbėjo. Ir patarė jiem 

x policininkas.
—Išneškit į gatvę, tai paims...
Moterys su ligoniu taip ir padarė. Vos 

gyvą išnešė į gatvę, tai tuomet greitoji 
.pagelba jį nuvežė j ligoninę, žinoma, 
toki reiškiniai pas mus nėra dažni, bet 
jų pasitaiko. Dėl ko? Atsitiktinai teko 
kalbėti su daktaru Staugaičiu dėl džiovi
ninkų likimo. Jis pareiškė nuomonę, kad 
Lietuvoje yra labai daug džiovininkų, 
kurių niekas negydo. Ligonių kasos sa
vo narius gydančios ilgiausiai 6 mėne
sius, o po to gydyti atsisakančios. Mies
tų, miestelių savivaldybės duoda kuo 
mažiausiai neturtingumo liudijimų. Už 
tuos liudijimus joms paskui tenka atsi
skaityti. Taip ir susidaro tam tikras 
skaičius vargšų ligonių, kurie palikti 
Dievo valiai, o gyvendami su sveikaisiais 
ir tuos užkrečia. Ligonių kasoj padidėjo 
narių skaičius, padidėjo gydymo bei pa
šalpų pareikalavimas.”

“Darbo”, reporteris nuo savęs pridu
ria: “Šitokie faktai kai kurių žmonių ty
čia nušviečiami atatinkamoje šviesoje, 
duoda medžiagos visokiom.. paskalom ir 
erzina visuomenę.” Bet mums atrodo, 
kad šitokie faktai ir be jokių “tyčia nu
švietimų” turėtų sukelti Lietuvos visuo
menę prieš tautininkų fašistinę diktatū
rą. Ir kada nors taip atsitiks...

Kitas “Darbo” bendradarbis rašo apie 
, Kaune darbo j ieškančius darbininkus. Jis 
sako:

“Šiomis dienomis Kauno gatvėse atsi
tiktinai susitikau keletą asmenų, kurie iš 
tolimų provincijos miestelių atvyko ko
kio nors darbo arba tarnybos čia susi-'

įa'rasti.
Vienas iš jų, prie Skapiškio geležin

kelio stoties turėjo mažą smūlkių prekių 
krautuvėlę. Dėl mažo skaičiaus gyven
tojų išsilaikyti negalėjo ir bankrutavo. 
Žmogus blaivus, .darbštus, turi žmoną ir 
ketvertą mokslinio amžiaus vaikų. Pats 
yra Didžiojo karo invalidas, sunkaus 
darbo dirbti nebegali. Nors ir gauna in
valido pašalpą, tačiau jos ir prasimai
tinti neužtenką. Vaikšto, dairosi, susi
tikdamas pažįstamus, klausinėja patari
mo, tačiau sunku ką nors patarti.

Antras iš jų — jaunas vyrukas, tik 
atitarnavęs kariuomenėje, baigęs moko

ms mąją kuopą. Radistas ir šiek tiek nusi
mano apie auto variklius. Našlaičiu aug- 

į damas baigė 3 klases Kupiškio vidurinėj 
! mokykloje, toliau mokytis sąlygos nelei- 
( do. Jis iš Panevėžio per Ukmergę pės

čias atkeliavo į Kauną, manydamas tuo- 
jaus kur nors darbo susirasti. Neturi 
nei giminių, nei gerų pažįstamų, kurie 
galėtų porai savaičių jį priglausti.

—Ką be pinigų ir be pastogės Kaune

&

darysi,—klausiu jo. — Juk taip greit 
darbo negausi?

—Tuo tarpu apsistojau pas pažįstamą 
studentą, pernakvoti turiu kur, tik visa 
bėda su maistu, nes ir mano draugas stu
dentas iš atsitiktinų uždarbių gyvena ir 
galas su galu vargiai jam sueina. Pa
bandysiu vienur kitur nueiti, jei nepa
vyks, tai “gazuosiu” vėl atgal į Kupiškį 
pėsčias.”

Negrų Nacionalis Kongresas
Pereitos savaitės pabaigoje Philadel- 

phijoj įvyko Nacionalis Negrų Kongre
sas. Jame dalyvavo aštuoni šimtai de
legatų, atstovaujančių negrų rasės ma
ses. Kongresui pasveikinimą prisiuntė 
ir prezidentas Rooseveltas, linkėdamas 
jam pasisekimo. Šis judėjimas, pradė
tas trejetas metų atgal, pasidarė labai 
didelis, masinis judėjimas. Jis apima ir 
darbininkus ir vidurinės klasės žmones. 
Kongresui puikiai vadovauja A. Philip 
Randolph, John P. Davis ir Angelo He
rndon.

Negrų Kongresas daugiausia dėmesio 
kreipė į darbo unijų judėjimą ir į civi- 
leš laisves. Kongrese paaiškėjo, kad 
C.I.O. unijos pasiekė negrų mases ir su
žadino jose negirdėto entuziazmo orga
nizuotis. Ir, reikia pasakyti, kaip plie
no darbininkų streike, taip visose C.I.O. 
pastangose, draugai negrai pasirodė pui
kiais kovotojais. Patsai Nacionalis 
Negrų Kongresas labai gražiai koope
ruoja su C.I.O.

Tokios pat didelės svarbos, yra proble
ma kovos už negrų civiles laisves. Kon
gresas yra pastatęs savo tikslu nušluoti 
visokias diskriminacijas prieš negrus ir 
tą barbarišką linčo sistemą, kuri tebe- 
siUučia pietinėse valstijose.

Reikia pabrėžti ir tas, kad šitame ma
siniame negrų liaudies judėjime labai 
gražiai susikalba ir bendrai veikia ko
munistai ir socialistai. Randolph yra žy
mus socialistas, o Angelo Herndon yra 
atsižymėjęs komunistas. Tarpe jų jokio 
konflikto nėra. Komunistų vaidmenis 
Kongreso judėjime yra labai didelis ir 
visų įvertinamas. Komunistai ir inicia
tyvą davė šiam judėjimui.

Latvijoje Baltasis Teroras
Persekiojime kovingų darbininkų ir 

valstiečių Latvijos fašistai jokiu būdu 
nenori pasiduoti Lietuvos smetoninin- 
kams. Ten irgi Komunistų Partija nele- 
gališka ir kiekvienas asmuo, valdžios nu
žiūrimas, yra žvėriškai baudžiamas. . Iš 
Rygos atėjo tokia žinia:

“Latvijoje Nuteista Daug Komunistų
Ryga. Elta. Rugsėjo- 29 d. Rygos apy

gardos teismas baigė svarstyti didelę ko
munistų bylą, kuri truko tris dienas. 
Kaltinamųjų suole sėdėjo visa eilė ko- 
minterno latvių sekcijos vadų, jų tarpe 
nelegalios latvių komunistų partijos pir
mininkas Abelė ir nelegalios komunisti
nio jaunimo sąjungos pirmininkas. Kalti
namųjų tarpe buvo ir komunistų “spe
cialistas,” įrengęs slaptą radijo siųstuvą. 
Teismas nuteisė svarbiausią kaltinamąjį 
Abelę aštuonerius metus kalėti sunkių
jų darbų kalėjime; vieną—-septynerius 
metus ir aštuonis mėnesius; šešis, jų tar
pe jaunimo sąjungos vadą Briedį,—po 
septynerius metus; šešis—po šešerius 
metus; 14—po penkerius ir vieną—ket
verius metus kalėti sunkiųjų darbų ka
lėjime. Be to, vienas komunistas buvo 
nuteistas ketveriems metams pataisos 
namų ir trys—po trejus bei vienas—dve
jus metus pataisos namų.”

Taip ir apsidirbo. Bet Latvijos fašistai 
neapsidirbo su tomis-idėjomis, už kurias 
nuteistieji kovojo, neigi su šimtais lais
vėje pasilikusių kovotojų.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Aš vis negaliu suprasti 

vieno dalyko. Aš matau, 
kad taip vadinamų tauti
ninkų ir klerikalų spaudoje 
Antaną Smetoną tituluo- 
jant Lietuvoj prezidentu, 
tuo tarpu komunistinė ir 
socialistinė spauda jo taip 
nevadina. Kodėl? Ar jis iš- 
tiesų yra Lietuvos prezi
dentas?

Jūžintų Petras. .
Antanas Smetona nėra

joks Lietuvos prezidentas, 
nes niekas jo ton aukštpn 
vieton neišrinko'. Jis su savo 
šaika 1926 metais smurtu 
nuvertė 1 i audininkų-spcial- 
demokratų valdžią, išvaikė 
seimą, sutrempė Lietuvos 
konstituciją ir pasiskelbė 

Nie
žiu o- 
būti

Lietuvos diktatorium, 
kada niekur Lietuvos 
nes Smetonos nerinko 
jų prezidentu.

O kad šmetonininkai ir

klerikalai Smetoną vis tiek 
vadina Lietuvos prezidentu, 
tai jų reikalas. Jie nesiskai
to nei su teisėtumu, nei su 
žmoniškumu. Jie Smetoną 
tituluoja prezidentu todėl, 
kad bijo jam nusidėti. Pa-, 
vyzdžiui, toks Tysliav^, 
“Vienybės” redaktorius, 
smetoniniu abraku gyvena, 
todėl jis ir turi prieš Sme
toną be kepurės tursintis.

Kas kita su Lietuvos žmo
nėmis ir Amerikos lietu
viais. Jie nepripažino, ir ne
pripažins Smetonos Lietu
vos prezidentu. Lietuvos

“Naujienų” Kova Prieš Sovietų 
Sąjungų ir Komunistus

Veik kiekvienam “Naujie
nų” numeryj jūs pastebėsit 
daug rašto prieš Sovietų Są
jungą ir komunistus abelnai. 
Rodosi, kad visos pasaulio ne
laimės sukrito tik dėlto, kad 
gyvuoja Sovietų šalis, kur vyk
doma socializmas, kur nėra 
išnaudojimo, kur turtai šalies 
priklauso visai dirbančiai liau
džiai. Taip pat “N.” redakto
riui rodoši, kad Komunistų 
Partijos, kurios gyyuoja visa
me pasaulyje, yra nelaimė 
darbininkų klasei, o ne koks 
kapitalistinis surėdymas bei 
fašizmas. Apie pastarąjį jos 
labai mažai prisimena, bet jau 
tie vargšai komunistai, tai tik
rai atsiima, ko neverti. Nesi
nori tikėti, kad “N.” red. no
rėtų sumušti Romos papą, ar 
Hitlerį su Mussoliniu, kurie 
susivienijo prieš komunistus.

Štai tik rugs. 20 d. nume
ris, kiek ten pripasakota vi
sokių tiesiog nesąmonių. Ten 
ir “stachanoviečių burbulas 
sprogo,” ir “vardas stachano
viečių jau pradedamas vartoti 
ironiškoj prasmėj ir niekas 
jiems nebetiki’’, neigi laikraš
čiai “jų nebegina, nepopulia- 
rizuoja.” Dar daugiau: “Sta- 
chanoviečiai gaudavo premi
jas už spartumą, o dabar dar
bą bandoma pagreitint kulko
mis.”

Visų pirma, ką “N.” žino, 
kad jų laikraščiai negina, ne 
populiarizuoja už jų gerą dar
bo atlikimą, už darbo spartu
mą? Jam patariu pasiskaityt 
“Soviet Russia Today”, “New 
Masses”, “Priekalą,” ar bent 
kaip kada “N. Y. Times” ne- 
dėlinę laidą, tai tada netvir
tins, kad jų “vardą pradeda 
vartot ironiškai.” Kad jis ne
skaito virš minėtų laikraščių, 
tai rodo kad ir šitas faktas.

Kada Ispanijos fašistai, re
miami Mussolinio ir Hitlerio, 
sukilo prieš Ispanijos teisėtai 
išrinktą vyriausybę ir paskel
bė kovą demokratijai liepos 
18 dieną^ 1936, tai “Naujie
nos” rašė, (rodosi, rugsėjo ar 
spalio mėnesį), per kelis nu
merius kartodamos, kad Rusi
jos žmonėms Stalinas nelei- 
džiąs demonstruoti gatvėse ir 
protestuot prieš užpuolikus fa
šistus, nes bijąs užrusunti Mu- 
ssolinį. O tuo syk’ virš minėti 
laikraščiai rašė, kad šimtų, 
tūkstančių įmonių darbininkai 
protestuoja, nurodydami ir mie
stus ir vardus įmonių ir net 
kiek m'ilionų dolerių sudėjo ir 
dabar aukoja Sovietų liaudis. 
Matot, “N.” red. nėra laiko 
paskaityt kitokią spaudą, rei
kia rašyt šmeižtai ir nesąmo
nės prieš S. S. 'ir komunistus, 
kam čia tų faktų.

Dar toliaus, apie areštuotus 
tris Armėnijoj valdininkus už 
sabotaža 
kištano
masiniai mitingai 
priimamos rezoliucijos, reika
lą u j a n č i os mirties bausmės 
buvusiems savo aukštiems val
dininkams. Tos mlinios, kurios 
reikalauja mirties bausmės, 
nėra iškląusiusios, nei kaltini
mų, nei pasiteisinimų, o. bet gi 
jos nori, kad kaltinamieji bū
tų sušaudyti.” Grigaitis čia da
ro išvadą, kad “arba tos mi
nios yra žvalgybos sudemora- 
lizuotos, kad jos .visai nepro
tauja, arba' tik kaip laukinių 
žvėrių gauja reikalauja krau
jo.” Visų pirma, iš kur Gri
gaitis žino, kad tos minios nė
ra išklausiusios kaltinimų ir 
pasiteisinimų. Prirodymų jis jo
kių nepaduoda, kaip ir kituose 
savo šmeižtuose. ‘

Vieną syk “Laisvė” rašė, kad 
“Naujienos” šmeižia Sovietų ša
lį ir komunistus. Grigaitis atsa
kė, kad jis Sovietų šalį ir liaudį 
labai myli, tik komunistų neap
kenčia. Kaip jis šalį ir liaudį 
myli, parodo virš cituoti žodžiai, 
“laukinių žvėrių gauja.”

Koks “Naujienų” šios šmei- 
z žtų Kampanijos Tikslas?

Nuo to laiko, kada Rusijos

“N.” sako: “Tadži- 
respublikoj daroma 

kuriuose

žmonės turės savo preziden
tą tiktai tada, kada jie pa
tys jį išsirinks.

h.

Komunistų (Bolševikų) Partija, 
vadovaujant Leninui, nuvertė 
Kerenskio valdžia ir perėmė vi
są galią į darbininkų rankas, 
“Naujienos” šaudė ugnim, ne- 
tverdamos piktumu ir pranašau
damos bolševikų žlugimą kiek
vieną dieną.

Ką gi darys pranašas, kuomet 
jo pranašystė neišsipildo jau per 
20 metų ? Nenoromis žmogus tu
ri ramintis nors jau šmeižimais. 
Jis prieš bent kokį veikimą su

komunistais, nežiūrint, kad tas 
veikimas neštų didžiausią nau
dą darbo liaudžiai.

“Naujienos” didžiuojasi, kad 
II Internacionalas unijų turi 
per 20 milionų narių. Tas labai 
gerai, bet tie nariai labai pasy
vūs veikime. Jei tie milionai na
rių būt aktyvūs savo klasės rei
kaluose ir žinotų, kaip juos gin
ti sykiu su komunistais ir jų se
kėjais, tai šiandien jau būt se
nai išvytos Mussolinio ir Hitle
rio juodosios gaujos iš Ispani
jos ir nebūtų žuvę tiek brangių 
darbo klasei gyvasčių. Vieninga 
darbo 
spėką prieš reakciją ir, kultū
ros draskūną fašizmą.

G. Albinas.

litus už parą iš kiekvieno sėdė
jusio kalėjime. Taip, Verute,1 
labai sunkus, labai skaudus 
smūgis mano gyvenime....

Na tiek to, aimanavimai nie
ko nepadės.

“Laisvės” Vajus 
Šiandien

klasė sudaro milžinišką

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
. f

Drg. P. Bokas
Drg. P. Bokas iš Waterbury, 

Conn, jau pirmoje vietoje kon- 
testantų surašė. Jo kaiminka 
drg. L. Žemaitiene vejasi jį. 
Tačiaus draugam waterburie- 
čiam gręsia pavojus iš phila- 
delphiečių.x Šiam surašui ei
nant į spaudą drg. R. Merkis 
iš Philadelphijos prisiuntė ge
roką pluoštą prenumeratų. Ga
vome ir daugiau laiškų su pre
numeratom. Rytoj kontestantų 
surašąs bus gerokai pasikei-

perduota karo
O jeigu būtų 

perduota karo 
tai tikrai iš

atliekamu nuo tardymo laiku. 
Kiekvieną sugavęs nuteisja- 
vau ir įvykdydavau mirties 
bausmę kaipo' nenaudingam 
parazitui. Antrą mėnesį gy
venau jau šiek tiek geriau. 
Gaudavau į dieną jau po du 
litus. " Susižinojau su namiš
kiais, atvežė baltinius, maisto, 
tabako, nors jau, tiesą pasa
kius, nieko nenorėjau ir ne
laukiau, nes buvau pasiruošęs 
mirti. Ir tikrai, Verute,' tur
būt būčiau šiandien Tau jau 
laiško neparašęs, jei ne viena 
laiminga aplinkybė. Didžiau
siai mano ir mano bylos drau
gų laimei, vienas iš jnūsų by
los dalyvių, nuo policijos ir 
teismo nagų pasislėpė. Tokiu 
būdu, turėjo byla užsitęsti ir 
negalėjo būti 
lauko teismui, 
byla tuo metu 
lauko teismui,
mūsų bylos būtų kokie 4 ar 
5 žmonės atsidūrę pas Abra
omą. Tame skaičiuje turbūt 
ir man būtų tekę būti. Bet ka
da byla ir tardymas užsitęsė 
gana ilgai, o tuo pačiu laiku 
ir visas revoliucinis judėjimas 
aptilo, tai dabar byla numa
toma perduoti ‘ kariuomenės 
teismui. O kariuomenės teisme 
jau yra šiek tiek geriau, ir 
advokatą galima pastatyti ih 
pačią bylą galima kasuoti 
Vyriausiam Tribunolui. Nors 
kartais ir kariuomenės teisme 
nieko negalima išlošti, bąt 
nors laiką galima pastumti ir 
žiūrėti ką ateitis parodys.

Po dviejij mėnesių, 1936 m. 
birželio 30 d., pervežė mane 
į Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėji
mą. Tenais šiek tiek geriau 
buvo. Leidžia bent pusę va
landos į tyrą orą pasivaikščio
ti. Maistas ir kalėjime, žino
ma, labai blogas, kameros per
pildytos kaliniais, rėžimas 
žiaurus, ir t. t. Būdamas ka
lėjime, laiko neleidau veltui, 
skaičiau knygas, mokiausi, 
kiek leido aplinkybės. Per tą 
visą laiką, kalėjime perskai
čiau apie 1.50 knygų, įvairaus 
turinio. Iš kalėjimo mane pa
leido 1937 m. rugpjūčio mėn. 
O jau rugsėjo 1 d. vakare bu
vau namie. Parvykęs į namus, 
namie j e radau susirinkusius 
didelį būrį žmonių, kurie iškil
mingai pasitiko. Esu labai pa
tenkintas savo draugais ir kai
mynais, kurie tikrai nuo šir
dies mane sveikino ir laukė*. 
Labai džiaugiuosi, kad Lietu
vos kaimas pradeda suprasti 
savo teises ir tokį įvykį kaip 
su manim įvertina ne kaip ma
no asmeninį dalyką, bet laiko 
visuomeninio pobūdžio įvykiu.

Labai džiaugiuosi, kad ištrū
kau iki teismo. Dabar dar ru
duo, yra vaisių pakankamai, 
tai manau šiek tiek atsigauti. 
O paskui, jeigu nuteis teismas, 
nėišteisins, tai reiks vėliai pa
kentėti. Nieko nepadarysi, jei
gu gyvenimas to iš manęs/ rei
kalauja, tai aš privalau su visa 
kuo sutikti. . . ’ -

Turiu daug, labai daug, Ve
rute, ekonominių ir moralių 
nuostolių, šis gyvenimo smū
gis, smarkiai sugriovė mano 
gyvenimą. Turto savo vardu 
negalėsiu turėti, nes reikės teis
mo išlaidas mokėti ir be to, 
dar gal, jei nuteis, tai ir už sė
dėjimą kalėjime, už visą lai
ką, ręikės mokėti po 3 litus už 
kiekvieną parą. Mat, išėjo da
bar Lietuvoje naujas įstaty- 

so, su kuriais turėjau kovoti mas, kuriuo bus ieškoma po 3

202
. .166

161
. .145
. .125
. .119

atsipalaidavau iš tų 
prisieis

(žemiau telpąs laiškas, ra
šytas ketvirtos, klasės gimna
zijos moksleivio. Laiško gavė
ja d-gė V. M., rašo mums, kad 
šis moksleivis politikoj labai 
mažai dalyvavo, bet visvien jis 
buvo suimtas ir turėjo perei
ti baisią fašistų šerenga.

—-“L.” Red.)

1937 m., rugsėjo T3 d. 
Geroji Verute!

Galbūt nusistebėsi, kad aš 
policijos areštuotas, teismo nu
teistas 9 metus kalėti, sušau
dytas, išmainytas į Sovietų 
Rusiją ant 3-jų kunigų, vėl 
rašau Tau laišką į užjūrį. Ta
ve širdingai sveikinu ir linkiu 
Tau geriausių pasisekimų ir ra
šau ne iš kur kitur, o iš savo 
gimtinės, B. kaimo. Taip, tie
sa, jau netrum-pas laikas, ka
da atsiskyriau nuo laisvės, nuo 
draugų ir pažįstamų, kol vėl 
grįžau pas juos. Iškalėjau 16 
mėnesių. Taigi, per tą laiką, 
beveik per pusantrų metij ne
dori žmonės, stengėsi leisti 
gandus kiek galėjo bjaures
nius, kad tik, jei ne man, tai 
nors mano namiškiams ir 
draugams, užgauti širdis ir pa
sityčioti. Bet, deja, ne visuo
met taip man einasi, kaip ma
no nedraugai nori. Didžiau
siam mano priešų nusistebėji
mui, aš vėl laisvas. Nors dar 
nevisai
pančių, gal dar vėl 
nešti tą jungą, bet dabar nors 
valandėlę galiu pakvėpuoti 
tyru oru, galiu džiaugtis gam
ta, šiokia tokia laisve ir t. t. 
Mat aš. esu paleistas iki teismo 
už 5000 litų, o kai teismas bus, 
tai gali dar ir nuteisti. Kada 
teismas bus, nežinau, galbūt 
apie šių metų pabaigą, arba 
ateinančių metų pradžioje. 
Esu apkaltintas, kad norėjau 
nuversti Lietuvos valdžią. O 
Lietuvos įstatymai tokie, jeigu 
valdžia nori, tai su žmogumi, 
nors ir su doriausiu piliečiu, 
gali pasielgti, kaip jiems pa
tinka, gali kalėjime laikyti, 
gali nužudyti, gali ir kitaip 
kankinti, kaip jų sadistiškam 
apetitui patinka.

Mane'* areštavo 1936 m. ge
gužės mėn., vakare, parvyks- 
tant iš J. ties namais ant ke
lio. Nusivežė į Š. iš ten į R. 
daboklę. Daboklėje pakaria
vau su blakėmis ir įvairiais 
“bambatieriais” per dieną, o 
naktį išvežė į Kauną. Kaune 
nuvežė į- Valstybės Saugumo 
Departmento daboklę. Tenais 
daboklė skiepe. Langai dvigu
bi, užrakinami. Kameros ma
žutės. Nebėra net orb kvė
puoti. Valgyt, kol atvežė, ir 
išmokėjo 1-ną litą maistpini
gių, dvi dienas negavau. Pra
sidėjo tardymo procedūra. 
Tardytojai visi žiaurūs sadis
tai. Su tardomaisiais elgiasi 
gana žiauriai. Saugumo Depart
mento daboklėje išbuvau du 
mėnesius. Vieną mėnesį da
vė kas dieną tik po vieną litą, 
iš ko reikėjo ir pavalgyti ir 
parūkyti. O rūkančiam žmo
gui, tokiose aplinkybėse yra 
lengviau atsisakyti nuo valgio, 
negu nuo rūkymo. Į narpus 
parašyti laiško neleido. Už 
vieną litą per dieną (per po
licininką) galėdavau nusipirk
ti 4;ną litrą pieno ir 1-ną ki
logramą juodos duonos ir pa
pirosų dėžutę. Tai taip ir gy
venau visą mėnesį. Baltinius 
tuos pačius išnešiojau 5 savai
tes. Aišku, gyvūnėlių privi-
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K. Žukauskienė, Newark 
A. Klimas, Hartford . . .

Mes turime vilties, kad dau
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Sniegas N. Y. Valstijoj
Erie, Wyoming ir Catta

raugus apskrityse New 
Yorko valstijoj spalių 14 d. 
buvo jau 2 coliai sniego. 
Buffaloj užšąlą vanduo.

ŠYPSENOS
Teorija ir Praktika

Mokytoja mokykloje klau
sia: “Jeigu turėtum dešimtį 
avių, bet viena peršoktų per 
tvorą, — kiek gi jų liks?”

Maža mergaitė pakelia 
rankutę-žinanti a t s akymą: 
“Nei vienos neliks.”

Mokytoja: “Klystate, vie
na iš dešimties, liks dar de
vynios.”

Mergaitė: “Jūs žinote 
aritmetiką, bet aš žinau 
avis.”

Surinko L. Johnson.



Uršulė Barauskienė-Žilinskaitė

LIETUVOS ŽINIOS
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(Bus daugiau)

ir virinti dar pus-

Nelaimingi Atsitikimai ir 
Katastrofos

KAUNAS. — Rugs. 24 d. 
apie 8 vai. ryto ruošinis autobu-

sekė velionę “sutaikyti” su 
vu.

vašku (parrafin) užpilti, ir tuo- 
mi jie bus apsaugoti nuo gedi
mo.

Blaškevičių ir J. Tiškauską. Su- irdavusios leidimus dirbti po 
žeistieji darbininkai tuojau nu-Į10 vai. per parą, t. y. leista 
gabenti miesto ligoninėn.

—žal. kalne prie keltuvo

Trečiadienis, Spalio 20, 1937 LAISVe Puslapis Trečias

tilą, kuris būtų ,vien tik tam ir | nuo pelėsių ir gedimo obuolių

Darbininkė ir Seimininkė
atsakius kunigams, Jog jos ir 
iš Lietuvos išvažiuoti tikslas 
buvo, kad galėjus laisvai, be 
religijos varžymo gyventi. O 
kas link taikos su dievu, tai ve
lionė pasakius, kad nebuvo ma- 
čiusiesi su dievu ir nėra užpyk- 
džius, tad nėra reikalo nei taiką

ROCHESTER, N. Y.—Po 4 
mėnesių sunkios ligos, spalio 2 
d., 1937 m., pasimirė klasiniai 
sąmoninga, darbšti ir daugelio 
gerbiama draugė Uršulė Barau- 
skienė-Braus, po tėvais Žilins
kaitė. Paliko dideliame nuliūdi
me savo gyvenimo draugą Ra
polą ir dukrelę Liliją, seserį Bro- daryti, 
nę Rochester, N. Y., ir brolį 
Vincą Kanadoje. Taipgi nuliū
dime liko didelis būrys roches- 
teriečių ir torontiečių. Liko bro
lis Stasys, paskiausiai gyvenęs 
Brooklyn, N. Y., bet per pas
taruosius keletą metų nesusira
šinėjo ir dabar neturėjo žinios, 
kui* Stasys randasi. Lietuvoje 
liko 3 seserys ir 2 broliai. O 
brolis Simonas gyvena Franci- 

' joj.
Laidotuvės buvo spalio 5 d. 

Palaidota laisvose Mt. Hope 
kapinėse. Jos karstą nešė drau
gės L. Bekešienė, A. Ivonaitie- 
nė, O. Galinaitienė, E. Duobie- 
nė, Barzdaitienė ir Merkevičie- 
nė. Į kapines lydėjo virš 45 ma
šinos, arti 200 žmonių. Po trum- | 
pą prakalbėlę namie ir ant ka
pinių pasakė d. B. černauskas.

Taip, nustojom veiklios drau
gės, bet jos vietą turėsime už
pildyti likusieji.

Velionė buvo 45 metų am
žiaus. Gimus Lietuvoj, Suval
kų rėd., Vilkaviškio apskrityj, 
Lankeliškių valsčiuje, Moliniš- 
kių kaime.
1914 metais į Elizabeth, N. J. 
pas brolį Stasį. Seniau gyvenus 
Rockford ir Chicago, Ill., ant 
galo—Rochester, N. Y. Išgyve
no šeimoj 19 metų; turėjo vie
ną dukrelę.

Iš Lietuvos velionė paėjo iš 
šeimos, kuri turėjo kelis gimi
naičius kunigus. Tačiau velio
nė buvo laisva. Ir kuomet prieš 
mirsiant buvo atsilankę į ligo
ninę net pora kunigų, kad “su
taikyti su dievu,” tai velionė

Ir taip dvasiškiams nepasi-

Vršzdė Barauskienė

Velionė prigulėjo prie Am. 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 50-tos kuopos, 
Liet. Darb. Susivienijimo, Cho
ro ir vietinės pašalpinės drau- 

Amerikon atvyko \gystės Gedemino. Buvo “Lais- . . . __ _ \v-s„ skaitytoja.
Draugai Barauskai buvo lan

kęsi keletą kartų Toronto, Ka
nadoj, ir ten įsigiję draugų bei 
draugių. Tad ir torontiečiai— 
5 nariai Morkių šeimos, Rušie- 
nė ir Linartienė—pora mašinų 
atvyko laidotuvėsna. Taipgi to
rontiečiai. draugai buvo prisiun- 
tę ir puikių gyvų rožių vainiką.

Giliausios užuojautos Rapo
lui ir Lilijai.

Simpatikas.

Baigiant knygą, kartu su šir
dingais linkėjimais “Virėjai,” 
tankiau gauname ir barimų už 
suvėlavimą. Draugės bara mus, 
—mes spaustuvės vedėją, o tam 
nebelieka ką bart, nes baramos 
mašinos ratai vis vien grei
čiau nesisuka.

šiuos žodžius rašant ketvir
toji dalis knygos jau atspausta, 
bet dar lieka trys ir tas užims 
keletą dienų. Paskiau apdary- 
mas ir išsiuntinėjimas. Taigi, 
net ir pažadas prisiųst apie 15- 
tą šio mėnesio pasikeitė į vėles
nę datą, tačiau tikimės, kad su 
pabaiga šio mėnesio bus pasi
baigę mūsų rūpesčiai kas liečia 
jos išleidimą.

Nuo dabar prasidės rūpes
tis “Virėjos” platinimo ir mes 
įsitikinusios, kad draugės taip 
jau draugiškai kooperuos kny
gos platinime, kaip kooperavo 
jos išleidime.

PATAISA
Pereitą savaitę šiame skyriu

je buvo paskelbta, kad d. S. 
Butvilienė-Bartašienė a t s iuntė 
12 prenumeratų iš Detroito, o 
turėjo būti: iš Baltimore, Md.

CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčiu $7.50 už 

knygą “Virėja.” Priduokite, kur 
priklauso. Gaila, kad mažai lai
ko turiu, parengimuose vis tu
riu dirbt, tai tiek tegalėjau už
rašyti. Man atrodo, kad chi- 
cagietės mažai kreipė atydos į 
“Virėją.” Kai kurios’ tik pa
čios užsirašė, pašalinėms mote
rims neužrašė. .

E. Drobienė.

Brooklynietės Gražiai 
Pradėjo Sezoną

Tekstilės Darbininkų Kūdikių Mirtingumas 
Maine Valstijoj

Kūdikių mirtipgumas aukš
čiausia stovi miestuose, kur di
džiumoj moterys dirba teksti
lės pramonėj.

Pažvelgus į statistiką kūdi
kių mirtingumo pramoniniuose 
centruose stebėtinas mirtingu
mo laipsnis metasi į akis Nau
josios Anglijos audinyčių cen
truose, ypatingai Maine valsti
joj.

Iš kiekvieno 1000 gimimų 
Cumberland County (dąugiau- 
siai apgyventoj apygardoj šioj 
valstijoj) 43.8 miršta. Portlan- 
de, didžiausiame valstijos mie
ste, iš 1000 miršta 60; South 
Portlande
County, kur daugiau ūkininkais 
apgyventa, mirtingumas siekia 
48.9, bet mieste Augusta, valsti
jos sostinėj, miršta 63.2 ir Wa
terville miršta net 71.8.

Aišku, kad Maine valstijoj 
netrūksta ligoninių bei medici
nos centrų, tad kodėl toks aukš
tas mirtingumas?

Faktai parodo, kad, Augusta, 
kur mirtingumas siekia 63.2, ir 
Waterville su 71.8, yra audiny
čių centrai. Du trečdaliai tų 
medvilnės fabrikų darbininkų 
yra moterys. Fabrikai nuolatos 
padaugina darbo kiekį, ir jei 
darbininkės užprotestuoja, tai 
bosai pasako, jei negalite spėti 
su mašinom dirbti — mes pa- 
samdysime tas, kurios galės. 
Darbininkės turi pasirinkti: ar 
badauti ar sunkiau dirbti, ir, 
žinoma, pasirenka sunkiau dirb
ti.

Moterys motinos bei būsimos 
motinos dirba aštuonias valan
das be poilsio periodo. Daugelio

šeimų motina ir tėvas dirba, 
idant išmaitinti kūdikius. Daug 
motinų dirba' beveik iki pas
kutinės gimdymo valandos. 
Kuomet darbininkai vakare ap
leidžia fabriką, nuovargis darbo 
be poilsio per aštuonias va
landas matomas ant jų veidų.

Mums fabrikantai įrodė, kad 
jiems nerūpi sveikata jaunosios 
gentkartės. Jų vienatinė rūpes
tis—daugiau ir daugiau pelno, 
kurį gali išsunkti uždedant dau
giau darbo ir 
darbininkam.

Darbininkų 
greitoj ateityj
dėtį, tai per organizaciją—per 
savo uniją po vadovybe CIO.

A. Aldėniūtė.

Susitvėrė Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 14-tos kuopos 
sušauktame specialiame susirin
kime 11 d. spalio, apart kitų 
reikalų, tapo paimtas moterų 
organizavimo klausimas., Suma
nyta suorganizuot lietuves dar
bininkes, šeimininkes, farmer- 
kas, inteligentes, biznierkas ir 
kitas. Dalyvaujančios susirin
kime draugės visos priėjo prie 
bendros minties, kad plačias lie
tuvių moterų mases bus galima 
įtraukti į darbininkų judėjimą 
tik turint Lietuvių Moterų Ap
švietos Kliubą. Susirašė 9 drau
gės, kietosios anglies kasėjų 
žmonos. Organizatore tapo iš
rinkta lietuvių darbininkų vei-

MONTREAL, CANADA
Šiuomi prisiunčiu dar vieną 

prenumeratą ir pranešu, kad vi
sas “Virėjos” prenumeratas, 
kurios per mane gautos, pri- 
siųstumėt mano antrašu, nes 
dauguma permainė antrašus ir 
tokiu būdu knygos gali prapul
ti. Daugumas rūgo j a, kad jau 
perilgas laikas, kaip buvo ža
dėta išleisti.

O. Verbylienė.

PITTSBURGH, PA.
Čia prisiunčiu $3 už keturias 

prenumeratas “Virėjai”. Nela
bai yra man linksma siųsti, ka
dangi nevisą knygutę išparda- 
viau, bet tikiuosi, kad ir ma
žiau geriau, negu nieko. Kaip 
tik knyga išeis, aš prižadu jums 
pagelbėti ją parduoti. Gal bus 
geresnės pasekmės, kadangi ke
letas draugių prižadėjo knygą 
pirkti, kaip bus gatava.

Knygas visas prisiųskite ma
no antrašu, aš išdalinsiu ir 
jums sutaupinsiu laiką atskiro 
siuntinėjimo.

H. Kairienė.
Eugenija Marčiukienė, brook- 

lynietė, pridavė $1.50 už dvi 
prenumeratas.

Daugelis užrašė kitiem bei at
sinaujindami “Laisvę” užsirašė 
sau po vieną prenumeratą.

Visiems pasidarbavusiems ir 
užsirašiusiems tariame ačiū.

“Virėjos” Komisija.

kėja d. A. žiobienė, iždininke— 
d. Merčaitienė, kuri irgi turi 
daug patyrimo darbininkų judė
jime.

Kietosios anglies kasėjų dar
bininkų žmonos užsibrėžė, kad 
moterų kliubas gelbės savo 
draugams angliakasiams kasdie
ninėje jų kovoje. Jos taip 
trauks lietuves moteris į pagel- 
bą Komunistų Partijai kovoj 
prieš karą ir fašizmą ir tuo pa
čiu kartu skleis apšvietą ir už
siims įvairiu spbrtu. x

Linkėtina draugėms moterims 
daug pasekmių jų užsibrėžtam 
darbe.

J. Klevas.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Mo
terų 81-ma kuopa gana gerai 
pradėjo sezoną, turėjo suren
gus vakarienę spalių 10. Publi
kos dalyvavo gražus skaičius. 
Visi linksmai laiką praleido prie 
valgių , ir smagios muzikos.

Svečiams susėdus prie stalų, 
vakaro pirmininkė d. S. Petkie
nė paaiškino, kad ši vakarienė 
yra surengta sušelpimui Ispa
nijos našlaičių. Mat, ALDLD 
81-ma kuopa kas mėnuo siun
čia po $5 auklėjimui Ispanijos 
karo našlaičių, o ižde pinigų 
nesant, kuopa ir sukvietė sim- 
patikus prisidėti su parama Is
panijos našlaičiams.

Pirmininkės pakviesti kalbė
ti K. Petrikienė, R. Mizara, M. 
Paukštienė, V. Paukštys, P. 
Buknys, svečias S. Reikauskas, 
Bieliauskienė ir J. Juška visi 
kalbėjo labai svarbiais klausi
mais; vieni ragino darbininkus- 
kes stoti į ALDLD, kiti—į Ko
munistų Partiją, taipgi užsira
šyti dienraštį “Laisvę” ir kitus 
darbininkiškus laikraščius.

Po prakalbų pirmininkė at
sišaukė į svečius su prašymu 
pasipirkt bilietukų saldainiams, 
kurių pelnas taipgi eina tam 
pačiam tikslui—našlaičiams. Iš
parduota bilietukų už $6.90. Tai 
graži parama. Už tą sumą Is
panijoj galima vaikutį aprūpint 
virš mėnesį laiko. Saldainiai 
buvo aukoti kuopos narių.

Tą pat vakarą gauta ir nau
jų narių į 81-mą kuopą. Reikia 
pasakyti, kad vakaras pavyko 
moraliai ir materialiai. Rengė
jos dėkingos visiems atsilan
kiusiems, taipgi kitų kuopų na
rėms, Maželienei, Bieliauskie
nei, Pranaitienei ir Lideikienei 
už paramą darbu. Iš pačių kuo- besiskiria, o tuomet atšalęs svie- 
piečių daugiausia darbo padėjo sįas fous tirštas, kaip ir gera 
gaspadinės — Depsienė, Kaza- obuolių sriuba. Tirštumą gali- 
kevičienė, Lazauskienė ir Kriau
čiūnienė, taipgi eilė kitų narių 
padėjo vakarienės prirengime ir 
darbavosi platinime tikietų.

Šapos Darbininkė S.

vartojamas. Kiti reikalingi indai 
yra koštuvas, vielinis sietas, 
grūstuvas, saikavimui puodeliai, 
peiliai ir skaurados.

Dideli geležiniai ar variniai 
katilai, kurie būdavo seniau 
vartojami, darant obuolių svies
tą lauke, daugely vietų ir dabar 
tebevartojami.

Obuolių Sviestas su 
Obuoline Gira

Nors dabar obuolių sviestas 
ir nėra šioje šalyje taip plačiai 
vartojamas, kaip seniau kad bu
vo, tačiau jis tebėra gerai žino
mas. Nėra geresnio būdo suvar
toti gerus obuolius ir sveikas da
lis sugedusių obuolių, kaip pada
ryti iš jų sviestą.

Nors iš visokių obuolių gali
ma padaryti gerą svarstą, bet 
geriausiai pasiseka, jei geros rū
šies obuoliai yra vartojami ir 
jei jie gerai verda.

Suv. Vai. žemdirbystės De- 
partmentas yra atradęs, kad va
sariniai obuoliai tinka gerą svie
stą daryti. Kietųjų obuolių Į Obuolių Sviestas su Uogų 
sviestas ne taip gerai nusiseka, ! 
jeigu jie nėra perkošti per d ra
tinį sietelį. Tokios rūšies obuo
lius suvartoti darymui obuolių 
sriubos, ir perkošti prieš sumai
šant su gira. Kartais saldžius 
obuolius maišo su rūgščiais, de
dant trečdalį saldžiųjų ir du 
trečdaliu rūgštų jų. Perdaug pri
nokę obuoliai negeistini, ir jei
gu juos prisieitų vartoti, reikia 
truputį uksuso įdėti. Tiek uk- 
suso dėti, kiek skonis reikalauja.
Tiktai švieži, saldi gira arba ste- sas A. Panemunėj, prie Vaišvi- 
rilizuota turi būt vartojamą. Tol, davos, kur sukasi plentas vienas 
reikia virinti, kol pusė belieka. | 
Jeigu virinta gira yra karšta 
supilta į blėkines ar bonkas, ją 
galima ir vėliau sunaudoti da
rymui sviesto.

Nuluptus ir supjaustytus o- 
buolius reikia išvirinti sykiu su 
gira, kad padarius obuolių svie
stą vienu sykiu, arba pirmiau 
galima padaryti obuolių sriubą, 
kurią paskui išverdi sykiu su 
gira. Su kietais obuoliais pasta
rasis būdas patartinas. Reikia 
tol virti, kol gira ir. obuoliai ne-

sviesto, ir užima vietą vaško, ku
ris dabar yra brangus. Visi vai
sių sviestai turi būti \ panašiai 
sterilizuoti, bet jeigu to nega

limo. Ant kiekvieno galiono nu
luptų ir supjaustytų obuolių iš
virtų ir perkoštų, dedasi viena 
puskvortė uogų skystimo, vie-

Įima daryti, tada reikia karštu nas' svaras rudojo cukraus, ir

Obuolių Sviestas be Giros
Geras obuolių sviestas 

dažnai padaromas ir be giros. 
Užtektinai vandens reikia pri
dėti prie nuluptų ir supjausty
tų obuolių, tuomet padarys sky
stą obuolių sriubą, paskui iš- 
lengvo virinti, ant mažos ugnies 
apie 3 ar 4 vai. Rudasis cuk
rus tinkamesnis, negu baltasis, 
kurį reikia įdėti, kada baigia 
virti. Cukrus, kuris nusistoja 
ant dugno New Orleans sirupo 
bačkos yra labai geras. Svaro 
ant galiono užtenka, bet tas pri
guli nuo skonio, kaip ir cinamo
nas, kvepiantieji pipirai ir 
gvaizdikai, kuriuos prideda svie
stui išvirus.

ketvirtadalis šaukštuko druskos 
turi būti įmaišyta. Virinti rei
kia dažnai maišant išlengvo, ir 
dvi valandi arba kol pasidarys 
tirštas. Tada įmaišyti vieną šau
kštuką cinamono, ir kol karštas 
supilti į bonkas. Paskui virinti 
bonkas taip, kaip buvo daroma 
su obuolių sviestu.

Obuolių Sviestas su 
Citrinomis

Reikia supjaustyti keturias 
citrinas, apmerkti vandenyje ir 
laikyti per naktį. Ant rytojaus 
sudėti į puodą sykiu su aštuo- 
niais svarais nuluptų, ir supjau
stytų obuolių. Virinti vieną va
landą, pridėti tris svarus cuk
raus, 
antros valandos, kol pasidarys 
tirštas. Supilti į bonkas kol kar
štas ir virinti bonkas, panašiai 
kaip buvo daryta su obuolių 
sviestu arba aplieti su karštu 
vašku.

ALDLD 2-ros kuopos moterų 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
spalių (Oct.) 20 d., 7:30 va
karo, 376 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite, nes turi
me apkalbėjimui daug svarbių 
dalykų.

Po susirinkimo bus paskaita 
ir draugiškas pasikalbėjimas. 
Todėl atsiveskite ir naujų na
rių.

į Raud. kryž. sanatoriją, antras 
Vaišvidavos link, užvažiavo ant 
vežimo, kuriuo važiavo trys 
žmonės.

Pil. Gervė iš Raguolių km., 
A. Panemunės valsč., sužeistas 
labai sunkiai: pramušta jo gal
va ir paliesti smegenys. Gervė 
su menkais gyvybės ženklais at
vežtas į miesto ligoninę.

Pil. J. Jakubčionis ir T. Sleč- 
kuvienė iš Pilionių km. taip pat 
sužeisti, bet daug lengviau. Ka
tastrofos priežastis tiriama, bet. 
greičiausiai, arklys, pasibaidęs 
ir patraukęs vežimą po autobu
su. Vežimas sudaužytas, arklys 
tebėra įkritęs aukštielninkas į 
ravą. Autobuso keleiviai nė vie
nas nenukentėjo.

Rugs. 23 Vilijampolėje prie 
“Verpalit” statomo fabriko griu
vo betonuojama siena ir sunkiai 
sužeidė du darbininkus — J.

paminklą, kurį ketina pastatyti 
ant žuvusiojo kapo.

Kaip tik dėl šio paminklo pra
sidėjo kivirčas su Jonavos rabi
nu. Mat, minimas paminklas yra 
su užrašu kalbamąja žydų kal
ba “Idiš” ir dar reformine ra
šyba, o Jonavos rabinas jokiu 
būdu nenorįs sutikti leisti staty
ti paminklų kapuose “Idiš” kal
ba. Tokiu būdu reikalas net jau 
pasiekė rabinų sąjungą.

Ne Visos Pramones Įmones 
Savo Tarnautojams Įvede 

8 Vai. Darbo Dieną
Nesenai darbo inspekcijos pa

skelbė aplinkraštį, kuriuo buvo 
nurodyta, kad pramonės nega
li versti tarnautojų dirbti dau
giau kaip 8 vai. per dieną. Ta
čiau ne visos įmonės to aplink
raščio prisilaiko. Kai kurioms 
įmonėms tuo reikalu yra duoti 
pakartotini parėdymai. Jei ir 
jų įmonių savininkai nebos, 
darbo inspekcijos imsis griež
tesnių priemonių.

Be to, kai kurioms pramonės 
įmonėms darbo inspekcijos yra

| VALGIU GAMI 
NIMAS

Namie Padaromi Vaisiniai 
Sviestai

Nors dėjimas į dėžes (can
ning) ir džiovinimas vaisių yra 
geriausiai visų žinomas, tačiau 
iš vaisių galima padaryti ir kitų 
dalykų, kurie pravartu žiemos 
laike turėti. Jokių valgomų vai
sių nereikia išmesti, bet tiek, 
kiek tik galima, panaudoti da
rant vaisinį sviestą. Jį dirbant, 
nors ir pageidaujama turėti ge
riausių vaisių, tačiau galima pa
sekmingai vartoti ir sveikąsias 
dalis sugedusiųjų.

Reikalingi Indai
Tuos pačius indus, kurie ran

das beveik kiekvienoje virtuvė
je, galima vartoti ir darant vai
sių sviestą. Yra pageidaujama, 
bet nėra būtinai reikalinga, tu
rėti palivotą arba alumininj, ka-

ma nutaikyti po truputį jo at- 
šaldant.

Dažniausia ima lygias dalis 
obuolių ir giros, .kad padarius 
sviestą, kaip reikiant. Kitais žo
džiais, penkis (5) galionus sal
džios giros reikia nuvirinti, kol 
lieka pustrečio (2%) • galionų,, o 
po tam penkis galionus nuluptų 
ir supjaustytų obuolių reikia 
pridėti prie giros ir virinti.

Kad padarius gerą sviestą, monto darbų apvirto vienas 
svarbu yra ilgai ir pamažu virin- gonėlis ir
ti (nuo 4 iki 6 valandų) ir daž-1 darbininką K. Masalskį. Masals- 
nai maišyti. !kis taip pat nugabentas miesto

Jeigu cukrus vartojamas, rei- ligoninėn.
kia jį pridėti, kada baigia virti. . ---------
Koks svaras ant kiekvieno galio- Jonavos DarbininkSs Praj6> 
no gerai yia, bet galima dėti, jęa(j Jonavos Degtukų Fabri-
daugiau ar mažiau (arba visai 
nedėti), kaip kam tinka.

Obuolių sviestas yra paska
ninamas dadedant po pusę šauk
štuko malto cinamono, gvaizdi
kų (cloves) ir kvepiančiųjų pi
pirų (allspice), šituos visus rei
kia sudėti ir sumaišyti, kada 
jau užbaigia virti.

Kol dar karštas, obuolių svie
stą reikia supilti į išvirintas 
bonkas, stiklines, ir kitus pana
šius indus su gerais dangteliais. 
Tą padarius, reikia dar sekan
čiai virinti. Gerai užvožtais 
dangteliais pilnas bonkas sudė
ti į indą, turintį užtektinai gilu
mo jas apsemti,.,įpilti vandens, 
uždengti ir uždėti ant ugnies. 
Pradėti skaityti laiką, nuo ta
da, kada garas pasirodo, ir po

kas Pradėtų Darbą

Prieš kurį laiką Jonavos dar
bininkės buvo atsiuntusios Dar
bo rūmams ir Vid. reik, m-jai 
prašymus, kuriuose prašė pada
ryti atitinkamų žygių, kad Jo
navoje esantis degtukų fabrikas 

(pradėtų darbą. Prašymuose bu
vo išrodyta, kad Jonavoje yra 
apie 200 darbininkių, kurios va
sarą dar šiaip taip verčiasi, bet 
žiemą neturinčios darbo ir ne
galinčios pragyventi. Todėl jos 
prašė atsižvelgti į jų sunkią 
būklę.

Atitinkamose įstaigose Jona
vos moterų prašymai buvo svar
styti, bet teigiamų rezultatų ne
gauta.

5 minutas ant kiekvienos kvoi^ Kivirčas su Jonavos Rabinu 
tos, 10 minutų ant kiekvienos 
pusės galiono, ir 15 minutų ant 
kiekvieno galiono. Išimti bonkas 
ir padėti atvėsti, paskui padėti 
saugioje vietoje, kol reikės var
toti. Nereikia nuimti dangtelio, 
kol nereikia vartoti. Jeigu dang
teliai neužsivožia gerai, reikia 
prieš virinant įdėti dangteliuos- 
na vaškuotos popieros. Tas viri
nimas yra dėlto, kad apsaugoti

dėl Paminklo Kalbos
Nesenai ties Klaipėda žuvo 

per automobilio katastrofą pa
žangių pažiūrų jaunas žydų dar
bininkas Strkganskis iš Jona
vos. Jonaviškiai draugai parga
beno iš Klaipėdos draugo kūną 
ir jį palaidojo Jonavos žydų ka
puose. Tie patys žuvusiojo drau
gai, surinkę lėšų, pagamino vie
noje paminklų dirbtuvėje kuklų

dirbti viršvalandžiai. Tokios 
aiškinasi, kad ir tarnautojai tu
ri dirbti viršvalandžius, o ne 
vien darbininkai. Patyrėme, kad 
toks aiškinimas neturi pagrindo. 
Leidimai dirbti viršvalandžius 
taikomi tik darbininkams'.

Luokeje Revolverio Pagelba 
Sprendė Meiles Reikalus
Iš Luokės praneša, kad ten 

rugsėjo 28 d. vakare įvykusi 
tragedija dėl meilės.

Vietos malūnininko sūnus įsi
mylėjęs į rabino dukterį, tar
naujančią viename Kauno ban
ke. Mergina žydų švenčių metu 
parvažiavusi pas tėvą į svečius. 
Rugsėjo 28 d. rengusis išvažiuo
ti Kaunan ir ėjus su pažįstamai
siais atsisveikipti. Gatvėje ją 
susitikęs tas įsimylėjęs vaikinas, 
pradėjęs aštriai kalbėtis, bartis 
ir vaikinas išsitraukęs iš kiše
nės revolverį ir paleidęs į mer
giną šūvį. Mergina esanti sun
kiai sužeista.

Vaikinas, netekęs lygsvaros, 
mėginęs ir pats nusižudyti ir 
persišovęs.

Abu, vaikinas ir mergina, sku
biai esą nugabenti Šiaulių ligo
ninėn.

Syrijoj suimta du fran- 
cūzų užsieninio legiono ita
lai oficieriai, kaip Palesti
nos arabų kurstytojai prieš 
Angliją ir žydus.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRA3TYJ “LAISVĖJE”
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ALDLD REIKALAI
Centro Komiteto Rinkimai

Visoms Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos kuopoms išsiuntinėta po 
dvi balsavimų blankas. Kandidatų į Centro 
Komitetą yra apsiėmusių 19,—rinksime 13; o 
alternatų yra apsiėmusių 7, — rinksime 4. 
Kiekvienas narys ir narės gali balsuoti už 13 
kandidatų į CK ir 4 alternatus. čia skelbiame 
jų vardus:

Kandidatai į Centro Komitetą:
D. M. šolomskas, 1 kp. narys, Brooklyn,

A. Bimba, 1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
Dr. J. J. Kaškiaučius, 5 kp. narys, Newark,

O. Depsienė, 81 kp. narė, Brooklyn, N. Y.
S. Sasnauskienė, 81 kp. narė, Brooklyn,

' mės jį išleisti apie pradžią lapkričio.
Vajus Californijoj

ALDLD 145 kuopa, Los Angeles, Calif., pa
skelbė dviejų mėnesių vajų už naujus narius. 
Draugės ir draugai jau gavo apie 60 naujų 

marių į kuopą. Kuopos sekretorius drg. M. Pū
kis rašo, kad sėkmingai praėjo d. L. Prūsei- 
kos maršrutas. Gražiai darbuojasi mūsų veikė
jai Calif ornijoj.

Laiškai Kuopoms ir Apskričiams
Centro Komitetas išsiuntinėjo laiškus kuo

poms, pranešant, kaip jos stovi duoklių pasi
mokė j ime. Kartu išsiųsta laiškai ir apskri
čiams suteikiant žinias, kaip jų ribose 

. kuopos. Mes prašome kuopas ir narius 
mokėti duokles. Dar yra kuopų, iš kurių 
negauta duoklių už 1937 metus. Tai jau
blogai. Nariai, kurie dar nemokėjote, pasimo- 
kėkite duokles, ir kuopų valdybos prisiųskite 
jas į centrą.

600 Naujų Narių
šiemet jau gavome 589 naujus narius į A. 

L.D.L.D. organizaciją. Tai gražiai pasidarbuo
ta. Kanadoj gavome 78 naujus narius, o Jung
tinėse Valstijose 511. Naujų narių gavo 105 
kuopos, čia skelbiame kuopas, kurios gavo ne
mažiau 5 naujus narius: 
Kp. Miestas

stovi 
pasi- 
visai 
labai

A. Matulis, 16 kp. narys, Jersey City, N. J.
P. Pakalniškis, 138 kp. narys, Maspeth,

V. J. Senkevičius, 13 kp. narys, Easton, Pa.
V. Valaitis, 27 kp. narys, New Britain, 

Conn.
M. Paukštienė, 1 kp. narė, Brooklyn, N. Y.
A. A. Lideikienė, 72 kp. narė, Great Neck,

E. Vilkaitė, 81 kp. narė, Brooklyn, N. Y.
A. Balčiūnas, 1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
A. Gilmanas, 23 kp. narys, New York, N. Y.
J. Buivydas, 1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
P. Bečys, 72 kp. narys, Great Neck, N. Y.
G. Kuraitis, 1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
Į). Krūtis, 54*kp. narys, Elizabeth, N. į.
P. Baranauskas, 1 kp. narys, Brooklyn,

1
2
9

10

Kandidatai j Alternatus: ,
J. Bimba, 84 kp. narys, Paterson, N. J.
P. šolomskas, 1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
B. šalinaitė, 1 kp. narė, Brooklyn, N. Y.'
Geo. Jamisonas, 5 kp. narys, Newark, N. J.
A. J. Smitas, 10 kp. narys, Philadelphia, Pa.
A. Kazakevičienė, 81 kp. narė, Brooklyn,

19
22

A. Skairius, 54 kp. narys, Elizabeth, N. J.
Surašykite ant blankos ties kiekvieno vardu 

kiek gavo balsų, pridėkite kuopos žymę (ant
spaudą) arba užrašykite kuopos numerį ir 
miestą ir vieną blanką iki 5 d. gruodžio (De
cember) grąžinkite į centrą.

“Virėja” ir Jaunuolių žurnalas
ALDLD Moterų Skyrius baigia gaminti “Vi

rėją”. Gražiai pasidarbavo mūsų kuopos, dau
giausiai draugės, surinkdamos apie 1,500 pre
numeratų. Kaip tik knyga bus gatava, tai ji 
bus išsiuntinėta. ( /

Lietuviai jaunuoliai ruošia leisti anglų kal
boj žurnalą. Mūsų kuopoms išsiuntinėta laiš
kai ir kortelių gavimui prenumeratų. Pasidar
buokite.

Mūsų Knyga
Draugo A. Bimbos knyga “Kelias į Naują 

Gyvenimą” jau baigiama statyti. Manome, 
kad lapkričio pabaigoj ji bus gatava ir išsiun
tinėta kuopoms ir pavieniams nariams. Tai 
bus labai reikalinga knyga. Ji suteiks daug

-pagelbos mūsų veikėjams.
“šviesos” No. 4

“šviesos” No. 4 bus anksčiau išleistas. Šis 
numeris daugiausiai bus pašvęstas Sovietų Są
jungos 20-ties metų gyvavimui. Mes rūpina-

37 
38 
44 
47 
52 
64 
65 
68
75 
79 
87 
92

101 
104 
116 
123 
131 
133 
136
137 
138 
145 
153 
162 
184 
217

Brooklyn .... 
So. Boston . . 
Norwood .... 
Philadelphia . 
Worcester . . . 
Chicago .......
Cleveland . . .

28 Waterbury . , 
Lawrence .... 

Donora ......
Lowell ..........
Montreal .... 

Detroit..........
Moline ....... 
Racine .........
Hartford .... 
Naugatuck . . 
Chicago ........
Pittsburgh . . . 
Cicero .........
Bedford ........
Chicago ........
Chicago ........
Gary ...........
Saginaw .... 
Camden ........
Harrison .... 
Montreal .... 
Maspeth........
Los Angeles . 
San Francisco 
Toronto ........
Cudahy ........
Winnipeg . . .

Visa eilė kitų kuopų gavo nuo vieno iki 4 
narių. Mes pasitikime, kad iki metų galo dar 
daug galima gauti lietuvių į mūsų organizaci
ją. Pasidarbuokime! Gaukite naujų narių, kad 
jie galėtų gauti taip svarbią drg. Bimbos 
knygą.

Kiek gavo 
narvų

.......... 6
......... 42
.......... 6
.......... 5
....... 6
.......... 29
.......... 5 

k

gi jau mes esame aukavę 
žurnalui, tai šį kartą kuopa 
išrinko du prenumeratų 
rinkėjus, vieną merginą ir 
vieną jauną vyrą, ir kuopa 
iš savo iždo nutarė rinkė
jams duoti gražų atlygini
mą už surinkimą prenume
ratų. Malonėkite prisiųsti 
žurnalo blankas rinkėjams... 
Tai ir vėl SLA 40-ta kuopa 
prisidės - prie kilnaus tikslo 
—išleidimo Amerikos lietu
viams jaunuoliams žurnalo.

—V. J. Količienė, 
Pittsburgh, Pa.

Ypatingai gražiai1 skamba 
šis paskutinis laiškas. Kuo
pa anksčiau ne tik aukavo 
žurnalui, bet ir keletą pre
numeratų prisiuntė. Dabar 
išrinko prenumeratų rinkė
jus, ir jiems pati kuopa 
duos atlyginimą už pasidar
bavimą. Smagu tai girdėti! 
Kad daugiau būtų taip da
lykus suprantančių kuopų!

Jaunuoliai rengiasi pa
skelbti greitu laiku “Voice” 
prenumeratų rinkimui sa
vaitę. Visi prašomi ypatin
gai tą savaitę uoliai darbuo
tis, kad užpildžius skaityto
jų kvotą. Dar reikia poros 
šimtų skaitytojų, kad užpil
džius tą kvotą.

Gerbiamieji, žurnalo išė
jimas priklauso nuo jūsų. 
Tuoj aus imkitės darbo ir 
užrašinėkite jį jaunuoliam!

Lithuanian American 
Publishers,

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

Hudson County prie minimos 
tarybos.

Kiekvienais metais antrą sek
madienį spalių mėnesio Jersey 
City ir apylinkės katalikai su
ruošia demonstraciją. Kunigų 
vadovaujami vyrai, sakau, vy
rai todėl, kad moterys neima 
dalyvumo demonstracijoj, seka 
paskui savo vadus. Reikia pri
minti, jog dalyvauja pusėtinas 
skaičius maršuotojų. šiais me
tais kalbėtojai neapsiėjo be 
šmeižtų komunistu antrašu.

Pirmu kartu šiais metais ėmė 
dalyvumą ir lietuvių parapija. 
Lietuvių maršuotojų buvo ma
žas skaičius, senių visai mažai, 
tik jaunimo biskį daugiau. 
Priešakyj maršuotojų pora ku
nigų, ir keli jauni vyrukai su 
frakais ir cilinderiais (aukšto
mis skrybėlėmis). Ir štai kokį 
įspūdį daro į žiūrėtojus, kurie 
pasirėdžiusius pažįsta. Visi sun
kaus darbo vaikinai. Tačiaus, 
paseka arba nori būti “aukšto
mis ypatomis”, pasižymėti, nuo
lankauti kunigam, ir tt. Keista, 
bet ką padarysi; negi visus gali 
išmokyti.

Iš daugelio lūpų tenka girdėt 
pageidavimas, kad prakalbos 
įvyktų šiais metais, o ne laukti 
kitų metų vasario mėnesio, kaip 
kad drg. Mizara, “Laisvėje”, 
pasiūlė prakalbų maršruto ini
ciatoriams. ... Taipgi yra pagei
davimas, kad kalbėtojais būtų 
“Keleivio” red. Michelsonas ir 
“L.” red. Mizara (“L.” buvo iš
sireikšta, kad prakalbos įvyktų 
arba šiemet, gruodžio mėnesį, 
arba sekančiais metais, vasario 
mėn. —Rd.).

Jersey City, N. J
Smulkmenos

International Association of 
Machinists lokalas 304 nutarė 
vesti kovą su miesto administra
cija, kuri uždraudė skleisti 
darbininkiškos pakraipos litera
tūrą, įvairius unijų reikalais la
pelius. Jeigu pralaimės žemes
niam teisme, tai įgaliota lokalo 
valdyba eiti į aukštinį teismą, 
kad apgynus konstitucijos lai
duojamas teises ir žodžio ir su
sirinkimų laisvę.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK. Sekretorius.

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Turime viešą šlapią įstatymą. 
Pardavinėjama * legalizuota deg
tinė ir alus. Tačiaus blaivybės 
laikų slapti bravorai nėra išny
kę. Šiomis dienomis federalė 
valdžia sučiupo slaptą bravorą, 
kuriame rado 6,000 galionų už
raugto, 125 galionus ne visai 
užbaigto, ir 750 galionų gatavo 
mūnšaino. Suareštuotas vienas 
darbininkas, kitas pabėgo per 
įrengtą slaptą išėjimą. Areštuo
tasis Louis La Rus laikomas be 
kaucijos, kaipo liudininkas. Ta
čiaus jisai sakosi nieko nežinąs; 
gavęs darbą tik trys dienos 
prieš įvyksiant areštui.

Kas Remia Naują Lietuvių Jaun. Žurnalą
žada greitu laiku daugiau 
prisiųsti. Tokių pavyzdžių 
reikia daugiaus.

Jaunimo draugas J. A. 
Babicz, iš Los Angeles, Ca
lifornia, irgi smarkiai dar
buojasi gavime skaitytojų. 
Jau ir jis yra prisiuntęs ge
rą pluoštą skaitytojų, ir ža
da daugiau darbuotis. Žur
nalo leidėjai labai įvertina 
šių mūsų prietelių darbą. 
Mes pageidaujame ir dau
giau tokių.

Organizacijos irgi neatsi
lieka nuo rėmimo mūsų su
manyto žygio. Gauname 
aukų ir prenumeratų iš pla
čios Amerikos lietuvių vi
suomenės. Štai keletas laiš
kų, kuriuos aplaikėme:’

Iš Winnipeg, Canada
Gerbiamieji: Pastebėjau 

laikraščiuose Tamstų atsi
šaukimą kas link išleidimo 
jaunimui žurnalo anglų kal
boje.

Tai mes Winnipego Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Pašel-

Lietuvių jaunimo žurna
las “Voice” veikiausiai išeis 
apie naujus metus. Jis išeis, 
jei visi jaunuolių draugai 
subrus rinkime prenumera- 
ratų. Žurnalo didžiausias 
trūkumas dabartiniu laiku, 
tai kad dar tik . apie pusę 
reikalingo skaičiaus prenu
meratų tegavome. Tas, ir 
tik tas sulaiko mus nuo pra
dėjimo jį leisti. Mes dabar 
pasibrėžę jį išleisti su nau
jais metais ir šaukiame vi
sus pažangius lietuvius 
mums šį kartą pagelbėti, 
renkant “Voice” prenume
ratas. Mes turime ęauti 
500 skaitytojų prieš pirmo 
numerio pasirodymu. Todėl 
reikia visiems lietuvių spau
dos, skaitytojams tik po tru
putį padirbėti, kad užpild
žius tą kvotą.

Vienas pavyzdis, kurį visi 
turėtume sekti, tai g. Radu- 
šis; Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas (Bayonne, 
N. J.) išrinko jį, kad pa
rinktų prenumeratų. Jis jau 
prisiuntė 15 skaitytojų ir pinės Draugijos vardu svei-

kinam jus ir to žurnalo ini
ciatorius, linkime jums kuo- 
geriausio pasisekimo at
siekti užsibrėžto tikslo.

Mes prisiunčiam, minėtos 
draugijos vardu, tris dole
rius pagelbai jūsų darbo ir 
užsakom vieniems metams 
prenumeratą.

—J. Paliliimas,
L.S. ir D. Pašalpinės Drau
gijos Pirmininkas.

Iš New Kensington, Pa.
Gerbiamie j i žurnalo 

“VOICE” leidėjai: APLA 
9-ta kuopa, aplaikiusi jūsų 
laišką reikale išleidimo žur
nalo “VOICE”, ir matyda
ma, kad tokis žurnalas nau
dingas tarpe čiagimių jau
nuolių, nutarė užsiprenume
ruoti žurnalą “VOICE” ant 
metų laiko.

—P. Povilaitis 
Arnold, Pa.

Pittsburgh, Pa.
Gerbiamieji! Mes 

40-tos kuopos nariai 
dien savo susirinkime 
stėme jūsų atsišaukimą rei
kale žurnalo “Voice of Lith
uanian Americans”. Kadan-

SLA 
šian- 
svar-

Įvykusiam Laisvės Draugijos 
susirinkime spalių 10 d., nutar
ta kviesti brooklyniečius su vei
kalu “Išdykusi Pati”. Veikalą 
manome perstatyti 21 d. lapkri
čio, jeigu tik brooklyniečiai su
tiks jersiečiams patarnauti. 
Rengs bendrai su Lietuvių 
bininkų Susivienijimo 133 
pa.

Dhr- 
kuo-

CityŠiomis dienomis Jersey 
vieši A. Lučinskienė, iš Haver-1 
l^ill, Mass. Taipgi buvo sustojęs 
ir jos sūnus, M. Lučinskas su 
moterim. Vėliau keletą dienų 
praleido Elizabeth, N. J.

Jau trečias mėnesis/kaip Lai
svės draugijoj nėra sergančių 
narių. Tai yra džiuginantis ap
sireiškimas. Kaip matosi, tai į 
pabaigą metų draugija turtu pa
kils.

Jersiečiai su aukomis nėra at
silikę, bet gal pralenkia didesnes 
kolonijas. Tačiaus visa bėda yra 
tame, kad randasi mažai veikė
jų. Reikia bent kokia kur komi
sija ar delegatai išrinkti, tai vis 
tie patys. Tačiaus turėtų ir kiti 
draugai imti atsakomybę kiek
vienam darbe.

K. Biuras.

Paterson, N. J

Centralinė unijų taryba Hud
son County už^yrė H. Moore į 
v a Is t i j os gubernatorius. H. 
Motore esąs demokratas. Tuom 
pačiu tarpu ta pati centralinė 
taryba prašalino laikraštininkų 
unijos lokalą iš savo tarpo. Uni
jos reakcijonieriai išmetimą re
mia tuomi, kad laikraštininkų 
unija (Gildija) prisidėjo prie 
CIO ir, jei neklystu, tai jau bus 
šeštas lokalas, kuris Greeno 
įsakymu prašalintas iš Hudson 
County centralinės tarybos.

H. Moore, būdamas valstijos 
senatorius, išstojo prieš Roose- 
velto naują dalybą ir tik todėlei 
sakoma Jersey City ir visame 
Hudson County Washington© 
valdininkai atleido visus WPA 
darbininkus ir padidino bedar
bių skaičių Hudson Countėje,

Hudson Countėj yra 500 da- 
binimo moterim plaukų įstaigė
lių, kuriose dirba 1,500 mergi
nų. Prie valstijos administra
cijos yra penki nariai, kurie da
ro tvarką minimose įstaigose. 
Hudson County dabinimo plau
kų dirbtuvių savininkai reika
lauja gubernatoriaus Hoffman,
kad būtų paskirta du atstovai išrengti. Tai pagirtinas darbas!

Priešfašistinis Darbas Juda
Amerikos Lietuvių Kongreso, 

Brooklyno skyriaus sekretorius, 
kreipėsi į ALDLD 84 kp. valdy
bą, kad sukviest visas vietos 
lietuvių organizacijas ir, kurios 
sutiks, bendrai surengt prakal
bas, priešfašistiniu-prieškariniu 
klausimu.

Tuč-tuojaus imtasi už darbo: 
išrinkta komisijon draugai S. 
Vilkas ir P. Malinauskas, kurie 
kvietė, rodosi, visas draugijas.

Tikslas be galo svarbus! Ta
čiaus stačiai apgailėtinas tų 
brolių ir sesių lietuvių protavi
mas, kurie stačiai išjuokia pra
kalbų rengėjus, ir dar drįsta 
save vadintis progresyviais, ta
čiaus nemato, nesupranta nei ka
ro nei fašizmo barbariškumo!...

Mat viską “žinantiems”—
prakalbų nereikia.

* Spalio 10 d., virš minėtos kuo
pos susirinkime, minėta komi
sija raportavo, kad priešfašis- 
tinių prakalbų surengimui nu
tarė prisidėti: Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija, Lietuvių 
Ukesų Neprigulmingas Savi
šalpos Kliubas, LDS 123 kuopa 
ir ALDLD 84 kuopa. Tačiaus 
buvo kviestos Šv. Kazimiero 
draugija ir SLA 101 kp., kurios 
atsisakė, nematydamos reikalo 
prisidėti prie tokių pat kasdie
ninio darbo žmonių— kovotojų 
prieš barbariziną....

Minėtos draugijos ne tik nu
tarė prisidėti, bet ir išrinko po 
2 draugus į komisiją prakalbas

Spalio 10 d. atsibuvusiam AL 
DLD 84 kp. susirinkime buvo 
gana gyvai, energingai svarsto
ma, kad pasekmingai* visiem 
bendrai darbuotis “Laisvės” va
jaus metu, kad padvigubinti' 
skaitytojais! Tam apšvietos dar
bui išrinkta vyriausiu generolu 
tame darbe darbščiausias drg.
J. Matačiūnas, kuriam kuopa iš 
savo iždo suteikė $10, kad pasi
pirktų naujus batus, nes drg. J. 
M. senai jau be darbo.

Taipgi kuopa paaukojo $2 
proponuojamam išleisti lietuvių 
jaunuolių žurnalui “The Voice.”

Buvo skaityta iš Centro Biuro 
laiškas - atsišaukimas, kviečian
tis stoti į Komunistų Partiją, 
tačiaus niekas, apart drg. J. 
Bimbos, nediskusavo to, kadan
gi tik diena prieš susirinkimą 
tam svarbiam klausimui buvo 
įvykęs pas drg. J. 'Bimbą susi
rinkimėlis ir buvo gana plačiai
K. P. vajaus reikalas išgvilden
tas. Tačiau labai negeistina, kad 
ne visi draugai,-kuęie pasižadėjo 
susirinkimelyj dalyvaut, dalyva
vo.

Kuopa nusitarė ūmoj ateityje 
surengti scenišką vakarėlį, par- 
sikviečiant lošėjus iš Brooklyno, 
kurie žada suvaidint “Išdykusį 
Pati.”

Buvo gana plačiai gvildenama 
šilkų darbininkų bei unijos rei
kalai. Daugelį kartų darbinin
kai kaltina uniją—patys būdami 
kaltais, štai vienas iš daugelio 

'faktas: vienoj dirbtuvėj pavyko 
unijos organizatoriui ištirti, kad 
moterys-merginos, bosui prikal
binus, susitarė dirbti už $12 į sa
vaitę, vietoje $15, ką boselis su 
unija sutarė. Ir daugelyj vietų 
audėjai “geram” boseliui nusi
leidžia pusę ar visą centą už 
mastą mažiaus,' negu kontrak
te sutarta. Tai tikra anarchija.

Reikia pasakyt, kad plataus 
šilko audėjai susilaukė tikros 
vergijos, nes prakeiksmu keikia 
įvesta 6 staklių sistemą, kadan
gi staklės (looms) senos, tinka
mos tiktai 2 ar 3, o ne 6, ope
ruoti.

Nors ir 6 stakles operuoja, 
tačiaus retas kuris uždirba $18 
į savaitę, kas kontraktuose yra 
nustatyta.

Džekarinėse audinyčiose be 
galo darbas sumažėjęs.

Pijus.

Shanghai, spal. 18.—Ja
ponų lėktuvai, bombarduo
dami apygardos kaimus ir 
miestelius, vėl išžudė bei su
žeidė 200 nekariškių chinų.

Shanghai. — Japonų ka
ras prieš Shanghajų padarė 
jau bilioną dolerių medžia
ginių nuostolių.

Marseilles, 'Franc.—Laike 
apskričių tarybų rinkimų 
vajaus fašistai šaudė komu
nistus. Kovoj vienas as
muo sužeistas.

Elizabeth, N. J.

Lillian Kavaliauskaitė
Šį sekmadienį ji dainuos Eli

zabeth© “Laisvės” vajaus reika
lam parengime. Taipgi yra pa
kviestas ir dainininkas A. Viš- 
niauskas, iš Bayonne, N. J.

E 1 izabethiečiai, bayonniečiai, 
Hndeniečiai ir visa apylinkė da
lyvaukite šiame puikiame paren
gime, kuris bus šį sekmadienį, 
24 d. spalių (Oct.), Kliubo Sa
lėje, 408 Court Št., Elizabethe.

Balius yra rengiamas tam tik
slui, kad sukelti finansų apmo
kėjimui ■ už “gesoliną” tiems 
draugams, kurie važinės vajaus 
reikalais su drg. A. Stripeika.

Visi “Laisvės” skaitytojai, vi
si jos platintojai, dalyvaukite 
šiame parengime, padėkite su
kelti finansų nupirkimui vaji- 
ninkams “gesolino”, prisidėkime 
prie platinimo savo dienraščio.

Bus skanių užkandžių ir gė
rimų, šauni orkestrą grieš šo
kiams, tai bus puikus praleidi
mas laiko.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šerjnenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikfttynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

“Laisves” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

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

•
Šiemet Jų Turėsime Daugiau Negu Bent 

Kada Esame Turėję
“Laisves” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re

zervuotos, įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 
įsigyti bilietus.

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

Vien tik šokiam įžanga 50c

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

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

•i*- n Vo t , įįj
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ISPANIJA KOVOJE
PASAULINES ŽINIOS

Motery Džiurė Teisia Žmog
žudę, Vadinamą “Angelą”

(Tąsa)
Pati ponia, Jos mama, dikta, juodais šil
kiniais rūbais apsivilkus, su brangiu 
rankrinkiu ant rankos ir brangiu kaklo 
vėriniu, ramiai sėdėjo brangiame krės
le. Kita ponios duktė, baltaplaukė, pa
šoko mane pamačius. Ji skundėsi, kad 
šalta kambaryj. Ji klausė, ar negali liau-

* dies milicija ką nors padaryti prieš šaltį.
Pačiame viršutiniame aukšte, priruoš’- 

tame žaislams, buvo patalpinta apie trys 
dešimtys vaikų. Vaikai buvo laikomi lai
kinai, kol jiems bus surasta kita geres
nė vieta. Eilėmis buvo sustatytos mažos 
lovukės su įvairiais piešiniais iš įvairių 
judžių ir žurnalų.

* Vaikai žaidė ir dainavo tyrame ore 
(balkone) saulės spinduliuose. Jų prižiū
rėtoja buvo gerai žinoma auklė iš komu- 
nistų-socialistų jaunimo organizacijos, ji 
skundėsi, kad ankšta vieta. Ji sakė, kad 
reikalavo iš milicijos pamatiniai perkeis
ti kambarį, arba gauti erdvesnę vietą.

i Milicijos, viršininkas prisipažino, kad 
nors areštuotos moterys ir jų vaikai ir 
gerai užlaikomi, bet vis vien jis turi 
daug rūpesčio ...

XII
Užsienio žurnalistai skundėsi, kad per- 

mažai žinių. Madridas, jų supratimu, 
perdaug buvo “normalus.” Gaila, kad jie 
daug negalėjo įmatyti.

* Aiškiai metėsi į akis, kad išnyko bega
liniai ubagai, ypatingai tarpe vaikų. Nie
kados pirmiau Madrido istorijoj nebuvo 
tiek daug kreipiama atydos į vaikus, kaip 
dabar. Kova prieš vargą pradėta tikrai. 
Raudonos Pagelbos organizacija suran
kiojo juos, davė jiems pastogę, drabužius ’ 
ir maistą; suaugusiems kambarį ir dar
bą. Kiekvienas naujas fašistų puolimas 
ant Madrido trukdė tą darbą, bet net apie 
tą pagelbą, kokią liaudiečių valdžia su
teikė moterims ir vaikams, būtų galima 
ir verta parašyti ištisą knygą.

Kartą pasirinkę^ laisvo laiko, aš apžiū
rėjau kelis naujus vaikų namus, našlai- 

f čių namus, vaikų kolonijas ir nepaisant 
fašistų karo baisenybių, kaip . sujudina 
jausmus prisiminus tuos vaikučius, kurie 
geroj priežiūroj valgo, žaidžia, juokiasi, 
gyvena, taip, kaip niekados vargšų vaikai 
dar negyveno Madride.

Daugelis iš tų, kurie buvo užimti vai
kų aprūpinimu, vieną kartą net mąstė, 
kad demokratijos pergalė, ant galo jau 
atsiekta, kad pralietu krauju jau ant ilgo\ 
išpirktas Madrido vaikams laimingas 
auklėjimas, gyvenimas saulės spinduliuo
se, gražiuose parkuose, ko jiems pirmiau 
niekados nebuvo. Jie tikėjosi, kad nuo da
bar darbą galės be kliūčių tęsti.

Jie klydo. Ponai Londone ir Paryžiuje 
nusprendė kitaip. Tą dieną, kada sodo 

^pavėsyj vaikai žaidė, 63 fašistų lėktuvai, 
su kulkasvaidžiais, lakūnais ir mechani
kais jau buvo kelyj iš Cadiz į Sevillę, kur 
jie buvo prirengti skrajojimui. Tuo pat 
kartu Londono ir Paryžiaus ponai pasi
rūpino, kad sulaikyti liaudiečiams gink
lus iš užsienio.

Nepasitikėdami, bet vis dar mes lau
kėme žinių, kad galų gale bus atsiekta ko
kia tai vienybė ir Anglijos demokratija 
privers savo valdžią pakeisti atsinešimą 
linkui Ispanijos liaudies.

Bet tokių žinių negavome. Tiesa, atėjo 
“Daily Herald,” buvo ir citatos pono Cit- 
rino, kuris aiškino, kad “politika neutra
liteto”—tai geriausia politika dabartiniu/ 
momentu, pilniausiai atatinkanti Ispani
jos liaudies pageidavimams.

Kartą mes grįžome iš lėktuvų sugriau
tos ligoninės, kuri buvo tarpe Escorial 
ir Guadarratnos, tame momente, kada 
mes pasisukome iš kelio, užversto Raudo
nojo Kryžiau^ likučiais, vienas iš milici
ninkų tarė:

—Aš manatf, kad jeigu Anglijos ponas 
' Citrine galėtų šį fašistų lėktuvų darbą 
matyti, tai ir jį priverstų nors kiek sa
vo įsitikinimus pakeisti.

y i Bet Visuotino Darbininkų Susivieniji- 
mo įstaigoj ant Fuencarall gatvės, kur 
susirinko daugelis delegatų iš buvusių 
Londono unijų kongreso, buvo mažiau op
timizmo.

Čionai, štabe Ispanijos unijų, sunku bu
vo kalbėti apie tarptautinę padėtį, apie 
padėtį Anglijos darbo unijose. Viename 
iš kambarių buvo trumpų bangų radio 
perdavimo aparatas, kiekvieną dieną 
siunčiantis penkiomis kalbomis žinias iš 

. karo fronto į pasaulį....
į, Koridorium be pertraukos eina unijų

veikėjai. Jie atneša įvairias žinias iš ka
ro fronto ir darbaviečių. Nepaliaujamai 
skamba telefonas, tai iš karo ministeri
jos su vėliausiomis žiniomis, tai nurody
mai darbo unijų veiklos. Prie durų apie 
dvidešimts užsienio korespondentų apsu
po draugą Alvarez Del Vajo. Kaip kurie 
iš jų link jo nusistatę draugiškai, o kiti 
priešingai. Jie nori žinių ir nori žinoti,' 
kodėl sušaudyti Madride fašistų agentai, 
ar tiesa, kad liaudiečiai norį panaikinti 
vedybas ir šeimyną.

Apart trumpų pranešimėlių apie įvai
rių grupių kovą Anglijoj, apie dešinius 
laboristus, kurie kovoja prieš pagelbą Is
panijos demokratijai, dar buvo žinia, kad 
Anglijoj dešiniųjų spaudai laisvai leidžia
ma vesti kampaniją prieš “žvėriškumą,” 
būk atliekamą Ispanijos liaudies val
džios. Tuom klausimu Alvarez Del Vajo 
pareiškė:

—Aš norėčiau kalbėti su Anglijos dar
bo unijų vadais ir anglais demokratais, 
ant kiek tai galima, atviriau. Mes tokie 
žmonės, kaip ir jūs. Mes darbo unijų vei
kėjai ir su. unijų disciplina, prie kurios 
dar prisideda ypatinga disciplina—dis
ciplina liaudies, esančios po ginklu.

—Daugelis liaudies milicijos komandie- 
rių tų dalių, kurios kapitalistų spaudoje 
yra kaltinamos žvėriškume, yra sekreto
riai darbo unijų arba pirmininkai lokalų, 
arba kiti darbo unijų viršininkai. Jų tar
pe, taipgi, galima sutikti respublikiečius 
ir liberalus, paėmusius ginklą kartu su 
mumis, kad apgynus Ispaniją, jos mies
tus, liaudį nuo fašistinio žvėriškumo ir 
barbarizmo.

—Tik pagalvokite apie tai! Pastatykite 
sau klausimą: argi galima, kad toki žmo
nės atsiduotų orgijoms arba atliktų nieku 
neiššauktą priespaudą, kame juos kaltina 
kapitalistinė spauda?

—Ar nemanote, vienok, kad mūsų kovo
tojų kantrybė pasibaigia, kada juos pa
siekia žinios apie fašistų žvėriškumą fa
šistų teritorijoj? Fašistų žvėriškumas 
pralenkia net tą žvėriškumą, kuris jų bu
vo atliktas Asturijoj 1934-1935 metais.

—Kiekvieną dieną į Madridą pribūna 
pilno pasitikėjimo užsitarnavę žmonės, 
pabėgę iš fašistų užimtų teritorijų. Tas, 
ką jie pasakoja, neįtikinančiai skamba 
net mums, nors mes žinome, ką gali atlik
ti barbariški fašistai.

—Jums visiems yra žinomi faktai apie 
mirtį mano draugo Andres e Manco, so
cialistų deputato iš Badajoz. Pirmu kar
tu tą išgirdęs maniau: “Dabar aš žinau, 
kad tai tiesa.” Andres e Manco buvo fa
šistų pagriebtas, įmestas į bulių imty
nių areną ir priverstas vaidinti bulio ro
lę, o fašistai pikadieriai (peiliais badyto
jai) povaliai užkankino jį iki mirties, 
kaip jie užmuša bulius laike imtynių.

—Kada demokratinius vadus fašistai 
šimtais žudo miestuose ir miesteliuose jų 
užimtoj teritorijoj, kada ištisus mieste
lius jie nušluoja nuo žemės veido tik todėl, 
kad įvarius baimę liaudžiai, tai man visai 
nesuprantama, kaip galima kaltinti mus 
žvėriškume, kurio mes nepapildėme, kaip 
galima kaltinti tuos, kurie savo gyvastis 
atiduoda kovai už demokratiją, kovai 
prieš fašistinį barbarizmą!

—Anglijos demokratai, darbo unijų 
veikėjai ir visi, kam yra brangi laisvė, tu
ri kartą ir ant visados suprasti, kad Is
panijoj aukštoji dvasiški j a nėra liberališ
ka ir net neutralė, o priešingai. Ispanijoj 
jūs nesutiksite vyskupo, kuris būtų nors 
neutrališkas demokratijos kovoj prieš 
barbarišką fašizmą.

—Tarp belaisvių, suimtų Sierra de 
Guadarrama kalnuose, yra daug. ir ku
nigų, kurie su ginklu rankose kovojo prieš 
demokratiją.

—Juokinga tvirtinti, kad Ispanijoj baž
nyčia yra neutralė. Tuom ji nėra ir net 
nei nenori būti. Ispanijoj veik kiekviena 
bažnyčia turi vienokią ar kitokią strate
ginę reikšmę ir buvo panaudota fašistų 
ir kunigų, kaip tvirtuma, kaipo kulkas- 
vaidži^ lizdas, pilnoj toj žodžio prasmėj.

—Niekas iš žmonių, nors kiek.supran
tančių dalykus ir besilaikančių tiesos, ne
gali nuoširdžiai tvirtinti, kad tokiose 
sąlygose mes neturime teisės atsakyti ug
nimi į priešo ugnį—imti į nelaisvę kuni
gus, kurie rankose turi Šautuvą ir ran
kinę granatą, užimti tuos namus, pas
tatyti ten sargybą, kurie pačiu pikčiausiu 
būdu paversti prieš mus, kurie pačiu pik
čiausiu būdu naudoja priespaudą ir pasi
skelbė mirtinu liaudies priešu.

(Bus daugiau)

Cincinnati, Ohio. — Pri- 
saikintų posėdininkų teis
mas prieš žmogžudę A. M. 
Hahnienę, vadinamą “Miė- 
laširdystės Angelą,” suda
rytas iš 11 moterų ir 1 vy
ro.

Hahnienė su “angeliškai 
meiliais patarnavimais” ge- 
rindavosi prie senų žmonių, 
iki jie užrašydavo jai savo 
palikimus, pinigus, namus 
bei apdraudas. Tada jinai 
vaišindavo juos užnuody
tais gardėsiais ir gėrimais.

Dvi Pačios Draugiškos Vyrui, 
Norėjusiam Vest Trečią
Somerville, Mass.—Frank 

Marino, nepersiskyręs su 
pirmąja pačia, vedė antrą. 
O paskutiniu laiku, nuva
žiavęs į New Jersey valsti
ją, bandė apsipačiuot dar su 
jauna mergina; 
areštuotas.

Somerville
bar jį nubaudė tik $100 už 
dvipatystę. Tada pirmoji ir 
antroji pačios pasiėmė jį už 
rankų ir draugiškai išsive
dė iš teismo. Bet pagal įsta
tymus jis priklauso tik pir
majai.

rių atlyginimo lordui Cam- 
rose ir jo leidžiamam dien
raščiui “London Daily Te
legraph” už apšmeižimą. 
“Action,” mat, rašė, būk 
Camrose esąs žydas ir būk 
tą dienYaštį valdą žydiški 
tarptautiniai piniguočiai.

Mahanoy City, Pa.
Spalio 10 d. čia kalbėjo drg. 

J. Bondžinskaitė, nesenai su
grįžusi iš Sovietų Sąjungos. 
Publikos pasiklausyti prakal
bos susirinko vidutiniai, ir, 
kiek teko patirti, visi likosi 
patenkinti drg. J. Bondžins- 
kaitės prakalba, kuri plačiai 
•kalbėjo apie Sovietų Sąjungą.

Taipgi prakalbose aukojo 
Ispanijos liaudžiai po $1: A. 
Baniulis ir J. Kriaučiūnas.

Pangonis užsirašė “Laisvę” 
metams. Norint šioj kolonijoj 
lietuvių darbininkų veikimas 
pastaruoju laiku yra silpnas 
(žinoma, tam daug pakenkia 
bedarbė), bet visgi čionai ran
dasi daug lietuvių, kurie inte
resuojasi mūsų progresyvių 

bet liko j veikimu. Manau, kad ALDLD 
Į 9-to Apskr. Komitetui reikė- 

teismas da-1 tų tampriausiais ryšiais susi
rišti su Mahanojaus lietuviais.

Dėde Kalnietis.

Vargšai Tėvai Neranda Vie
tos Kūdikio Kūną Palaidot
San Francisco, Calif. — 

fora jaunų pavargėlių, tė
vas su motina, nešdamiesi 
mirusį kūdikį, apvaikščiojo 
pustuzinį kapinių, j ieškoda
mi vietos nemokamai palai
dot jįjį. Jiedu patys pakastų 
savo vaikučio kūnelį; bet 
kapinių prižiūrėtojai nelei
džia.

CIO Unijų Vadu Tarimai
ATLANTIC CITY, N. J. 

— Konferencija CIO unijų 
vadų išnešė rezoliucijas su 
tokiais reikalavimais:

Išleist įstatymą, kuris 
įvestų demokratiškesnius 
santikius tarp administrato
rių ir darbininkų valdiškoj 
tarnyboj; įstatymiškai už
draust negrų lynčiavimą; iš
laisvint darbininkų vadus 
Tomą Mooney ir Warren K. 
Billingsą ir boikotuot Japo
nijos produktus.

Konferencija taipgi išne
šė pasmerkimą slaptam susi
rinkimui laikraščių leidėjų 
St. Louise, kur jie nutarė 
kovot prieš Amerikos Laik
raštininkų Gildiją (laikraš
čių redakcijų darbininkų 
uniją, priklausančią prie 
CIO).

žuvo Visas Chinų Mirties 
Batalionas, bet Sunaikino

3,000 Japonų
Shanghai, spal. 18.—1,400 

chinų, prisiekusių mirt, bet 
nepasiduot, išžudė 3,000 ja
ponų, kurie atvejų atvejais 
puolė chinų poziciją Kechia- 
paolou kaime prie Woosung 
upelio. Bet žuvo jr visi chi- 
nai didvyriai.

Po to nauja chinų kariuo
menė tęsė mūšį. Kaimas ke
lis kartus perėjo'į japonų 
rankas ir vėl atgal į chinų.

LORIENT, Francija. — 
Pranešama, kad su kitais Is
panų karo pabėgėliais atvy
kęs į Franci ją Asturijos pro
vincijos gubernatorius.

ANGLŲ FAŠISTŲ LAIK
RAŠTIS NUBAUSTAS 

$100,000 Už ŠMEIŽTĄ 
LONDON.—Teisimas nu

sprendė, kad Anglijos fašis
tų organas “Action” turi su
mokei 100 tūkstančių dole-

CLEVELAND, OHIO
Liet. Kom. Frakcija rengia Kon

certą, gruodžio 5 d. Frakcijos nariai 
turėtų labai rūpintis tuo parengimu, 
lankyti susirinkimus ir dirbti, kad šį 
Koncertą padarius pasekmingą, šia
me parengime kalbės, drg. A. Bimba, 
todėl yra labai svarbu, kad sukvietus 
žmonių kuo daugiausia. — J. A. V.

(247-248)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. spalių, 7:30 vai. vak., Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Visi drau
gai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų ir 
užsimokėkite metines duokles. Lau
kiame naujos knygos, o duokles yp 
užsimokėję tik gera pusė narių. — 
Sekr. ' (247-248)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 4 

lapkričio, 8 vai. vak. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Yra pareiga vi
sų narių dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime svarbių dalykų aptarti.— 
K. K. (247-248)

d.

PHILADELPHIA, PA. . .
Lyros Choras rengia didelį balių, 

šeštadienį, 23 d. spalių, 8 vai. vak., 
928 E. Moyamensing Avė. Kviečiame 
visus jaunus ir senus, dalyvauti mŪ- 
sų baliuje, linksmai praleisti vaka
rą ir tuom pačiu kartu paremsite 
Lyros Chorą. Bus įvairių užkandžių 
ir gėrimų. Gera orkestrą grieš šo
kiams. Įžanga 35c. — Komitetas.

(247-249)
SHENANDOAH; PA.

ALDLD 17-tos kp. svarbus susi
rinkimas įvyks spalių 23 d., 7 vai. 
vak. Najaus Svet. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi bus 
renkami delegatai į 9-to Apskr. konf.

(247-249)

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

geidus paveikslas iš Sovietų Sąjun
gos po vardu “Peasants”. Bus ro
doma Palace Teatre, 318 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)

’-į
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Lawrence, Mass.
Greitu laiku Arlington dirb

tuvės darbininkai balsuos' rei
kale CIO. Dauguma darbinin
kų jau susirašė. O kurie dar to 
nepadarėte, tai greit prisirašy- 
kit, jei norit, kad jūsų darbo 
sąlygos būtų pagerintos ir ne
bijodami boso galėtumėt dirb
ti. Kai būsit organizuoti, bū
sit nariais CIO ir unija taps 
pripažinta, tai nereikės jums 
boseliams pataikauti.

Be to, Arlingtono dirbtuvės 
darbininkai ir darbininkės, 
lankykitės į susirinkimus, kaip 
gaunat pranešimą apie jų įvy
kimą. Nesibijokit. Nauja rašti
nė randasi 345 Park St., Law
rence. Ten gausit visas infor
macijas lietuvių, lenkų, rusų, 
francūzų ir kitų tautų kalbo
se. S. Penkauskas.

PHTSBURGH,PA
Spalio 9, po ilgos ir sunkios 

ligos mirė Ona Kemežienė; pa
laidota 13 d. spalio. Ona Ke
mežienė gal buvo pirmutinė 
Pittsburgho apielinkėj laisvų 
pažiūrų moteris, nes velionė mi
rė apie 70 metų amžiaus, bet 
lygiai senesnių ir jaunesnių bu
vo mylima ir gerbiama, nes ve
lionė buvo ne tik laisvų pažiūrų, 
bet rimtą ir mandagi moteris, už 
ką ją visi mylėjo ir gerbė. Ve
lionė paliko dideliam nuliūdime 
savo pavyzdingai išauklėtą šei
myną,—keturias dukteris ir vie
ną sūnų. Iš Lietuvos paėjo Su- 
vakų redybos—Dzūkijos. Į šią 
šalį atvyko apie 40 metų atgal. 
Visą laiką išgyveno Pittsburgho 
apielinkėje. Buvo sena S. L. A. 
narė ir kitų organizacijų veikė
ja. Užtat ir, mirus, velionę visi 
pagerbė, giminės, draugai, kai
mynai ir pažįstami, suteikdami 
gyvų gėlių ir skaitlingai lanky
dami bei palydėdami į kapus.

Velionės šeimynai reiškiame 
gilią užuojautą šiam liūdnam 
laike, o jai—ilsėtis ramiai šal
toj šios šalies žemelėj.

V. J. Količienė.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
MONTELLO, MASS.

Daily Worker iškilmingas balius, 
šokiai, muzika, valgiai ii’ gėrimai 
įvyks šeštadienf, spalių 23, Lietuvių 
Tautiško Namo Apatinėj Salėj. Šia
me baliuje prižadėjo būti svečių iš 
Worcester, Norwood, So. Boston ir iš 
kitur. Daugumas turi ir tikietų nusi
pirkę. Worcesteriečiai prižadėjo at
sivesti svečių atkėliavusių iš Lietu
vos, nuo Seredžiaus. Visi darbinin
kiško judėjimo rėmėjai yra prašomi 
dalyvauti minėtame balije, linksmai 
praleisime laiką ir tuom pačiu kar
tu paremsite darbininkišką spaudu. 
—Kviečia Kom. (247-249)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

Rūgšti rugtyiė, 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 take, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
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. NedS- 
iiomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

’KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDA1 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-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tar» u"ion s*ir Irvin«Pl- 'New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Puslapis šeštas LAISVE Trečiadienis, Spalio 20,1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS I 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)

įdomios Prakalbos 
Piliečių Kliube

Šio penktadienio vakarą 
Lietuvių Am. Piliečių Kliube, 
įvyks įdomus masinis mitingas, 
kuriame bus iškelta eilė svar
bių klausimų prakalbose ir po 
jų būsimuose klausimuose ir 
diskusijose.

Apie dabartinius santikius 
tarp Amerikos komunistų ir 
socialistų kalbės A. Bimba, 
Komunistų Partijos Lietuvių 
C. B. sekretorius, kuris yra 
žymiu autoritetu partiniuose 
klausimuose ne tik tarp lietu
vių, bet kr visoj amerikinėj 
partijoj.

Mitinge kalbės ir d. J. Bon- 
džinskaitė, kuri gyveno Sovie
tų Sąjungoj keletą metų ir po 
sugrįžimo jau padengė gero
ką dalį Jungtinių Valstijų, 
aiškindama Sovietų Sąjungos 
padėtį lietuviams ir kitatau
čiams. Po šio mitingo ji ir vėl 
išvyks tęsti savo sėkmingą 
maršrutą.

Dedama pastangos gauti jau
nuolį Antaną Litviną, kad jis 
duotų pranešimą apie Ispani
ją. Litvinas ką tik sugrįžo iš 
Ispanijos, kur jis išbuvo karo 
fronte 8 mėnesius, buvo du 
syk sužeistas, suėjo arti šimtą 
lietuvių kariškių, atvažiavusių 
iš Jungtinių Valstijų ir Kana
dos, taipgi slapta pabėgusių iš 
Smetonos fašistų valdomos 
Lietuvos, kad ginti Ispanijos 
demokratiją nuo fašizmo.

Mitingą rengia Lietuvių Ko
munistų Frakcija. Įžanga ne
mokamai.

Komunistai Išsikovojo 
Teisę Prie Gatvių

Paskutiniais pora metu ko
munistai vedė kovą už darbi
ninkų teisę laikyti susirinki
mus prie kampo Eastern Park
way ir Utica Ave. Jie ir laiky
davo mitingus, bet vos tik dar
bininkai susirenka, būdavo, 
užsiunčiama policija ir mitin
gai baigdavosi darbininkų su
mušimais ir areštais.

Ne taip buvo pereitą šešta
dienį. Ilga kova laimėta ir iš
gautas Parkų Departmento lei
dimas laikyt mitingą. Ant 
kampo susirinko tūkstantinė 
minia- publikos ir pirmu kar
tu po dviejų metų be trukdv- 
mo išklausė komunistų kandi
dato Peter V. Cacchione pra
kalbos, taipgi pasidžiaugė lai
mėjimais.

Ant to pat kampo kitas 
toks didelis mitingas atvirame 
ore įvyks 30 šio mėnesio.

: Rendos Streikieriai 
Laimėjo Bylą

Harlemo negru 33 šeimos 
laimėjo teisme bylą prieš savi
ninkus namo, 312 Manhattan 
Avė., Harleme, kuris buvo už- 
streikuotas per 18-dienų.

Teisėjas Prince išdavė pa
tvarkymą, kad savininkai turi 
pasiduoti arbitraciiai, kurios 
pasėkoj rendos paliekama po 
senovei, nors savininkų buvo 
Užsimota rendas gerokai pa
kelti.

Namą valdo Greenwood Ce
metery, kurie turi daug namų 
po visą Harlemą. Numatyta, 
kad ant šio namo pakėlimas 
buvo bandymu ir kad čia pa
vykus pakelt rendas būtų pa
kėlę ir visuose kituose namuo
se.

Majoras Kalbės Mokytojų 
Susirinkime

Majoras LaGuardia būsiąs 
pirmuoju kalbėtoju Amerikos 
Darbo Partijos ir Aim. Moky
tojų Federacijos Lokalo 5-to 
bendrai šaukiamame masinia
me mitinge šį trečiadienį, Cen
ter Hotel, N. Y. Taipgi kalbės 
ADP kandidatai: M. J. Quill, 
B. C. Vladek, G. Baker ir tūli 
mokytojų unijos viršininkai.

Antanas Litvinas Pasakė 
Visiem Įdomių Dalykų 

Apie Ispaniją
Pirmadienio vakarą įvyku

siame lietuvių komunistų mi
tinge pakviestas jaunuolis A. 
Litvinas papasakoti savo įspū
džių apie Ispaniją, iš kurios 
jis ką tik sugrįžo.

Draugas Litvinas, netikėtai 
užkluptas, pasiaiškino nesąs 
kalbėtoju, negalėsiąs kalbėt, 
tačiau draugų prašomas pra
dėjo kalbėt. O pasakyt jis tu
ri daug. Prie to, pastatyta jam 
eilė klausimų, kuriuos atsaki
nėti jam gerai vyksta, nes tai 
pergyventi, savo akimis maty
ti nuotikiai.

Ir jis mums papasakojo, 
dėlko ispanams iš karto nesi
sekė kariaut. Kas pagelbėjo 
sulaikyti fašistus prie Madri
do, kuomet fašistai jau ir pie
tus buvo užsisakę Madrido 
viešbučiuose. Dėlko dabar lo- 
jalistai daro progresą. Kaip 
žiūrėjo ispanai ir abelnai de
mokratijos gynėjai į Caballero 

I valdžią. Kaip žiūrima į Negri- 
I no valdžią. Kuo yra ispanų 
akyse generolas Miaja. Apie 
lietuvius Ispanijoj, ir tt.

Įtempe klausą sekėm to jau
no “nekalbėtojo” atsakymų ir 
būtume galėję dar ilgai klausy
ti, jei ne vėKis laikas. Baigėm* 
mitingą su pageidavimu, kad 
d. Litvinas pasiliktų čion kele
tą dienų ir daugiau mums pa
pasakotų apie Ispaniją Frakci
jos suruoštame masiniame mi
tinge šį penktadienį, 22 spalių, 
Piliečių Kliube. D-s.

Jaunos Komunistės Prie 
Japonijos Konsulato

I ■

Būrys “raudonųjų” gražuo
lių pereitą šeštadienį pikietavo 
Japonijos konsulatą, protes
tuodamos prieš Japonijos įsi
veržimą Chinijon. kur iš or
laiviu naikinama.Chiniios mie
stai ir žudoma beginkliai civi
liai gyventojai, sykiu moterys 
ir maži kūdikiai. Pikietui va
dovavo Jaunų Komunistų Ly
gos narės.

Pikietės nešė iškabas, kurio
se šaukė boikotuot Japonijos 
prekes, ypatingai šilkinius au
dinius ir kojines, kurių visa 
didžiuma ateina iš Japonijos.

Apsilankė “Laisvės” 
Įstaigoj

Pereitą sekmadienį lankėsi 
“Laisvėje” du naugatuckie- 
čiai, P. Mikelėnas ir W. M. 
Marcinkevičia. Jiedu pasimo- 
kėjo už “Laisvės” prenumera
tas 1938 metams ir paaukavo 
Ispanijos kovotojams P. M.— 
$1 ir W. M. — 50 centų.

Minimi draugai per daug 
metų yra “Laisvės” skaityto
jai, bet dabar nirmu kartu pa
matė, iš kur “L.” gauna, kaip 
ji spausdinama ir išsiuntinėja
ma.

Pasidžiaugę, apžiūrėję viską 
prisižadėjo vėliau tapti tos įs
taigos savininkais, nusipirkti 
po šėrą. Reporteris.

Saugumas Priklauso 
Ir nuo Sąlygų

Daugelis mašinų vairuotojų 
yra skubiai važinėję per daug 
metų be jokios nelaimės. De
ja, yra tokių, kurie nebegyve
na pasakyt antrąją pusę isto
rijos. Tūli yra pripratę prie 
prie greito važiavimo ir tas 
jiems atrodo saugu.

Važiavimas 35 mylias į va
landą gali būt saugiu, ir gali 
būt saužudyste. Tas priklauso 
nuo sąlygų'— atsinešimo kitų 
vairuotoju ir pėstininkų, ypa
tingai vaikų, taipgi nuo oro.

Geras vairuotojas yra man
dagus ir rūpinasi kitų saugu
mu, taipgi pritaiko važiavimą 
prie kelio ir oro sąlygų, ir pri
žiūri, kad jo mašina būtų ge
roj tvarkoj.

Trafiko Stotis “K.”

Mahoney Gėdisi Savo 
Tammanės Draugi)

“Daily Workeriui” iškėlus 
aikštėn Tammanės kandidato 
į majorus Mahoney broliškus 
ryšius su National Civic Fede
ration, kuri yra aiškiai prieš- 
darbininkiška ir reakcinė or
ganizacija, Mahoney dabar 
bando išsigint tų ryšių ir pik-l 
tai burnoja prieš iškėlikus 
faktų.

Laimei, kaip “Daily Work
er,” taip Am. Darbo Partijos 
N. Y. Valstijos sekretorius 
Alex Bose turi ir paskelbė pa
veikslus laiškų, kuriais ėjo su
sirašinėjimas tarp Mahoney ir 
Civic Federation viršininko 
Ralph M. Easley. Iš laiškų vi
siem aišku, .kad Mahoney nė
ra niekas daugiau, kaip įran
kis tų pačių' stambiųjų indus- 
trialistų, kurie pereituose rin
kimuose norėjo Landoną pas
tatyti prezidentu.

Mahoney labai norėtų gaubi 
darbininkų balsus, nes šioje 
darbininkų judėjimo pakilimo 
gadynėj neturi vilties tapti 
majoru be darbininkų balsų. 
Bet tas “D. W.,” taipgi Am. 
Darbo Partija sugadino viską, 
įrodydami, kad Mahoney sėdi 
Liberty Lygos vežimėlyje, ku
rį jis dabar norėtų pridengti ir 
apgauti darbininkus, kad jie 
įstumtų jį ir jo Tammanės ve
žimėlį New Yorko Miesto val
džion.

Kailiadažiai Užgiria 
Cacchione

Peter V. Cacchione, Brook- 
lyao komunistų kandidatas į 
“councilmanus” gauna pilnai 
užpelnytą darbininkų paramą. 
Jis brooklyniečiams gerai pa
žįstamas iš matymo pikieto li
nijose ir visokiose demonstra
cijose už darbo žmonių teises, 
dėlto daugelis darbo unijų 
yra pasisakiusios už rėmimą jo 
kandidatūros.

Šiomis dienomis atėjo užgy
nimo pranešimai nuo Kailių 
Dažytojų Unijos Lokalų 80 ir 
88.

“News” Veda “Šiaudinius” 
Majoro Rinkimus

New Yorko laikraštis “Dai
ly News” pradėjo taip vadina
mą “šiaudinį” balsavimą nus
prendimui popirliariškumo 
kandidatų į majorus. Už ma
jorą LaGuardia jau paduota 
6,126 balsai arba 69.9 nuošim
čių visų apklaustųjų; už Maho- 
nei — 2,633 balsų arba 30.1 
nuošimčių.

SŪŠTrINKIM A?
NEW YORK CITY, N. Y.

ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienj, 22 d. spalių, 7:30 vai. 
vak. pas Ch. tylatthews, Apt. 8, 433 
W. 33rd St. Būtinai visi nariai būki
te, idant visi galėtų pasimokėti už 
šiuos metus ir dalyvauti rinkimuose 
Į naują Centro Komitetų. — Valdy
ba. (247-249)

O PAIN-EXPELLER'

Štai 70 metų senumo patikimas 
linimentas, kuris palengvina mus
kulų gėlimus ir skausmus -susi

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO 
su “Inkaro” vaisbaženkllu visose 

vaistinėse.

W O R I 0,: F A M O U I 

LI N I M E N T

Tel. Virginia 7-4499 ’

Barry P. Skalius
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Telephone: EVergreen 8-1770

Komunistų Kandidatas 
Kalbės Per Radio

Peter V. Cacchione, komu
nistų kandidatas į “councilma
nus” Kings Apskrityje kalbės 
per radio iš stoties WJ.Z šį 
trečiadienį, 20 spalių, nuo 
8 :45 iki 9 vakaro. Jis nurodys, 
dėlko Brooklyne reikia komu
nisto “councilman©” ir kaip 
galima jį išrinkt.

Komunistų Pramogėlė
Williamsburgo komunistų 

kuopa, kuri susideda di
džiumoje iš lietuvių, turės 
draugišką pasilinksminimą šį 
šeštadienį, 23 spalių, “Lais
vės” Salėj. Į jį kviečiama visi, 
kurie įdomauja susipažinti su 
komunistais ir jų veikimu, 
įžanga veltui. Bus trumpos 
kalbos ir laisvas pasikalbėji
mas ir pasilinksminimas prie 
arbatos ir užkandžių. K.

Bus Smagus Vakarėlis
Sekmiadienį, 24 d. spalių, 7 

vai. vakaro, “Laisvės” svetai
nėj, 419 Lorimer St., bus labai 
smagus vakarėlis. Rengia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuopa, 
kuri turi apie 200 narių.

Vakarėlis bus smagus. Grieš 
geri muzikantai. Turėsime 
skanių užkandžių ir atatinka
mo gėrimo. Bus ir laimėjimų. 
Įžanga tik 25 centai ypatai. 
Prašome visus ir visas atsilan
kyti. Rengėjai.
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TDA NARIAMS
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

BROOKLYN, N. Y. 
MOTERIMS

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

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)

JŠRANDAVOJIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, garu apšildomas ir visada yra 
karštas vanduo. Arti eleveiterio ir 
arti gerų restauracijų. Kreipkitės 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais. Antra
šas: 35 Graham Ave., Apt. D-l, 
Brooklyn, N. Y. (247-249)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

( 50 Court Street
T*L Triangle 1-36M

5 Brooklyn, N. Y.

| 168 Grand Street j
| Tel. Evergreen 8-7171 į 
B Brooklyn, N. Y. s

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

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
! ir apsirūpinkite su medum.
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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.

Nėra valandų sekmadieniais.

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.
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FRANK D0MIKA1TIS

417 Lorimer St.

RESTAURACIJA
---  5
Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KA5KIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

PHONE PULASKI 5-1090

OPEN DAY AND NIGHT

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

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

RHEA

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

Managed by
TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

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

Sleeping Accomodations.

PER WEEK
GENTS’ PAYS

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

Tel. Stagg 2-5043Notary Public

*
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue ,J 

Kampas E. 2Srd St.
■>—- ... >■ - \ ■  ■■■■

Dr. Herman Mendlowitz 
t 

83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Stephen Aromiskis 
z (Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4381

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Geraį Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




