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Italijos orlaivininkystės vadas, 
generolas A. Cat, nesenai Turi
ne paskelbė, kiek mussoliniečiai 
turėjo orlaivininkystės nuostolių 
Ethiopijoj.

Išviso ethiopai sunaikino 100 
orlaivių, nužudė 122 orlaivinin- 
kų ir 76 orlaivininkai tapo su
žeista.

Ir tai atsitiko tokioj šalyj, ku
ri neturėjo savo orlaivių neigi 
savo anti-orlaivinių kanuolių!

Sulyg tuo galima spręsti, kiek 
Italijos fašistai pražudys orlai
vių ir orlaivininkų Ispanijoj! S

s

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7^00 

Metams

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,

KRISLAI
Italų Nuostoliai 

Ethiopijoj.
Toptelėjęs “Literatas”.
Smyris Orlaiviuose.
Rusai Baltagvardiečiai.
Amunicija Negera.
Delegacijos SSSR.

Rašo R. Mizara

t

Vienas fašistų "Vienybės” li
teratas šitaip rąšo:

“Kai jūs, komunistai, sako- 
te, kad ‘yra didžiausia kvai
lystė darbininkams ginti savo 
kraštą,’ bet ‘labai išmintinga’ 
pagrobti savo kraštą ir pa
versti kruviniems komunistų 
žmogžudžiams. Ką jūs norėjo
te ir dabar norite padaryti su 
Lietuva, tai kuris dvasinis 
elementas prie to jus veda: 
protas, beprotybė ar pasiuti
mas? Juk sveikas žmogaus 
protas prie tokio ‘prakilnu
mo’ neveda, tai yra faktas!” 
Atrodo, kad kai šitą jovalą fa

šistų “literatas” (Ignotus) 
še, jis sirgo abiem ligom: 
protybe ir pasizitimu.

ra-
be-

Nesenai Milane buvo suareš
tuota 40 italų darbininkų, kalti
namų sabotaže.

Valdžios prokuroras skelbia, 
kad šitie darbininkai, dirbdami 

’ orlaiviams motorus, priberdavę 
j juos smyrio (emery) dulkių.

Girdi, valdžia patyrė apie tai 
po to, kai vienas orlaivininkys
tės kapitonas, bebandydamas 
naują orlaivį, gavo galą.

Būtų gerai, kad Italijos dar
bininkai smyriu pašertų pisus 
motorus tų orlaivių, kurie siun
čiama Ispanijon naikinti demo
kratijos!

*

Drg. A. Litvinas pasakoja, 
kad labai dažnai Ispanijos fa
šistų naudojama amunicija 
prieš lojalistus neveikia: šovi
niai neplyšta.

Aišku, dėlto reikalinga ačiuo- 
ti Italijos ir Vokietijos darbi
ninkams.

Bulgarijoj smarkiai stiprina
si rusai baltagvardiečiai.

Jie ten turi militarišką mo
kyklą, kurią lanko 700 asmenų. 
Kontr-revoliuciniai kazokai, pa
bėgėliai, turi savo atskirą mili- 
tarinę mokyklą Sofijoj.

Boriso vyriausybė, aišku, ši
tuos nenaudėlius remia visaip. 
O bulgarų fašistų spauda kur
sto buržuazinį pasaulį prieš So
vietų Sąjungą, ragindama pra
dėti karą.

Artėjant 20-toms Lapkričio 
Revoliucijos sukaktuvėms, viso 
pasaulio darbininkų organizaci
jos renka ir siunčia ten savo de
legacijas.

štai šiomis dienomis didžiu
lė Norvegijos Darbo Federacija 
išrinko savo delegaciją, kurios 
pirmininku būsiąs I. B. Anse, 
Federacijos iždininkas.

Didžiausia ir įspūdingiausia 
delegacija bus Ispanijos Respub
likos.

Galimas daiktas, kad ir Chini- 
jos darbo žmonės pasiųs savb de
legacijas.

R e v o 1 i ucijos sukaktuvėmis 
džiaugsis, vadinasi, visas pasau
lis.

Ir yra kuo džiaugtis!

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos valstijoj Rio Grande 
do Sul įvesta diktatoriška 
armijos valdžia slopinti pa
sipriešinimus fašistams.

Dar Desetkai Tūks
tančių Italy Armi
jos Gen. Franco’ui
London. — Ispanijos Ži

nių Agentija praneša, kad 
24 /Italijos laivai pilni ka
riuomenės atplaukė į' fašis
tų uostą Ceuta, 'Ispaniškoj 
Morokkoj, tarp rugsėjo 25 
ir 30 d.

Gibraltar.—United Press 
žiniomis iš spal. 19 d., dar 
6,000 Italijos kareivių tapo 
atsiųsta praeitą savaitę į 
Cadizą, Ispanijos fašistų 
prieplauką. Gen. Franco lai
vai šią italų kariuomenę at
vežė iš Melilos, Ispaniškos 
Morokkos, ir iš fašistų val
domų Canary salų.

Fašistai Grumiasi Pirmyn 
Linkui Gijono, Šiaurėj

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistai 
praneša, kad jiem tik 5 my
lios telieka pasiekt Villavi- 
ciosą, svarbiausią aptvirtin- 
tą miestelį kelyje į Gi joną, 
Asturijos fronte, šiaur-va- 
kariuose. Tuo tarpu fašis
tai “apvalinėja” 20 kaimų 
vienoj ir antroj pusėj savo 
žygiavimo linijos.

Italy Kapitalas Aptak- 
suotas prieš Ispaniją
Roma. — Italijos valdžia 

uždėjo 10 nuošimčių nepa
prastų taksų ant naminių 
kompanijų kapitalo ir serų. 
Gaunamais iš to pinigais 
Mussolinis finansuos karą 
prieš Ispanijos respubliką, 
malšinimą ir “išvystymą” 
Ethiopijos ir pasmarkintą 
Italijos ginklavimąsi.

Šie taksai nuo 19,000 kor
poracijų duosią Mussoliniui 
$368,375,000 per metus.,. Jis 
ragina kompanijas pasiau- 
kot, idant Italija galėtų pa
silaikyti viena “didžiųjų im- 
perialių valstybių.”

Specialiai taksuojama ir 
nekilnojamo turto savinin
kai, iš kurių Mussolinis ti
kisi gaut dar $53,000,000 per 
metus. Bet užsieninis kapi
talas, įvesdintas Italijoj 
pirm 1939 m. pabaigos, bus 
paliuosuotas nuo specialių 
taksų. Šitokia lengvata Ita
lijos diktatorius nori prisi- 
traukt daugiau svetimo ka
pitalo.

EXTRA!
Paryžius, spal. 20.—Fran

cijos spauda praneša, kad 
Italijos fašistai užėmė Co- 
lumbretes salas, už 40 mylių 
į rytus nuo Ispanijos, o Vo
kietijos naziai užgrobė Al- 
boran salą, už 50 mylių nuo 
pietinio Ispanijos pakraščio. 
Vieni ir kiti darą ten sau 
submarinų stovyklas.

Chicago, spal.' 20.—Neži
nia kas pavojingai pašovė 
Johną White, 36 metų, in
dustrinių unijų organizato
rių, CIO centre.

Nąnking, spal. 20.—Japo
nų lakūnai bombomis išžu
dė dar 150 nekariškių žmo
nių pietvakarinėje Chinijoj.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Spalio 21, 1937

Amerikos dirbtuve, šalia Baltimorės, ga mina naują milžinišką orlaivį Sovietų 
Sąjungai. Orlaivis toks didelis, kad jį sudėstineja lauke.

LIAUDIEČIAI LAIMI, 
ARAGON FRONTE

Hendaye.—Ispanijos liau
dies armija žygiuoja pir
myn Aragon fronte, šiaurių 
rytuose. Liaudiečiai užėmė 
kelis aptvirtintus kaimelius 
ties Pueblo de Alborton. 
Dar tebesiaučia įnirtusios 
kautynės dėl Pueblo.

Naziai Plūsta čechosloyaki- 
ją, SSRS ir Franci ją

Berlin, spal. 20.—Nazių 
laikraščiai vis dar kerštin
gai plūsta Čechoslovakiją, 
kad jos policija išblaškė de
monstraciją vokiečių fašis
tų Teplize-Schoenau, čecho- 
slovakijoj. Hitlerininkai rė
kia, būk Sovietai ir Franci- 
ja “įkvepia” Čechoslovaki- 
jai tokius veiksmus prieš 
nazius.

Mirė Didis Anglų Mokslinin
kas Lord Rutherford

London. — Po sunkios 
operacijos mirė vienas di
džiausių pasaulyje moksli
ninkų, lordas Rutherford, 
66 metų amžiaus. Jis buvo 
direktorius garsios Caven
dish Laboratorijos Cam
bridge Universitete.

Per paskutinius 30 metų 
Rutherford pasižymėjo di
deliais moksliniais darbais, 
kaip radium veikimo tyri
nėtojas, atradėjas neutrono, 
skaldytojas atomo (neįma
tomai smulkutėlės medžia
gos dalelės, kuri seniau bū
davo laikoma neperskelia
ma) ir eile kitų svarbių at
radimų.

Jis taip pat buvo vienas 
garsiausių mokytojų pasau
lyje. Kebliausius mokslo da
lykus mokėdavo studentams 
išaiškint taip suprantamai, 
kaip nieks kitas Anglijoj. 
Jis buvo ir globėjas Vokie
tijos mokslininkų, pabėgu
sių nuo nazių persekiojimų.

Taikos Konferencijos Tari
mai “Neprivalomi” Amerikai

Hyde Park, N. Y.—Pre
zidentas Rooseveltas pasky
rė N. H. Dąvisą, kaip Ame
rikos delegatą į Devynių 
Valstybių konferenciją, įvy
ksiančią Busselyj,, Belgijoj, 
spal. 30 d.; bet pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijoj ne
laikys sau - privalomais jo
kius tarimus, kuriuos ta 
konferencija galėtų pada
ryt, kas liečia spaudimą 
prieš Japoniją, verčiant ją 
taikytis su Chinija.

Apsupti Asturiečiai Su
naikino Savo Amuniciją

Hendaye, Franc—Ispani
jos pasienis.—Kai nepalygi
namai didesnis fašistų skai
čius apsupo 7,000 Asturijos 
liaudiečių Europa kalnuose, 
tai mainieriai milicininkai 
nuvertė nuo kalnų savo ka- 
nuoles 8,000 pėdų žemyn į 
skardžias tarpkalnes, sude
gino savo amuniciją ir di
namitu susprogdino apdrū- 
tintas savo pozicijas, idant 
fašistai negalėtų pasinau
dot tuomi prieš liaudiečius.

Apdėt Turčius Taksais, 
Palaikyt Šalpos Darbus

Washington. — Kad pre
zidentas Rooseveltas numa
to, jog šalies iždas šiemet 
turės $659,000,000 nedatek- 
liaus, tai progresyvis sena
torius R. M. La Follette 
įteiks sumanymą ateinan
čiai kongreso sesijai patai
syt taksų įstatymą—panai
kint visokias išimtis, kurio
mis kapitalistai išsisukinėja 
nuo taksų, įvest didesnius 
mokesčius nuo stambesnių 
įplaukų, o palengvint taksų 
naštą neturtingiems.

Senatorius La Follette su
pranta, jog šitaip o-alima 
būtų sulygint šalies iždo 
įplaukas su išlaidomis. ''Ta; 
da nereikėtų siaurint bei 
naikint valdiškus pašalpi- 
nius darbus.)

MASS. SEIMELIO KOMISIJA ĮSAKE UŽGROBT 
KOMUNISTU PARTIJOS REKORDUS

Boston. — Massachusetts 
valstijos seimelio komisija, 
tyrinėjanti neva “priešin
gus valdžiai darbus,” išdavė 
teismišką patvarkymą — 
“subpoeną” užgrobt Komu
nistų Partijos rekordus toj 
valstijoj.

Patvarkymas Phil Frank- 
feld’ui, Komunistų Partijos 
sekretoriui Massachu^ettse, 
reikalauja, kad jis priduotų 
šeiminei komisijai “parody
mus, kokia veikla užsiima 
Komunistų Partija, jos kuo
pos, vienetai, tarnautojai ir 
agentai” toj valstijoj ir kad. 
pristatytų “sąrašus vardų 
ir adresų Partijos narių, 
taipgi- visas Partijos kny
gas, rekordus, sutartis ir 
kitokius dokumentus, sykiu 
ir susirašinėjimus, narių 
perkėlimus ir raportus iš 
Partijos veikimo.”

KOKIOS TAIKOS JA
PONIJA NORĖTU

Tokio.—Japonija kol kas 
nei priima nei atmeta pa
kvietimą. į Devynių Valsty
bių konferenciją, kuri šau
kiama spalių 30 d. Brusse- 
lyj, Belgijoj, dėlei Japonijos 
taikymo su Chinija.
; Japonijos valdininkai sa
ko, kad jie sutiktų taikytis, 
jeigu Chinai pripažintų Ja
ponijai teisę savaip “su
tvarkyti” šiaurinius Chini- 
jos plotus, kuriuos japonai 
užėmė per paskutines 10 
savaičių. Tuose gi plotuo
se Japonija planuoja įsteigt 
neva “nepriklausomą” chi- 
nų valstybę, panašią kaip 
Manchukuo, kur japonai 
taipgi viešpatautų.

Francijos Orlaivyno Manev
rai — Perspėjimas Italijai

Paryžius. — Šį rudenį 
Franci j a darys didžius ma
nevrus savo karinių lėktuvų 
Tunisijoj, Francijos koloni
joj šiaurinėj Afrikoj. Tai 
bus kaip ir demonstracija 
prieš Italiją, kuri siunčia 
vis-naujus ir naujus desėt- 
kus tūkstančių juodmarški- 
nių armijos į savo koldhiją 
Libiją, kuri rubežiuojasi su 
Tunisija.

Be kitko, Mussolinis pa
pirkinėja Tunisijoj propa
gandistus prieš Francij ą ir 
per radio kursto tenaitinius 
gyventojus prieš francūzus.

Mass, valdiška komisija 
išdavė panašų įsakymą ir 
N. Fishman’uį bostoniškiam 
vedėjui “Freiheit’o,” komu
nistinio žydų dienraščio, 
leidžiamo New Yorke. Bet 
ta komisija visai nekliudo 
nazių ir amerikiečių fašistų 
veiklos, nors daugelis pilie
čių reikalaują ištirti darbus 
šių tikrų demokratijos prie
šų.

Komunistų Partija šau
kia visus pažangius žmones 
siųst protestus, adresuojant 
juos: Sybil Holmes, Chair
man of the Legislative Co
mmission, Room 450, State 
House, Boston, Mass.
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Paryžius, spal. 20.—Na- 
ziai yra fašistų policijos ko- 
mandieriai generolo Franco 
valdomame Ispanijos plote, 
kaip rašo Francijos spauda.

Sovietai Atmeta Fran
cuos Planą Pripažinti 
Fašistam Karo Teises

Tūli Francijos Valdovai 
Lyg Gailisi Fašistų

Paryžius, spal. 20.—Uni
ted Press žiniomis, tūli 
Francijos ministerial jau 
mažina skaičių Italijos ar
mijos Ispanijoj; kai kurie 
net apgailestaują fašistų, 
kad jeigu būtų ištrauktos 
Mussolinio ir nazių armijos 
iš Ispanijos, tai fašistų ka
ras turėtų sužlugti.

Daktaras Nušovė Merginą
South Bend, Indiana, spa

lio 20.—Policija areštavo 
daktarą D. W. Owena, kal
tinamą, kad jis nušovė Mel- 
bą Moore, 16 metų mergai
tę, miške, taikydamas kul
ką jos mylėtiniui Adolphui 
Stopperiui.

Krito M. Herndon, Neg
ras Karžygis Ispanijoj

O --------------
Sako, Pirma Turi Būt Iš
traukta Visa Italijos Armi

ja iš Ispanijos
London.—Sovietų Sąjun

gos ambasadorius Iv. Mais- 
ki griežtai atmetė Francijos 
pasiūlymą tarptautinei “ne
sikišimo”. komisijai, kas lie
čia svetimų armijų ištrau
kimą iš Ispanijos. Francija . 
siūlė štai ką: Vegul Italija 
atšaukia biskemsavo karei
vių iš Ispanijoslir tegul Is
panijos respublika išsiunčia 
namon tokį skaičių tarptau
tinių liuosnorių. Jeigu Itali
ja taip padarys, tai, girdi, 
parodys “ženklą geros va
lios”, ir tuomet “nesikiši
mo” komisija galės pripa
žint karo teises Ispanijos 
fašistams.

Sovietų atstovas užreiškė, 
kad pirma turi būt ištrauk
ta visa svetima kariuomenė 
iš Ispanijos žemės. Kol to 
nebus padaryta, Sovietai 
neis į jokias kalbas apie pri
pažinimą karo teisių Ispa
nijos fašistams. Jis nurodė, 
kad dabartinis Francijos 
planas yra tik tęsimas se
nos veidmainingos .“nesiki
šimo” politikos, po kurios 
priedanga buvo siunčiama 
vis daugiau kareivių, lėktu
vų ir amunicijos Ispanijos 
fašistams. Sovietų Sąjunga 
negali- imti nė mažiausios 
atsakomybės už tokią politi
ką,... kuri taip žalingai ir 
taip nedorai veikia prieš Is
panijos liaudį.”

O jeigu kalbėt apie iš
traukimą dalimis Italijos 
armijos ir tarptautinių 
liuosnorių, tai turi būt iš
traukiama tiek sykių dau
giau svetimų kareivių, tar
naujančių fašistams, kiek 
jų ten yra daugiau negu 
tarptautinių liuosnorių,— 
sakė Iv. Maiski, Sovietų . 
ambasadorius.

Italijos, Vokietijos ir Por
tugalijos atstovai “nesikiši
mo” komisijoj reikalauja, 
kad būtų suteikta pilnos ka
ro teisės Ispanijos fašis; 
tams, taip ir respublikai 
pirma, negu bus pradėta at- 
šaukt svetimus kareivius iš 
Ispanijos.,

Politiniai tėmytojai su
pranta, kad Anglija ir 
Francija bent šiuo tarpu 
jau nedarys jokio tikro 
spaudimo, idant priversti 
Italiją ištraukt savo armi
jas iš Ispanijos, nors Anglų 
ir Francūzų atstovai “nesi
kišimo” komisijoj pareiškė, 
kad jeigu nebus išspręstas 
svetimų armijų atšaukimo 
klausimas, tai jų šalys elg
sis, kaip joms atrodys ge
riausia. Tikrumoj Francijos* 
valdžia dar net neplanuoja 
atidaryt pietinę savo sieną 
praleist ginklus Ispanijos 
respublikai.
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Mūšyje su fašistais Sara- 
gossos fronte, pereitą šeš
tadienį, liko nukautas Mil
ton Herndon., 29 metų. am
žiaus, amerikietis negras 
komandierius dalies Lincol- 
no Bataliono kulkasvaidi- 
ninkų kuopos, kaip dabar 
pranešta Draugams Abra- 
homo Lihcolno Brigados, 
125 W. 45th St., New Yor
ke.

Didvyriškai kritęs Milton 
Herndon yra brolis Angelo 
Herndono, garsaus negro 
kovotojo, Jaunų Komunis
tų Lygos pirmininko. Mil
ton taip pat buvo šios orga
nizacijos narys. Jis nuvyko 
Ispanijon 6 mėnesiai atgal 
ir taip pasižymėjo narsa ir 
gabumais, kad greit liko pa
keltas į vadus.

Nauji Laimėjimai Chinų 
Raudonosios Armijos

Shanghai, spal. 20.—Chi
nų raudonoji armija, ko
manduojama komunisto ge
nerolo Chu Teh’o, atėmė iš 
japonų Pingshaną, už 22 
mylių nuo Paotingo, netoli 
Peipingo. Pingshan stovi 
prie geležinkelio iš Peipin
go į Hankową. Kita dalis 
raudonosios armijos užka
riavo Youyungą toj pačioj 
srityj.

Chinai mahometonai su
pliekė japonus prie Fang- 
shih, netoli Yenmen tarp
kalnes, ir užėmė tą miestą.

Chinai atmušė vyriausią 
japonų armiją, kuri grūmė
si į pietus palei Tintsin- 
Pukow geležinkelį.
ARABAI BOMBARDUO- 
JA ŽYDUS IR ANGLUS 

PALESTINOJE
Jerusalem. — Anglai sa

ko, kad arabai padėjo vieną 
bombą ant geležinkelio ir 
vieną ant vieškelio. Arabai 
taip pat apšaudę žydų auto
busą, mėtė bombas į žydų 
policininkų grupę, į žydų 
centrą Jeruzolime ir Tel 
Avi v srityj. Anglų vyriau
sybė uždėjo $10,000 pabau
dos Daharieh kaimui, kur 
arabai užpuolę policiją.

ORAS
Šiandien bus dalinai 

siniaukę ir šalčiau.
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—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra buvo 

64 laipsnių. Saulėtekis 6:12 
saulėleidis 5:09.
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Ir Komunistai ir Socialistai

Jau praėjo ir antrieji Francijos kan
toniniai balsavimai. Jais gali džiaug
tis visi fašizmo priešai ir liaudies fron
to šalininkai. Jie davė naujų laimėjimų 
liaudies fronto proletarinėms partijoms 
—komunistams ir socialistams. Į kanto
nų generalines tarybas komunistai išrin
ko 41 atstovą, arba 31 daugiau, kaip pir
miau turėjo; socialistai išrinko 275 at
stovus, arba 71 daugiau, kaip turėjo pir
miau. Tik radikalai socialistai, kurie 
atstovauja smulkiąją buržuaziją ir vals- 
stiečius, prarado 42 vietas. Suėmus vi
sas tris liaudies fronto partijas, po šių 
rinkimų jos stipresnės 59 naujomis vie
tomis.

Tai, Žinoma, Nebuvo Joks 
Komunizmas

Chicagos kunigų “Draugas” rašo:
“‘Šaltinis’ teisingai pastebi, kad ko

munistai, skelbdami ir platindami ko- 
munizmą (tik žinoma^ jo nepraktikuo
dami) nieko naujo nesugalvojo.

Mintis visus turtus subendrinti— 
pragyvenimo šaltinius padaryti vi
siems lygius ir kiekvienam lengvai pri
einamus—kilo apaštalų ir Jeruzalės 
krikščionių tarpe.

Lengva buvo pirmiesiems krikščio
nims gyvenime įvykdyti tą šventąjį ko
munizmą, kur niekas nesako: čia ma
no, čia tavo, bet tik mūsų. Laisva va
lia būdavo nešami turtai ir dedami po 
apaštalų kojomis, kad išpildžius Die
viškojo Išganytojo pasakymą: “Jei no
ri būti tobulas eik, parduok ką turi ir 
sek mane.”
Bet tai nebuvo komunizmas, o tik gud

ruolių sugalvotas planas pasinaudoti. Il
gai nereikėjo laukti, kaip visokie klioš- 
toriai virto milžiniškų turtų svirnais, 
aukštųjų kunigų pralobimo ir išdykimo 
lizdais.

Komunizmas nieko bendra neturi su 
ta bažnyčios bosų filozofija “parduok ką 
turi ir sek mane.” Komunizmas reiškia 
panaikinimą išnaudojimo žmogaus žmo
gum.

Be to, “šaltinis” ir “Draugas” tais sa
vo sapaliojimais smarkiai sukerta patys 
save ir visą katalikų bažnyčios mokslą. 
Pavyzdžiui, jie sako, kad šis prisakymas 
“parduok ką turi ir sek mane” buvo Die
viškojo Ganytojo, tai yra, paties dievo. 
Betgi ten pat skaitoma: “Deja, tokia 
santvarka neužsiliko ir net negalėjo iš
silaikyti gyvenime iki mūsų laikų plačio
je visuomenėje.” Vadinasi, pripažįstama, 
kad Dieviškojo Ganytojo prisakymas ne
galėjo išsilaikyti, nes jis buvo nepraktiš
kas, buvo neapgalvotas, netikęs, netinka
mas moderniškam gyvenimui. Vadinasi, 
“Šaltinis” ir “Draugas” atmeta to Die
viškojo Ganytojo mokymus ir prisaky
mus.

Pavažinėjo, Pasimokino ir 
Atsisveikino

Kelios dienos atgal iš Europos sugrįžo 
Joseph P. Lash, Amerikinės Studentų 
Unijos prezidentas,-įtakingas asmuo so
cialistiniame judėjime. Jis aplankė Is
paniją ir nuodugniai studijavo Ispanijos 
liaudies karą prieš fašizmą. Sugrįžęs 
Amerikon, Lash oficialiai rezignavo iš 
Socialistų Partijos ir Jaunųjų Socialistų 
Lygos. Ir vienai ir kitai organizacijai 
savo pareiškime jis paduoda sekamas 
priežastis to savo žygio. Lash sako, ne
begalįs sutikti su Socialistų Partijos, o 
ypač jos organo “Socialist Call” atsine-* 
Šimu linkui liaudies fronto, Sovietų Są
jungos ir trockistų. Jis nuoširdžiai pri
taria liaudies frontui, o Socialistų Par
tijos vadovybė ir “Socialist Call” redak
toriai liaudies frontą neigia. Jis pamatė 
savo akimis, kaip Sovietų Sąjunga nuo
širdžiai remia Ispanijos žmones jr kaip 
jinai atsistojo pryšakin kovos už taiką 
ir prieš karo kurstytojus, tuo tarpu S. P. 
vadovybė tebeverčia kalnus ant Sovietų 
Sąjungos ir atmeta politiką kolektyvės 
taikos. Čia, Amerikoje, socialistai veja 
iš savo eilių trockistus, kaipo griovikus 
ir priešus, bet dar bjauresnius trockistus 
ir jų nevidoniškus darbus Ispanijoje jie 
gina ir teisina. Lash sako, kad tais vi
sais pamatiniais klausimais jojo ir so
cialistų keliai atsiskyrė.

Mes nežinome, ar Lash ateis pas ko
munistus, ar pasiliks “nepriklausomas”. 
Tačiau jojo žygis turėtų priversti Nor
man Thomasą rimtai pagalvoti. Lash 
nėra koks nors nerimtas politinis pake
leivis. Jis ilgai ir rimtai dirbo Socialistų 
Partijai. Jis buvo. jos vadovas studen
tijoje.

Klausimai ir Atsakymai
‘Laisvėje7 pastebėjau, kad 

iš Ispanijos sugrįžo jaunuo
lis kovotojas draugas Anta
nas Litvinas. Ar jis važinės 
su prakalbomis? Mano su
pratimu, būtų labai gerai, 
kad jis apsuktų visą Ameri
ką ir paaiškintų lietuviams, 
kaip ten dabar dalykai stovi 
Ispanijos karo fronte.

Skaitytojas.

Mes irgi labai norėtumė
me, kad drg. A. Litvinas

$5.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

tuoj aus apvažiuotu nors di
desnius miestus su prakalbų 
maršrutu. Deja, jis nuo to 
purtosi,—ne todėl, žinoma, 
kad jam nerūpėtų Ispanijos 
žmonių kova, bet sakosi ne
turįs drąsos, nesąs kalbėto
jas. Drg. Litvinas puikiai 
įrodė savo pasiaukojimą, 
kai jis aštuonius mėnesius 
kariavo su fašistais. Ir, mes 
manome, jisai puikiai galė
tų ir prakalbas sakyti. Per
eitą pirmadienį jisai kalbė
jo Brooklyno lietuvių komu
nistų susirinkime; Labai 
gražiai paaiškino dalykus.

Vatikano Ranka Lietuvos
Universitete

Lietuvos pažangieji žmonės labai susi
rūpinę klerikalų pasimojimu įsiponavoti 
Lietuvos Universitete. O kaip atrodo, 
Smetonos seimas jiems ateina talkon. 
Štai ką tuo reikalu rašo “Lietuvos Ži
nios”:

“Keista, labai net keista, kad dalis 
‘seimo atstovų kalbėjo ne apie visą 
Universitetą, bet apie jo dalį,—Teolo
gijos-filosofijos fakultetą, kuriam rei
kalauja ypatingų privilegijų.

Toks klausimo statymas yra labai 
nerimtas, nes Universitetas turi tar
nauti valstybei ir net žmonijai, jei jis 
bus tikrai rimta mokslo įstaiga.

Tie seimo atstovai, kurie piktai ir 
neteisingai puolė kitus fakultetus, o 
gyrė ir reikalavo privilegijų vien tik 
Teologijos—filosofijos fakultetui, ži
noma, kitaip į gyvenimą negali ir ne
turi teisės žiūrėti, kaip tiktai pro Va
tikano statutus.

Jie siekia, kad Teologijos fakultetas 
turėtų visas Universiteto specialybes 
apimančius skyrius, lyg kaip kad vals
tybė būtų valdoma iš Arkivyskupo ku
rijos. Tai yra suprantamas klerikali
nės hegemonijos siekimas, bet tai jau 
feodalizmo laikais atgyventas dalykas, 
jeigu valstybė nori būti savarankiška 
ir kultūros keliais žengti pirmyn.

Kažkas pastebėjo, kad Humanitari
nių mokslų fakultetą lanko dvigubai 
daugiau studentų, o baigia—dvigubai 
mažiau, negu Teologijos fakultetą. Ar 
tai nėra faktas, kuris konstatuoja Te
ologijos fakulteto daromą infliaciją? 
Praktiškiau yra stoti Teologijos fakul- 
tetan, kuriame lengviau dirbus grei
čiau studentas gauna diplomą. Ar tai 
ne savotiška politika?”

< . į -• • < •- '

Jam labai vyksta atsakinė
ti į klausimus apie Ispani
jos padėtį.

Beje, šiaip taip mums pa
vyko jį prisiprašyti, kad jis 
pakalbėtų Brooklyne masi
niam susirinkime, kuris 
įvyks spalių 22 d., Piliečių 
Kliubo Svetainėje. Tikimės 
turėti gražios publikos.

šeštadienį d. Litvinas ža
da išvažiuoti Chicagon pas 
savo brolį ir senus pažįsta
mus. Gal chicagiečiams pa
vyks jį išdrąsinti ir panau
doti prakalboms.

Nuo Red. Šį laišką gavo 
vienas darbininkas nuo sa
vo brolio, kuris pirmiau bū
damas Amerikoje energin
gai rėmė visokias bendroves 
Lietuvos reikalais, pirkosi 
bonus ir manė, kad Lietu
voj yra gerai gyventi. Mes 
laišką spausdiname pilniau
siai, tik praleidžiame jo 
brolio ir autoriaus vardą, 
nes tas galėtų jam pakenk
ti.

Liepos 12, 1937 
Sveikinu tave mielas bro

li su tavo šeimyna, linkėda
mas visiems geros sveikatos 
ir viso gero. Dabar prane
šu, kad ir mes visi sveiki 
ir gyvi iš Viešpaties Dievo 
malonės ir jum linkime nuo 
Viešpaties Dievo sveikatos.

O dabar duodu žinoti, kad 
mes gavome nuo jūs laišką, 
už kurį tariame širdingai 
ačiū. O dabar, mielas bro
lau, pradėsiu rašyt naujie
nas iš gyvenimo. Niekas iš 
pažįstamų nemirė; vasara 
Lietuvoj buvo sausa, pas 
mus trumpa lietaus, daug 
nudžiūvo javų. Kitur, girdė
ti, dar daugiau sausa. Net 
ir perkūnėlis mažai trankė
si dėl tokių karščių. Šią 
naktį gražiai palijo. Jau 
greitai pradėsime rugius 
kirsti, o už savaitės kitos 
miežius pjauti, o gal dabar 
lietus sulaikys.

Dabar, mielas brolau, 
klausi, kaip šventoje Lietu
voje ir kaip mums sekasi 
ūkininkauti. Šventa Lietu
va, tai šventa. Ir aš, kada 
buvau Amerikoj, tai aukas 
dėjau, aukavau, kaip galė
jome, taip tverėme Lietuvą 
tėvynę. Aš manau, kad ir 
dabar Amerikoj lietuviai 
daug apie Lietuvą galvoja 
ir jai aukauja, bet gaila to 
mūsų darbo ir, aukų! Ūki
ninkauti man' sekasi gerai, 
pakol dar dolerių turiu, tai 
ir triobas pasistačiau. Bet 
paimkime kitus ūkininkus, 
tai jie prispausti, kaip po 
padu. Jūs, broli, perkate 
viską karvėms ir vištoms ir 
padarote pelno, o jeigu mes 
viską pirktume bekonams, 
tai mums būtų tikra prapul
tis. Dabar nepirkdami, sa
vo viską sušerdami ir ką 
mes gauname? Galima sa
kyti — nieko. Mes gauname 
50 ar 60 litų už 100 kilogra
mų (250 svarų) bekoną, o 
“Maistas” įstaiga parduoda 
tą tarptautinėj rinkoj ir 
gauna 220 arba 230 litų. 
Dėl to “Lietūkis” statosi 
mūrus, o Lietuvos ūkinin
kai tarbas kabinasi ant sa
vo pečių. Broli, rašai, kad 
visi ūkininkų produktai 
brangūs, tai ne taip. Kvie
čių centneris sveria 50 kilo
gramų, o už jį nenori duoti 
nei 15 litų. Kilogramas, 
tai 27ž svaro. Rugių cent
neris—8 arba 9 litai. Aš pa
taikiau rugius parduoti pa
vasarį, tai gavau po 10 litų.

Visko aš negaliu aprašy
ti. Mums viskas brangu, 
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Priminimas Japonams
Sovietų spauda plačiai pa- 

ininėjo 15-kos metų sukaktį, 
nuo to, kaip Raud. Armija 
supliekė baltagvardiečius ir 
japonus prie Spasko, Tolimuo-

Pirmas Vokietijos subma- 
rinas, pabudavotas Kiel’e 
1906 m., tegalėjo pasiimt tik 
tris torpedas. — W. B.

te

Maršalas Vasily zBluecher, So
vietų Sąjungos Tolimųjų Rytų 

armijos vadas.

ką reikia pirkti, na, pavyz- 
din: aš taisiausi lengvą ve
žimėlį, tai atsiėjo 215 ar 210 
litų. Už geležies kilogramą 
reikia mokėti 44 centai, už 
plieno—55 centai. Arklį pir
kau, tai mokėjau 455 litus; 
pirkausi eilę drabužių, tai 
sumokėjau 115 litų. Pagal
vok, kiek reikia man par
duoti rugių arba kviečių 
centnerių, kad tą nusipir
kus!

Brolau, laikraščiuose ma
tai, kad Lietuvoj gerai gy
venti. Kaip kam gerai, bet 
ne ūkininkams. Ir aš žinau, 
kaip Amerikoj, bile įstai
gon nueini, tai reikalą grei
tai atlieki ir mandagiai ap
sieina, o Lietuvoj to nėra. 
Dabar daug valsčių panai
kino, tai vienas nuo kito to
li. Kada ten turi nuvykti, 
tai reikia išlaukti visą die
ną, stovėti be kepurės ir 
ponu turi vadint-su—tą raš
tininkėlį. Mums 20 kilo
metrų į Alytų, tai ten reikia 
vežti už žemę mokestį, tai 
skubini, kad randi dar ban-

Sov. Sąjungos Žinios
Gražus Pavyzdis

v Sovietų Sąjungos piliečiai ir 
raudonarmiečiai yra labai gra
žiuose santikiuose, tai ne tas, 
kas kapitalo šalyse. Iš Alma 
-Atos praneša, kad Tolimų Ry
tų Ypatingai Raudonajai Ar
mijai kolchozninkai daug pa
siuntė daržovių ir vaisių do
vanų. ^Kolchozas “Krasnyj 
kombinąt” pasiuntė. 12 vago
nų obuolių; “Vtoraja Petilet- 
ka”—7 vagonus vaisių ; “Gor- 
nyj Gigant”—5 vagonus.

prie
Anglis ir Geležis

Mokslininkai surado 
Kūrai upės, Sibire, daug ang
lies ir geležies rūdos. Pasiro
do, kad čia gamta turtinga 
kasamomis medžiagomis.

Maskvos Upes Palociai
“Atmintis Paryžiaus Komu

nos” fabrikas pradėjo budavo
ti 50 naujų laivų-gatvękarių. 
Jie kiekvienas galės vežti po 
112 žmonių, šie gražiai ir ge
rai įrengti lavai plaukios Mas
kvos upe tarpe tam tikrų sto
čių ir vežios žmones, kaip ir 
gatve^ariai. Tai bus 
plaukiojanti palociai.

iš-

tikri

Pratimai Baltikos Laivyno
Rudens pratimai Sovietų 

Baltikos Jūrų karo laivyno ei
na pasekmingai. Dalyvauja 
maršalas, .apsigynimo, kamisa- 
ras, K. E. Vorošilovas, laivy- 
ho komaridieriai Viktorovas, 
Isakovas, JZatonski ir kiti. Da
lyvauja buvęs seniau jūreivis, 
o dabar komandierius armijos 
Dybenko. VorošiloVo vėliava 
iškelta ant šarvučio “Oktiabr- 
skaja Revoliucija.”

100,000 Piliečių Sifsirinkime
Po visą šalį eina platūs su

sirinkimai prisirengimui prie 
Sovietų perrinkimų. Spalių 5 
d. Novosibirske tokiame susi
rinkime dalyvavo per 100,000 
piliečių.

Naujas Miestas
Ant Iko upes kranto/ pradė

tas budavoti naujas miestas. 
Namai budavojami 10,000 gy
ventojų. Budavojama gyve- 
namiai, mokyklos, teatrai ir 
kitoki namdi. Mat, čia yra 
Taimazino žibalo išdirbystė, 
tat steigiamas naujas miestas.

* Grįžta Sovietų Jūreiviai
Sovietai gavo žinią, kad iš 

fašistų nelaisvės grįžta jūrei
viai laivų “Komsomol” ir “Smi- 
dovič,” kurių laivus, dar pe
reitais metais, fašistiniai pira
tai nuskendino.

ką uždarytą, o jau ūkinin
kai stovi prie banko. Kada 
atidaro duris, tai net Lau- 
lai braška—kožnas veržiasi 
pirmas. Banke reikia pra
būti, kol lempas sudega ir 

ai neatlikti, o

p vadina “akši- 
augiau įvaržys,

būti, Kol lempas sudega ir 
vis dar reikalai neatlikti, o 
prie sienų pridėta: “Griež
tai draudžiama rūkyti!”, o 
patys storpilviai rūko, kad 
jų jaknos išrūktų, o žmo
nės stovi, kaip po šautuvu 
pastatyti.

Gal nori žinoti, mielas 
brolau, kaip šventoj Lietu
voj malkas parduoda? Kitaip 
neparduoda, kaip_ tik varžy
tinėmis, tai 
ną”. Kas d 
tai tas ir nupirks. Visi grū
dasi, net šonkauliai braška. 
Su malkomis dar šiaip taip, 
bet su statybos medžiais, 
tai dar blogiau. Visko nega
liu surašyti. Būtų mums ne
blogai gyventi tėvynėj# Lie
tuvoj, jeigu būtų tvarka ge
resnė, bet dabar ūkininkas 
žodį negali pratarti. Jis vi
sai paniekintas. Duok ir ki
tiems pasiskaityti šį laišką, 
tai matys, kokia šventa 
Lietuva...

Tavo brolis Antanas.

se Rytuose. Kartu, tai buvo 
įspėjimas Japonijos imperialis
tams, kad jie niekados dau
giau -nedrįstų kėsintis ant So
vietų žemės, nes bus begailes- 
tingai sumušti.

Remia Komunistų 
Veiklą

Drg. A. Bimbai\ Lietuvių 
Komunistų Centro Biuro 
sekretoriui.
Drauge:

Ačiū jums. Gavau nuo jū
sų pakvietimą stoti į Komu
nistų Partiją. Labai malo
nūs tokie pakvietimai. Ma
no visas gyvenimas yra pro- 
letariškas ir aš esu komu
nistas nuo galvos iki kojų. 
Bet mano nelaimė, kad aš 
apsistojau tokioj kolonijoj, 
kaip .. Athol, Mass., kur ne
galima nieko veikti. Mano 
apsistojimo čia priežastis 
yra šeimyniškas gyvenimas. 
Taigi, į partiją įstojus nėra 
ko veikti ir partijos užduo
tis pildyti. Toks partijos na
rys nieko nereiškia, jei jis 
negalės jokio raporto išduo
ti iš savo veiklos. ,

Bet aš finansiškai remiu 
visas darbininkiškas įstai
gas sulyg sąvo išgalės. Aš 
priklausau prie Labor De
fense, o ten reikalavimai di
deli. O antra, komunistų 
aplikacija reikalauja imti ir 
skaityti, “Daily Worker”, 
kas man neparanku. Aš tu
riu daug knygų, visokios li
teratūros. Aš jas skaitau.

Aš kaipo proletaras, at- 
jausdamas jūsų idėjos veik
lą ir komunistų organiza
ciją, pasiunčiu penkius do
lerius į komunistų fondą. 
Siunčiu jūsų adresu,' o jūs, 
kaipo sekretorius, perduosi- 
te į fondą.

Su proletariškais linkėji
mais jums, J. D.

Pastaba prie šio Laiško
Labai ačiū draugui už 

gražią finansinę paramą. 
Aukos priduotos Agitacijos 
Fondui. Draugas ne visai 
teisingai supratote partijos 
aplikaciją. Ten nereikalau
jama, kad būtinai turi skai
tyti “Daily Workerį”. Prie 
aplikacijos “Daily Worke- 
rio” blanką pridėta dėl už- 
siprenumeravimo, jei nori. 
Tai daroma dėl pagarsini
mo laikraščio ir priminimo 
draugams, kad' tie, kurie 
gali angliškai skaityti ir pa
jėgia užsiprenumeruoti, _ tą 
padarytų.

“Laisves” Vajus 
Triumfuoja

Philadelphia vėl pirmoje 
vietoje. Draugai R. Merkis ir 
Sapranauskienė nukirto žęmyn 
drg. P. Boką, pastatydami 
Phila. vėl į pirmą vietą. Ta- 
čiaus drg. A. Stripeika stam
biais šuoliais vejasi Philadel- 
phijos komitetą. Kontestantų 
surašąs gražiai auga. Jau 50 
dalyvių matome surašė. Bet 
visvien dar permažas skaičius. 
Tiek daug yra “Laisvės” karš
tų rėmėjų. Negalime suprasti 
kodėl jie taip apgailėtinai ne
supranta svarbos platinimo sa
vo dienraščio! Atsižvelgiant į 
tai, kaip platus yra mūsų ju
dėjimas, kaip skaitlingos ma
sės žmonių ideologiniai yra su 
mumis, tai “Laisvės” naujų 
skaitytojų gavimui konteste 
neperdaug būtų 500 kontes
tantų vietoje 50.

Po vieną ar po keletą nau
jų skaitytojų galėtų gauti keli 
šimtai draugų. O kad to nema
tyt, tai tik todėl, kad esame 
labai negražiai apsileidę. Juk 
tie draugai, kurių vardai že
miau paduoti, yra tokie pat 
žmonės, kaip mes visi. Jie gau
na po daug naujų skaitytojų, 
tai ar gražu kitiem nepasirū
pinti gavimu nors vieno naujo 
skaitytojo? Pagalvokite, drau
gai apie tai.

Dovanų arenoje šiandien 
turi garbės būti šie kontestan- 
tai:
Philadelphia Veik. Kom. 507 
A. Stripeika, Elizabeth 
P. Bokas, Waterbury.
L. Žemaitienė, Waterbury. 285 
A. Barčius, S. Boston......... 229
A. Kavoliunas, Montreal. .205 
S. Kuzmickas, Shenandoah 172
G. Shimaitis, Montello166 
S. Reikauskas, Hudson... 145 
K. Žukauskienė, Newark. .125

Gražių veikėjų yra žemiau 
paduotame surašė. Pasispaus- 
kite draugai ir įkuopsite į do- ’ 
vanų areną.
A. Klimas, Hartford .... 
F. Geryickąs, Ąth.ol........
ji Mataciiinas, Paterson ..
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
A. Lideikienė, Great Neck 
V. Padgalskis, Mexico. . . 
J. Weiss, Brooklyn ...... 
Ig. Kubiliūnas, So. Boston 
J. J. Bakšys, Worcester. . 
S. Sharkey, Easton..........
S. Paulenka, Lowell........
J. Anvill, Montreal ........
K. Balčiūnas, B’klyn........
J. Bondžinskaitė, Brooklyn 
J. Bendinskas, Summerlee. 
V. Januška, Brooklyn . . . 
A. Masilionis, Hartford".. 
A. Balčiūnas, Brooklyn. . . 
J. Rūdmanas, New Haven
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Kaip Liepia, Taip Sako
K a 1 ė d o d a mas kunigas 

klausia: “Onute, kas tave 
sutvėrė?”

Onutė nusigando ir nebe
žino, ką atsakyti.

Jos geroji motina, šalę 
stovėdama, kumščio ja mer
gaitei pašonėn ir šnibžda: 
“Sakyk, tu, karve, sakyk, 
karve!”

Onutė: “Nugi-gi, karvė.” 
Surinko L. Johnshn.



BROOKLYN LABOR LYCEUM

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

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

Puslapis Trečias

DARBININKŲ {STAIGABaltimore, Md.
lai-

Tuojau Stokite j Vajų ir Gaukite Vienų iš Dovanų

L. Liepa.

Montreal, Canada

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas
(Kartu ir apie Lietuvą)

Paraše J. STALINAS. Kaina 35c.

jausmas išsi-

Kodel Tures įvykti Komunizmas?
Parašė Olginas. Kaina 10c.

Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 
kovų Carp laikais Rusijoj.

Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

bj .įn , ' į , r. ..f ■ ■ ■, -į» T* 

lizmas arba “kruvinas komuniz
mas,” o tik lietuvybė.

Tegul pamėgina uždainuoti 
“Internacionalą” ir pats Tyslia- 
va Lietuvoj, tai greit atsidurs 
už kalėjimo sienų. O jeigu Sme
tona taip myli darbininkus, tai 
tegu “Vienybė” paaiškina, kodėl 
Suvalkijos valstiečiai buvo šau
domi už reikalavimą palengvinti 
jų gyvenimą?

skas, P. Paserskis. Bet ir ne va- 
jininkai draugai neprivalb pa
miršti, kad “Laisvės” vajuj gali 
ir turi dirbti ne tik vajininkai,* 
bet visi.

' Kp. Korespondentė.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
> Skaitytojų.

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

gaikščių sauvalė ~ tauta nu
lemta išmirimui. Kuo gi remia
si ta tvarka, davusi tokias, iki 
šiol istorijoj nematytas, pa
sekmes ?

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

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STass 8847

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

Krikščidnybė
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Paraše A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

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

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November
Vajinin|iams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos: 

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

87tl JOS CAMPAU AVE., DETROIT, IflCEL
...........  ■;■■■................... -.-.r-.
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Konstitucijos Paroda 
Maskvoj

Maskvos Centralinis kultū
ros ir poilsio Gorkio vardo par
kas. Jis žinomas ir mylimas. 
Maskvos gyventojais, žalios lan
kos, gėlių kilimai, vandens tryk- 
štantieji baseinai, upeliai ir ša
lia Maskvos upės krantas—trau
kia kiekvieną dieną šimtų tūks
tančių maskviečių ateiti. Spor
to aikštelės, įvairių įvairiausi 
žaidimai, teatrai, kino, cirkas, 
orkestrai, chorai — išskaityti 
į įvairias lankytojo užgaidas. 
Bet tai ne viskas: parodos, kon
sultacijos, paskaitos ne mažiau 
įdomios ir turtingos. Organizuo
to poilsio reikalų ratas platus ir 
įvairus. Kiekvienas lankytojas 
jaučia stalinišką rūpestį žmo
gum ir ilsėdamas gamtos prie- 
globstyj, gėrėdamasis kultūros 
atsiekimais, pažindamas plačiau 
ir giliau savo socialistinę šalį, 
pasaulio gyvenimą, kiekvienas 
maskvietis giliai dėkoja Sovietų 
valdžiai už suteiktą jam džiaug
smingą ir laimingą gyvenimą 
kartu su visa Sovietų Sąjungos 
darbo liaudim.

Tarp žalių medžių ir gėlių iš
kišus savo raudonas kelią rodan
čias žvaigždes stovi kultūros ba
zė. Tai didelis savotišku stilium 
namas. Jame koncentruota skai
tykla, savimokslinimo paroda, 
Raudonosios Pagelbos paroda ir 
pastaruoju laiku atidaryta Kon
stitucijos paroda.

Įeinant į parodą žiūrovą su
tinka didelis paveikslas: drau
gas Stalinas kalba apie SSRS 
Konstitucijos projektą VIII ypa
tingam visasąjunginiam sovietą 
suvažiavime. CK Politbiuras, 
draugas Stalinas tribūnoj, So
vietų atstovai salėj — viskas 
perduoda tą gilų, jaudinantį ir 
džiaugsmingą SSRS Konstituci
jos priėmimo momentą.

Tas paveikslas įvedantis ir už
baigiantis parodą: Sovietų Kon
stitucija liko priimta socializmo 
tvarkos laimėjimo pasėkoj f 
tas laimėjimas atsiektas per il
gą ir begailestingą kovą.

Pirmoji parodos salė atvaiz
duoja kovą už Sovietų valdžią. 
Štai diagramos, rodančios, kaip 
1871 m. Paryžiaus Komuna pir
moji padėjo Sovietinės valdžios 
pagrindus, šis istorinis karžy
giškos darbininkų klasės kovos 
pavyzdys nuolat įkvėpino Rusi
jos proletariatą kovoj su kapi
talizmu už Sovietų valdžią, štai 
diagramos rodančios darbininkų 
ir valstiečių Sovietų susidary
mą 1905 m. “Pagrindinis revo
liucijos klausimas yra valdžios 
klausimas” — sako Leninas. Ir 

>paroda vaizdžiai rodo, kad val
džia butų stipri darbininkų ran
kose reikalinga, kad ji būtų pro
letariato diktatūros formoj. Pa
rodoj duodami draugo Stalino 
žodžiai kaip proletariatas gali iš
laikyti savo valdžią.

“...kad pasiekti šitą tikslą? 
Tam reikalinga įvykdyt nors 
tris svarbiausius, uždavinius, 
stojančius prieš proletariato 
diktatūrą “ant kitos dienos” po 
laimėjimo:

a) Sulaužyti nuverstųjų ir ek- 
sroprijuotų revoliucija dvari
ninkų ir kapitalistų pasipriešini
mą, likviduoti visus ir visokius 
jų bandymus kapitalo valdžios 
atstatymui;

b) Organizuoti statybą visų 
darbo masių susispietimo aplink 
proletariatą dvasioj ir vesti tą 
darbą linkme, paruošiančia kla
sių likvidavimą, panaikinimą;

c) Apginkluoti revoliuciją, 
organizuoti revoliucijos kariuo
menę /kovai su išorės priešais, 
kovai su imperializmu.”

Ką gi mes ' matom parodoj ? 
štai Sovietų valdžios dekretai 
apie žemės, bankų ir fabrikų na
cionalizavimą, perdavimą į 
darbininkų ir valstiečių rankas. 
Sovietų valdžia su Komunistų 
Partija priešakyj organizuoja 
revoliucijos pasipriešinimą už
sienio interventams, vietos ka
pitalo pasipriešinimo užgniauži-mos nariai, valdininkų ir kuni-

mą ir to pasėkoj lieka išsaugo
ta ir sustiprinta socialistinė 
darbininkų ir valstiečių valsty
bė — SSRS. “Darbininkų ir 
valstiečių Sovietai”,—sako Le
ninas,—“tai naujas valstybės 
tipas, naujas aukščiausiasis de
mokratijos tipas, tai proletaria
to diktatūros forma, valstybės 
valdymo be buržuazijos ir prieš 
buržuaziją būdas. Pirmą kartą 
čia demokratija tarnauja ma
sėms, darbo masėms, nustoda
ma būti demokratija turtingie
siems, kokia lieka demokratija 
visose buržuazinėse, net pačiose 
demokratiškiausiose r e s p u bli- 
kose.”

Ir parodoj apie tai kalba vis 
didesnis Sovietų rinkikų akty
vumas, jų dalyvavimas politi
niam šalies gyvenime.

štai 1924 m. paskelbtoji Kon
stitucija. Ji kiek skiriasi nuo 
1936 m. priimtos konstitucijos. 
Ji atvaizduoja santikius tuo 
metu šalyj: privatinio sekto
riaus gyvavimą, lenktiniavimąsi 
tarp socialistinės ir kapitalisti
nės sistemos. Socialistinė siste
ma nugalėjo. Ir paroda rodo, 
kokiam pamate išaugo socialisti
nė sistema, davusi šaliai stali
nišką Konstituciją. Socialistinės 
pramonės ir žemės ūkio sustip
rinimas, kilimas; atsidavusis, 
tapusis garbės dalyku darbas; 
nuolatinis materialinis ir kul
tūrinis darbo masių gerbūvio 
augimas. Kova už socialistinės 
sistemos laimėjimą. Kartu su 
techniniu ir ekonominiu šalies 
augimu yra kova už kapitalo 
tarnų sutramdymą, panaikini
mą visų, kurie stato užtvaras 
tam darbui,— apie tai vaizdžiai 
kalba paroda.

Dideli Atsiekimai
štai sekam kaip išaugo darbi

ninkų klasė. Štai technikos at
siekimai : garvežių, elektroveži- 

ir 'mų marketai apie tai vaizdžiai 
• kalba. Ir vaizdžiau mums daro

si tas skirtumas kai žiūrim senų 
anglių kasyklų padarymus ir 
naujus. Sunkus kūjis, lempa— 
pasikeičia nauju pneumatiniu, 
lengvučiu ir nereikalaujančiu fi
zinio įtempimo. Lemputė maža, 
šviesi, nepavojinga.

Arba štai medinis arklas — 
kaipo gilios senovės liekana jis 
atrodo šalia kombaino, trakto
riaus. O juk tai buvo (ir net 
šiandien Lietuvoj yra) valstie
čių ginklas kovoj su gamta. Pa
roda rodo, kaip socialistinis dar
bas kolchozuose ir sovchozuose 
aukštos technikos ir agrikultū
ros pamate duoda aukštą derlių.

Koks gilus skirtumas tarp ca
ro Rusijos ir Sovietų Sąjungos: 
mažiukai fabrikai, amatininkų 
dirbtuvės, iki klano technika, 
gamtos turtai užsienio kapitalo 
rankose. Dvarininkų ir kapitalo 
valdžia trigubu jungu slegia 
darbo mases. Nežmoniška eks
ploatacija, beteisiškumas ir tau
tinė priespauda tarpe darbo ma
sių padėtis caro Rusijoj.

fabrikai milžinai, nuolat au
gantis žmogaus užveldėjimas 
gamtos turtų, šviesus džiaugs
mingas darbas be eksploataci
jos, darbininkų gabumų iškili
mai, nuolat keliamas gyvenimo 
lygis—tokie Sovietų valdžios už
kariavimai darbo masėms.

štai puikus vaizdas apie gy
venimo lygio kilimą: kirgizų 
jurta (budelė). Jurtos viduj ma
tome kolchozninkų šeimą. Ji sė
di aplink stalą. Stale skanus šio namai, darbo valandų 
valgis, vaisiai. Šalia stalo virdu
lys. Kochozninko vaikai užveda 
.patefoną. Ant sienų — radio. 
Prie sienų, ant- mažo staliuko, 
siuvamoji mašina. Valgis gami
namas ant primuso. Vyras, žmo
na ir vaikai gerai aprėdyti. Tas 
gyvulio augintojo vaizdas ypa
tingai iškyla palyginus su kla
joklio kirgizo gyvenimu caro 
Rusijoj. Namie molio nulipdyti' 
indai, trachoma sergantieji šei-
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dų ir lopšelių —- augimu, čia 
matome kaip auga moters ak- 
tingumas visose gyvenimo sri
tyse : technikos, kultūros ir vals
tybės valdyme.

Mes matome partijos ir kom
jaunimo dalyvavimą Sovietų va
dovavime. Tai stipri sąjunga su 
darbo masėmis, priešakinis dar
bininkų klasės būrys. Begalinis 
atsidavimas, aukštas darbininkų 
klasės reikalų gynimas — štai 
kuo jie atsižymi.

SSRS Apsigynimas
štai garbingoji ir mylima 

Raudonoji Armija. “Karinė tar
nyba D a r b i n i n kų-Valstiečių 
Raudonojoj Armijoj yra garbin
ga SSRS piliečių pareiga” — sa
ko Konstitucijos straipsnis. Ir 
mes matome kaip atsidavusiai 
Raudonoji Armija saugo savo 
šalies rubežius.

Paroda baigiasi parubežiniu 
stulpu. O už jo kapitalistinis pa
saulis, tykojantis į SSRS. Bet 
garbingi parubežininkai, rau
donarmiečiai budriai saugo savo 
rubežius.

“Kapitalistinis apsupimas — 
tai reiškia”,—kalbėjo draugas 
Stalinas, —“kad yra viena šalis, 
Sovietų Sąjunga, kuri įvedė pas 
save socialistinę santvarką, ir 
yra, be to, daugelis šalių—bur
žuazinės šalys, kurios tebegy
vuoja kapitalistiniu būdu ir ku
rios apsupa Sovietų Sąjungą, 
laukdamos progos tam, kad už
pulti ant jos, sumušti ją arba, 
bent—pakirsti jos galią ir su
silpninti ją.”

Puikus SSRS šalies apsaugos 
komisaras drg. Ežovas stovi 
SSRS sargyboj. Jis kartu su vi
sais garbingais NKVD darbuo
tojais kovoja ir iškelia aikštėn 
visus niekšingų trockistinių- 
bucharininių ir kitų prakeiktus 
darbus kapitalizmo atstatymui.

Konstitucijos paroda — tai 
vaizdžiai rodantis SSRS at- 
siekimų vaizdas. Paroda pade
da giliau suprasti socialistinės 
tvarkos esmę ir jos be galo di
delius atsiekimus darbo masėms. 
Ji parodo, kaip valstybės su
tvarkymas yra darbo masių rei
kaluos.

Paroda gausiai lankoma. Dar
bo žmonių ekskursijos, pavie
niai visą laiką perpildo erdvias 
parodos sales.

Į tai paroda nurodo, kad tai 
gludi socialistinės visuomenės 
susitvarkyme, kuris panaikino 
eksploataciją žmogaus žmogumi, 
kur gamybos įrankiai ir prie
monės liko socialistinės visuo
menės nuosavybė. To pasekmėj 
Sovietų Sąjungoj susidarė nau
ja socialistinė ekonomika, neži
nanti krizių ir bedarbės. Toks 
socialistinės šalies surėdymas 
duoda visiems piliečiams visas 
galimybes pasiturinčiam ir kul
tūriniam gyvenimui.

Tautų Laisve
štai salė, vaizduojanti broliš

ką 11 respublikų sąjungą. Vie
nuolika porų, tautiniuose • rū
buose su respublikos herbu su
silieja su vienu Sovietų Sąjun
gos herbu po Lenino-Stalino pa
veikslais. Paveikslai — išausti 
kolchozninkėmis. Tai Lenino- 
Stalino tautinės politikos laimė
jimo demonstravimas. Prie kiek
vienos respublikos herbo yra 
diagramos, rodančios pamonės 
ir kultūrinio gyvenimo kilimą, 
šis tautinio gyvenimo kilimo pa
vyzdys rodo, kaip socializmo pa
mate auga ir klesti daugtautinė 
valstybė, šitą laimėjimą galima 
išaiškinti drg. Stalino žodžiais: 
“Nebuvimas naudotojų klasių, 
kurios yra pagrindiniai peštinių 
tarp tautų organizatoriai; ne
buvimas naudojimo, kuris kulty- 
vuoja savitarpinį nepasitikėji
mą ir kursto nacionalistines ais
tras; nebuvimas valdžioj darbi
ninkų klasės, kuri yra visokio 
pavergimo priešas ir ištikimas 
internacionalizmo idėjų nešėjas; 
faktiškas savitarpinės tautų pa
ramos įvykdymas visose ūkio 
ir visuomeninio gyvenimo srity
se; pagaliau, SSRS tautų tauti
nės kultūros žydėjimas, tautinės 
sulyg formos, socialistinės sulyg 
turinio, — visi tie ir jiems pa
našūs faktoriai atvedė prie to, 
kad iš pašaknų pasikeitė SSRS 
tautų išvaizda;
vystė pas jas savitarpinio drau
gingumo jausmu ir susitvarkė, 
tokiu būdu, tikras broliškas tau
tų bendradarbiavimas vieningos 
sąjunginės valstybės sistmoj.”

Istorijos Perdavimas
Paskutinioji salė pašvęsta val

stybiniam susitvarkymui, pa
grindinėms piliečių teisėms ir 
pareigoms, partijos santikiui su 
Sovietais ir rubežių apsaugoji
mui.

Ųeinant į tą salę į akį krintą 
didelis plakatas. Jame atvaiz
duota voras su be galo ilgu pjūk
lu. Tai cąras ir jo tarnai, kurie 
atėmė visokias teisės liaudžiai. 
Šalia caro Rusijos “Įstatymų 
Rinkinys.” Jame matome, kad 
kiekvienas darbo žmonių pasi- 
liuosavimo mėginimas žiauriai 
slopinamas. Bet štai Sovietų 
Konstitucijos straipsniai — ly
gias balsavimo teises, rinkimo 
teises. Iškilsta grandiozinis iš
laisvinto žmogaus vaizdas. Įdo
mus Sovietų rinkimo įstatymo 
sugretinimas su buržuazinių ša
lių rinkimų įstatymais. Ten ma
toma tiek apribojimų, kad fak- 
tinai darbo masės jokių teisių 
neturi,.

Pereinam prie Sovietų piliečių 
teisių ir pareigų. Daug diagra
mų ir meninių- paveikslų. Teisė 
darbui rodo kaip išaugo darbi
ninkų, tarnautojų skaičius. Pa
veikslai rodo kaip auga darbo 
masių uždarbių z lygis. Teisė po
ilsiui rodoma sanatorijos, poil-'

su
trumpinimas. Auga kliubų, kino, 
teatrų tinklas. Auga sporto or
ganizacijų tinklas, darbininkų 
nustatyti sporto rekordai.

Teisė mokslui rodo kaip išau
go mokyklų tinklas, bibliotekų, 
skaityklų, literatū'ros leidinių 
skaičius, čia matome ir tautinė
mis kalbomis išleistą literatūrą. 
Tai rodo visų tautų ir rasių ly
giateisiškumą.

Moters lygiateisiškumas už
tikrinamas vaikų Įstaigų — so-

Mano Trupiniai
\

Montreale Juozas Tysliava, 
rodydamas kaip reikia mušti 
lenkus, bemaž vargšas ko ne
nusivertė, nuo steidžiaus. Pa
tartina Amerikos fašistams, 
siunčiant savo kalbėtojus į Ca
nada, apdraust, nes fašistinės 
scenos čia labai siauros ir įsi- 
karščiavę, rodydami ką su
mušti,'kalbėtojai gali nukristi 
nuo steidžiaus ir sunkiai susi
žeisti, o to pasekmėje gali nu
kentėti ir taip jau silpnas fa
šistukų aparatas.

“Vienybės” num. 227, penk
tam puslapyj, po antgalviu “Lie
tuvos Darbas Tėvynes Labui” 
rašo, -- kad suruoštoji “darbo 
šventė,” 18-19 rugsėjų turėjo di
delio pasisekimo. Darbininkai 
sveikinę A. Smetoną, o Smeto
na sakęs, kad jis žiūrėsiąs dar
bininkų reikalų. “Viehybė” nuo 
savęs pridūrė, kad, girdi, tie 
darbininkai nedainavo “Inter
nacionalo,” o tik lietuViškas dai
nas. Girdi, jiems nerūpi socia-

Tysliavukas Montreale pasa
kojo, kad Europoj bus . kada 
didelis “trobelis,” ir Lietuvos 
armotos šaus iš vieno šono į 
lenkusi o SSRS Raudonoji Ar
mija iš kito šono, ir Lietuva at
gaus Vilnių. Bet Vilniaus vada
vimo nariu negalį būti komu
nistas, kitį visi gali. Reiškia tas, 
kas Lietuvai Vilnių pagelbės at
imti iš lenkų, šiandien negali bū
ti priimtas į Vilniaus vadavimo 
komitetų, čia fašistai kaip ta 
yla išlenda iš maišo ir pasisako, 
kad jiems nerūpi Vilnius, o tik 
rūpi fašistinis veikimas.

Vietos ALDLD 25 kp 
kytame savo susirinkime spal. 
11 d., svarstė tūlus klausimus, 
kurių svarbesni čia verta pa
žymėti.

Lyga prieš Karą ir Fašizmą 
susilauks mūsų kuopos delegato 
ir aukų $2.25, kurios buvo su
rinktos tarpe kuopos narių su
sirinkime.

Darbininkų mokyklai iš kuo
pos iždo aukota $1, kaipo mėne
sinė auka.

Kadangi kitur šiemet minima 
Juliaus Janonio mirties sukak
tuvės, tai nutarta tuo pasirūpin
ti ir mums. Baltimoriečiams tuo 
svarbiau tas įvykis paminėti, 
kadangi tarp mūsų gyvena Ja
nonio motina, Marė Janonienė. 
Mūsų kuopa minės bendrai su 
kitomis organizacijomis. Laikas 
dar nepaskirtas. Bus paskirtas 
vėliau.

Komunistų Partijos vietinis 
distriktas ruošiasi rodyti Balti- 
morėje Sovietų gamintą judį, 
“Baltic Deputy” (Europa The
atre). Pelnas eis “Daily Wor- 
kerio” fondan. Mūsų kuopa pa
ėmė praplatinti 25 tikietus.

Mūsų mieste “Laisvės” vaji- 
ninkais išrinkta šie draugai: J. 
Stanys, A. žemaitis, K. Juškau-

MORTOS VILKIENES 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

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

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

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

, Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

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

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

Knygute Apie Partijos Darbė 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizmo
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

Jei iš čia sužymėtą knygų nepasirenka t sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naują skaitytoją visiems metams 
o’ konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

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

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:.
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LIETUVOS ŽINIOS kilmingai buvo atidarytas. Cen
tras yra Raud. Kryž. ligoninėj, 
Laisvės ai. 7. Jame nuolat dežu-

Per Du Menesius Naimj Sa
vininkai iš Butų Iškraustė 

251 Nuomininką
Surinktomis žiniomis, per šių 

metų rugpjūčio ir rugsėjo mėn. 
namų savininkai, pagal teismo 
sprendimus, iš butų iškraustė 
251 nuomininką. Pernai per tą 
patį laiką buvo iškraustyta 274 
nuomininkai. Iškraustymų prie- 
žąstys pernai — dėl nuomų ne
mokėjimo, o šiemet — dėl butų 
nuomų kėlimo. Kada nuominin
kas nesutinka mokėti aukštesnę 
nuomą, namų savininkas teismo 
sprendimu jį išmeta.

Nemoka Darbininkams Pa
brangimo Priedų

Kauno m. darbo inspektorius, 
tikrindamas pramonės įmones, 
rado, kad petnešų d-vės “Efrolt” 
savininkas savo darbininkams 
nemoka nustatytų pabrangimo 
priedų, netvarkingai veda atsi
skaitymo knygeles ir kit. Kadan
gi “Efrolt” savininkas anksčiau 
buvo pasižadėjęs visus trūkumus 
pašalinti, bet nepašalino, jam 
surašytas protokolas ir traukia
mas atsakomybėn. .

Prašo Suvienodinti Atlygi
nimą Visiem Užmiesčio Au
tobusų Susisiekimo Ruožų 

Tarnautojams
Visų užmiesčio auto susisieki

mo ruožų, kurių kontragentų 
valdybos yra Kaune, moka savo 
tarnautojams nustatytą atlygi
nimą, būtent: šoferiui — 240 
lt. ir konduktoriui — 180 lt. per 
mėnesį. Tačiau Marijampolės, 
Kybartų, šakių ruožo, kurio 
kontragentų valdyba yra Vilka
viškyje, tarnautojai gauna ma
žesnį atlyginimą. Auto tarnau
tojų d-ja tuo reikalu kreipėsi į 
Kauno m. darbo inspektorių pra
šydama visų užmiesčio auto su
sisiekimo ruožų auto tarnauto
jams atlyginimo normas suvie
nodinti. Kadangi Marijampolės, 
Kybartų, šakių ruožo kontragen
tų valdyba yra Vilkaviškyje, tai 
Auto tarnautojų d-jos prašymas 
bus pavestas svarstyti Vilkaviš
kio darbo inspektoriui.

Trūksta Plytų
Kai kurie smulkesnieji namų 

statytojai nusiskundžia plytų 
trūkumu. Esą, plytas dideliais 
kiekiais superka didesnėms sta
tyboms, o mažesnėms statyboms 
jų nelieka, o jeigu ir lieka, tai 
nenoriai parduodamos. Dėl ply
tų trūkumo kai kurie statytojai 
turėjo nutraukti statybas.

Darbininkų Susižeidimai
Kauno plačiųjų geležinkelių 

dirbtuvėse susižeidė darbinin
kas Ant. Rudžianskas; geležin
kelių stotyje, sukabinant vago
nus — Pranas Mieželis; prie že
mės ūkio m-jos statybos darbų 
—Motiejus Valentas; Gluchovs- 
kio fabrike — Anelė šatkūnai- 
tė; Tilmanso fabrike — Jz. Kni- 
pas; J. Vainausko baldų d-je 
Zigfridas PrasceviČius; “Verpa- 
lit” fab. — Emilis špechas; Br. 
Kamberių lentpjūvėje—St. Bre- 
dauskas; Amerikos liet. akc. 
b-vėje — VI. Rudzinskas; liet- 
belgų medžio pramonės akc. 
b-vėje “Lietmedis” — Vaclovas 
Marozas ir Jonas Saulevičius; 
“Neris” fab. — Povilas Mileika; 
Laisvės ai. 38 nr. beįkabinant 
langą — Gedalija Paradas ir 
Kęstučio g. 39 nr. esančioje lent
pjūvėje susižeidė darbininkas 
Vitoldas Sudikas.

Atleis per 400 Eigulių
/ žemės ūkio m-joje yra nutar
ta sumažinti eigulijų skaičių pa
didinant jų plotus. Dėl tos prie
žasties numatyta iš kiekvienos 
urėdijos, kurių yra 42, atleisti 
apie po 10 eigulių.

Meškeriotojų Konfliktas su 
Benediktinių Kapelionu
Rugsėjo 26 d. trys kauniečiai

nuvyko prie Kačiuniškių dvaro 
Nevėžyje meškerioti. Pro tą dva
rą tekantį Nevėžį, apie 7 km. va
gos ilgio, nuomoja vienuolyno 
kapelionas kun. Meškauskas; iš
nuomotos upės dalį eksploatuoja 
faktinai vietos ūkininkai šabo- 
nai.

Kun. Meškauskas be jo leidi
mo draudžia meškerioti ir meš
keriotojams daro įvairių kliū
čių, be ko kita, užtiesia upėje 
tinklus, kad negalėtų žuvis pra
eiti. Kadangi toks upės užtven- 
kimas yra neteisėtas, tai giri
ninkas, kuris konstatavo, 
tinklas neplombuotas, 
nuėmė, o jo savininkui
protokolą. Prie upės atvykęs 
kun. Meškauskas reikalavo, kad 
girininkas jiems surašytų pro
tokolus, atimtų meškeres ir grą
žintų tinklą.

ruoja gydytojas ir gail. seselė.

šv. Antano Atlaidų Atgar
siai Apylinkės Teisme

Šiomis dienomis Seinų apylin
kės teismas sprendė didelę Bū
dviečio, Seinų ap., šv. Antano 
atlaidų maldininkų bylą. Lazdi
jų nuovados virš, palaikė kalti
nimą prieš 41 žmogų, liudytojų 
teismas ištardė 114.

Būdvietyje kasmet" yra dideli 
šv. Antano atlaidai, šiemet taip 
pat per šv. Antaną labai daug 
žmonių suvažiavo į Būdvietį. Iš 
plačios apylinkės į Būdvietį tą

kad į jįena SUvažiavo apie 20 kunigų, 
tinklus ]<ul.je vjsa dieną klausė išpažin- 
surašė

Raudonasis Kryžius Kaune 
Atidarė Greitosios Pagelbos 

Centrą
Iki šiol Kaune tebuvo vienas 

greitosios pagalbos centras Mie
sto savivaldybės žinioj. Iš tik
rųjų gi, tai daugiau buvo greito 
transporto centras, nes visas jo 
uždavinys buvo kaip galima 
greičiau nuvežti ligonį į kurią 
nors ligoninę, šis centras tetu
rėjo, berods, tik du sanitariniu 
automobiliu ir todėl dėl jo veiki
mo buvo daug nusiskundimų: 
nesuspėjąs visur greitai atsiųsti 
automobilių, nevažiuojąs į toliau 
už Kauno esančias vietas, nors 
ten skubiai reikalinga ir tt.

Dabar tuos nenormalumus iš
lygins Raudonojo Kryžiaus pa
galbos centras, kuris anądien iš

ties, sakė pamokslus, žmonės 
meldėsi, o išėję iš bažnyčios pra
dėjo smarkiai muštis. Tą dieną 
Būdvietis pavirto kovos lauku: 
per 100 vyrų šaudės revolve
riais, mušės nuo vežimų atkabin
tais branktais, badės peiliais, žo
džiu, kokį įnagį kas sugriebė, tuo 
įnagiu dalyvavo maldininkų 
kautynėse. Vieniems buvo per-
šautos kojos, kitiems padaryta 
žaizdų kitokiais įnagiais, sulau
žyti kaulai, praskaldytos galvos 
ir tt. ir tt. Be to, vietoje buvo 
nušautas vieno maldininko ark
lys, kito kumeliukas ir sunkiai 
sužalotas vienas visai pašalinis 
asmuo.

Tų nepaprastų muštynių bu
vo padaryta kvota ir kaltininkai 
patraukti tieson. Seinų apylin
kės teismas tų didelių muštynių 
vadą Br. Vasiukonį nubaudė vie- 
neriais metais papr. kalėjimo, 
14 asmenų po 6 mėn. papr. ka
lėjimo, 14 asmenų po tris mėn. 
papr. kalėjimo ir dvyliką kalti
namųjų išteisino.

P1TTSBURGH0 IR APIEUNKES ŽINIOS
ALDLD 4-to Apskričio Valdy
bos Posėdžio, Įvykusio Spalio 

13 d., Protokolas

Posėdyj dalyvavo keturi val
dybos nariai; nedalyvavo A. 
žvirblis, apskričio iždininkas.

1. Svarstyta rengiamo “Lai
svės” naudai koncerto reika
lai. Koncertas rengiamas lap
kričio 28 d., L. M. D. Svetai
nėj, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. Nutarta “Laisvėje” užsa
kyt 500 tikietų ir 500 garsini
mų (6X9) su šenadorio mai- 
nierių kvarteto paveikslu, nes 
jie šiame koncerte pildys pro
gramą; taip pat padaryti 25 
didesnių, ant storos popieros 
garsinimų. Nutarta visoms ap
skričio ribose esančioms kuo
poms išsiuntinėt tikietų ir gar
sinimų.

2. ALDLD 4-to apskr. met. 
suvažiavimas nutarta šaukt 26 
gruodžio.

3. Prieš karą ir fašizmą 
konferencijai, kuri įvyks spa
lio 31 d., kaip 1:30 p. p., May- 
fair Hotel, delegatu išrinkta 
E. Gasiunienė. y

4. Sekantis apskričio valdy
bos posėdis nutarta laikyt lap
kričio 17 d., kaip 7 vai. vaka
re, L. M. D. name, 142 Orr St.

ALDLD 4-to Apskr. pirm.
E. K. Sliekienė, 
Sekr. V. J. Količienė.

Kazyrių Parė Nedelioj.
Svarbus Susirinkimas

Spalių 24, Sūnų Lietuvos 
svetainėj, 818 Belmont St., N. 
S., APLA 50 kuopa rengia Ka- 
zyrių Parę (Card Party). Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
25 centai. Atsilankę galės gra
žiai laiką praleist ii’ dar išsi- 
grajint gerų dalykų. Tuomi 
paremsite ir darbininkų judė
jimą, nes pelnas visada APLA 
50 kuopoj naudojamas abel- 
niems darbininkų reikalams.

Tą pačią' dieną, kaip 1 vai. 
po pietų, pas dd. Norkus, 1318 
Reedsdale St., N. S., įvyksta 
svarbus lietuvių partijiečių 
kuopos susirinkimas. Draugai' 
ir draugės, nepamirškite daly- 
vaut. Turime svarbių klausinių 
aptarti.
Kaip Romos Katalikų Federa

cija Vaduoja Vilnių?

Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos Pittsburgho sky
rius buvo sušaukęs susirinki
mą spalio 10, Piliečių svetai
nėj, neva vadavimui Vilniaus. 
Kalbėjo “Draugo” red. šimu
tis. Prastas iš jo kalbėtojas. 
Jis pasakojo, kad Vilnius Lie
tuvai reikalingas todėl, kad ten 
Aušros Vartai yra, kad Šv. 
Kazimiero kaulai ten randasi 
ir tt. Girdi, visi turim melstis 
ir tuortii Vilnių atvaduosim.

Ponia Josie Bishop, 60 me
tų amžiaus, kurio? valdomoj 
kasykloj rasta radiumo. Jos 
kasykla randasi Mojave dy
kumoje. Bishop sako radiu- 
mą atiduosianti gydymui 
kūdikių.

Programoj dalyvavo ir vieti
nis bažnytinis choras. Publikos 
nemažai dalyvavo.

Drg. E._Browderio Mitingas 
Milžiniškas

Spalio 18 d. Earl Browder, 
Komunistų Partijos nacionalis 
sekretorius, khlbęjo Pittsbur- 
ghe. Pilna Duquesne Garden 
publikos prisirinko. Tokio di
delio ir entuziastingo mitingo 
Pittsburghe Komunistų Parti
ja dar nėra turėjusi.

Browderis kvietė visus vie
nytis prieš karą ir fašizmą. 
Progresyvė Amerika susivieni
jusi nenugalima — fašistams 
gali užduot mirtiną smūgį. Vi
sur turim kalbėt apie vienybę.

Kalbėjo taipgi Pat Cush, 
Komunistų Partijos kandida
tas į majorus. Muzikalė pro
grama susidėjo iš IWO Bugle 
Corp, Kroatų Balalaikų orke- 
stros ir vaikučių choro.

r Dabar visi rengkimės prie

kito didelio masinio mitingo 
minėjimui 20 metų Rusijos Re
voliucijos; bus Grotto Svet., 
N. S. Pittsburgh, lapkr. 5.
Apsiveda J. Virbickas, Tauti

ninkų Veikėjas

Kazimierinės bažnyčios kle
bonas pranešė užsakus, kad J. 
Virbickas apsivedė! su R. Ra- 
žiukaite. Vestuvės bus su baž
nytinėmis apeigomis.

J. Virbicko moteris mirė ke
li metai atgal. Atrodo, vien
gungiu gyvent nepatinka, ypa
tingai, kuomet jo duktė apsi
vedė. Tai dabar ir tėvas stoja 
“moterystės stonam”

J. Virbickas yra visiems ži
nomas, kaipo tautininkas ir di
delis laisvamanis. Tačiaus da
bar žemai nusilenkė prieš ku
nigą, kuris už tai pripažįsta jį 
“geru kataliku.” Linkim Vir
bickam geriausio ženybinio 
gyvenimo.
Priešfašistinė Konferencija 

Bus Kitoj Vietoj

Pirmiau buvo pranešta, kad 
Lygos Prieš Karą ir Fašizmą 
šaukiama konferencija bus 
spalio 31, Mayfair viešbuty. 
Dabar pasirodo, kad negalima 
bus ten laikyt, tai nusitarta 
konferenciją laikyt kitoj vie
toj.

Tad visi delegatai tėmykite. 
Priešfašistinė konferencija da
bar įvyks Peace Center svetai
nėj, 206 Stanwix St., Pitts
burgho miesto centre, spalio 
31, kaip 2 vai. po pietų. De
legatai kviečiami laiku pribūt.

Taipgi rengkimės prie. Tai
kos ir Demokratijos Kongreso, 
kuris įvyks Pittsburghe lapkri
čio 26-27-28.

Mirė Ona Kemešienė

Visiems gerai žinoma Ona 
Kemešienė pasimirė spalio 10 
ir palaidota spalio 13. Tai bu- 
,vo apie 70 metų moteris, už
auginusi keturias dukteris ir 
vieną sūnų. Pastaruoju laiku 
jinai gyveno Mt. .Oliver, Pa.

Ona buvo per ilgus metus 
laisvų pažiūrų. Tokiose pažiū
rose mokino ir savo vaikus. 
Paėjo iš Marijampolės apielin- 
kės.

4 Plačiau apie jos gyvenimą | 
ketino parašyt viena draugė, 
dalyvavusi jos laidotuvėse.

Draugijų Sąryšio Veikla

Spalio 13 įvyko Pittsburgho 
Apielinkės Lietuvių Draugijų 
Sąryšio Komiteto susirinkimas. 
Komitetas nelaikė posėdžių 
per vasaros karščius, todėl; ir 
veikimo jokio nebuvo. Bet da
bar nusitarė stoti darban.

Nusitarta šaukti metinė kon
ferencija sausio 30, L. M. D. 
Svetainėj. Išrinkta d. St. Baka- 
nas delegatu į prieškarinę 
konferenciją spalio 31. Nusi
tarta indorsuot demokratų 
kandidatus į Pittsburgho val
diškas vietas. Dar vienas svar
bus tarimas — tai surengti 
draugišką vakarienę pagerbi
mui Pittsburgho apielinkės se
nųjų lietuvių veikėjų. '

Nusitarta laikyt reguliarius 
komiteto susirinkimus. Sekan
tis susirinkimas bus lapkričio 
mėnesy. Sąryšio sekr. St. Ba- 
kanas apsiėmė atvirutėmis jį 
sušaukti.

Ką Sako Kasarskienė Apie 
Lietuvą (

/ . •
Nesenai sugrįžo iš Lietuvos 

Agota Kasarskienė, gyvenanti 
per ilgą laiką ant Reedsdale 
St., N. S. Pittsburgh. Išbuvo 
Lietuvoj jinai tris mėnesius. 
Apvažinėjo visą Lietuvą, taip
gi aplankė ir Vilniją.

Užklausus, kaip dabar jai 
atrodo Lietuva, labai nusimi
nusiai jinai sako, kad Lietuvoj 
padėtis baisi, nepakenčiama, 
žmonės labai skurdžiai gyve
na. Baimė tarp visų neišpasa
kyta. Ir tarp savo šeimynos bi
jomasi koks nofs žodis prasi- 
tart, kad kas nors pro plyšį 
nenugirstų ir nesmagumo ne
padarytų. Smetonos diktatūra 
aštri. Smetonienė esanti visas 
Lietuvos bosas. Areštai nuola
tos pasikartoja.

Jinai parodė iš Lietuvos at
sivežusi hudinių, sūrio, juo
dos duonos ir degtinės davė 
paragauti.

Matykit Maksim Gorkio 
“Ant Dugno”

Spalio 20, Art Cinema tea-v 
tre, 809 Liberty Avė?, Pitts
burghe, pradėta rodj t So-

Baltimore, Md.
Sugrįžę iš Ispanijos Kovotojai 
Kalbės Ateinantį Sekmadienį

‘ Abrahonlo Lincolno -Briga
dos draugai, surengė prakal
bas sugrįžusiems iš fronto ko
votojams. Prakalbos įvyks sek
madienį, spalio 24 d., 2:30 v. 
po pietų, Lehmann Hall, 848 
North Howard St. Trys Fla
herty broliai, kurie išbuvo lo- 
jalistų fronte 7 mėnesius, 2 iš 
trijų buvo sužeisti, bus kalbė
tojais.

Taipgi kalbės baltimorie- 
čiams gerai pažįstamas advo
katas Bernard Ades, kuris da
bar sugrįžo iš Ispanijos, kur 
jis išbuvo' kovos lauke per 9 
mėnesius. Advokatas Adės, vi
suomet buvo geras kalbėtojas, 
o kadangi jis išbuvo 9 mėne
sius kovos fronte, tai reikia ži
not, kad jis mum daug ką pa
sakys. Ir Frederic A. Kummer, 
autorius ir rašė j as, taipogi 
kalbės.

Pirmininkaus kunigas John 
■Hutchinson. Todėl Baltimorės 
lietuviai ir lietuvės, neturim 
apleist progos išgirst aukščiau 
suminėtus kalbėtojus ir kovo
tojus, kurie išbuvo kovos lau
ke, kovodami su juoduoju fa
šizmu, kuris pasirįžo uždėt 
juodąjį jungą ant darbinin
kų klasės.

Fašizmas tai yra didžiau
sias darbininkų priešas. Fašiz
mas yra bjauresnis ir už bu
vusį Rusijos carizmą. Tik pa
skaitykim, kaip sunkiai kvė
puoja ir šaukiasi pagelbos Lie
tuvos antifašistiniai politiniai 
kaliniai: “Nesulaužę politinių 
kalinių antifašistų įvairiais 
persekiojimais, suvaržymais, 
fašistai ruošia visą eilę naujų j 
puolimų prieš savo’ aukas. Vi
sų pirma jie nustatė kaliniams 
mokėti už savo paties sėdėji
mą kalėjime. ..” Tai yra bjau
riausias, dar negirdėtas pa
saulyj dalykas, kad kalėjime 
būdamas turėtum užsimokėti 
už burdą. A. Vitkus.

skaitlingai mane aplankė ir su
ramino. Kuoširdingiausiai dė- 
kavoju per darbininkų dienraštį 
“Laisvę” jiems visiems. Už sa- 
vaitės-kitos aš jau būsiu O. K.

V. J. Stankus.

Cleveland, Ohio

tralinio Komiteto Komunistų 
Partijos.

Taip pat bus ir gera programa 
iš dainų, baletų ir lošimo, šis 
mitingas yra labai svarbus, to
dėl neužsiimkite bereikalingais 
darbais tą dieną, bet dalyvau
kite.

J. A. V.

............   —...................rr, ... ... įlį^fiįĮĮ-jĮi^įg.'rĮ-'r.H---.......—- ....

Chester, Pa.
Kai kas gal mano, kad Ches- 

teryje 'darbininkų spauda nėra 
platinama, bet tas netiesa. 
Tarptautiniam darbininkų ju
dėjime čia jaunimas ypač pro
gresuoja pirmyn, gerai platin
damas darbininkišką spaudą. 
Kasdien išplatinama 60 kopi
jų “Daily Worker” ir 30 kopi
jų “Sunday Worker.” Randasi 
ir keturios stotys, kur galima 
tiedu laikraščiai pirkti. Vie
na stotis, 820 Morton Avė., 
randasi lietuvių apgyvento j 
srityj/čia patartina jiems įsi
gyti “Daily Worker” ir “S. 
Worker.” Praneškit tai ir ki
tiems.

O kaip su mūsų lietuvių dar
bininkų spauda? Ar ją jau tu
rime pamiršti ? Aišku, kad ne. 
Dabar eina “Laisvės” vajus. 
Galima užsisakyti “L.” nupi
ginta kaina: naujiems skaity
tojams $5 metams, o $2.75 pu-’ 
sei metų.

Vietinis “Laisvės” vajaus 
komitetas pereis per lietuvių 
stubas, ragindamas užsisakyti 
dienraštį. Patartina visiems tą 
padaryti. P. Šlajus.

Easton, Pa.
Viešas Padėkavojimas

Rugsėjo 13 d. ištiko manę di
delė nelaimė, nes reikėjo pada
ryt ant sykio dvi operacijos, 
ruptūros ir apendiko. Ačiū ga
biam chirurgui, Dr. Betts,j tapo 
išgelbėta mano gyvastis. Per dvi 
savaites negalėjau nei miegot, 
nei valgyt, o tiktai kankintis.

Per tą laiką ligoninėj mano 
draugai ir draugės-giminės

vietų darytas Maksim Gorkio 
paveikslas “Ant Dugno.” Tai 
vienas svarbiausių paveikslų. 
Svarbu jis todėl visiems ma
tyt.

Prie to, dar bus rodoma 
priedinis paveikslas “Thunder 
Over China,” apiė Chinijos pa
dėtį ir Japonijos puolimą ant 
Chinijos žmonių.

Reporteris.

Masinis Mitingas Paminėjimui 
20 Metų Sovietų Sąjungos; Kon

vencija Jaunųjų Komunistų
Lygos

Lapkričio 14 įvyksta Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos konvencija 
ir 20 m. paminėjimas Sovietų 
Sąjungos.

Mitingas bus Public Audito
rium Bali Roomyj. Taip pat bus 
žymūs” kalbėtojai.

Kalbės Angelo Herndon, vice- 
prezidentas Jaunųjų Komunistų 
Lygos; Mac Weiss valstijos sek
retorius, Jaunųjų Komunistų 
Lygos ir Sam Darcy, narys Cen-.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
GRABOR1US 

(UNDERTAKER) *
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius veatuvėm 
parėm, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

“Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo, 
z

Bus Naujų 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

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

įsigyti bilietus.

Bus Sekmadienį, 14 tapkficio-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.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake

* *- <«M**h

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Atrodė, kad užviešpatavo tyla. Fašis
tai priversti sulaikyti mūšius, laukia 
maurų ir “Junkersių”. Liaudiečiai, ma
tydami ir nepaisydami, kad fašistai pra
lenkia juos apsiginklavime ir išsilavini
me karo reikalų žinojime, sulaikė fašis
tų ėjimą, atmušė žiaurias atakas ir tar
tum nedakainavo viso pavojaus rimtu
mo.

Gal būti, niekas dar tada pilnai nesu
prato to, ką reiškia tarptautiniame plo
te šis fašistų sukilimas. Gal būti, nie
kas dar nesuprato, kad tarptautinis fa
šizmas nusprendė neleisti demokratijai 
žydėti Ispanijoj, kol jis turi viltį jos su
naikinimui.

Didžiuma užsienio atstovų išvažiavo iš 
Ispanijos, kaip tik prasidėjo karas. To
dėl lengva paklysti, turint kelintos eilės 
žinias iš užsienio, arba ir jokių netu
rint. Kas nebuvo Madride tose dienose, 
tas niekad nesupras, kaip mažai žinojo 
liaudiečių valdžia apie tai, kas darėsi už 
jos nugaros pasaulyje, o Londone ypa
tingai. Pirmiausia, per kelias savaites, 
ji tikėjosi, kad Anglijos valdžia niekados 
nesutiks, kad Ispanija ir Portugalija 
patektų į Italijos ir Vokietijos nagus.

Antra, ji manė, kad Anglijos valdžia 
imsis reikalingų žingsnių kontroliavimui 
Portugalijos prieplaukų, net besilaikyda
ma “nesikišimo” pakto.

Trečia, Ispanijos valdžia tikėjo, kad 
Anglijos demokratinė liaudis bus užtek
tinai galinga ir privers savo valdžią pa
laikyti Ispanijos demokratiją.

Šios apverktinos iliuzijos giliai sėdėjo • 
liaudies valdžios ministerlų galvose. To
se sąlygose valdžia, žinanti tikrą padėtį, 
visomis priemonėmis turėtų kovoti už 
Ispanijos nepriklausomybę, bet buvusi 
liaudiečių valdžia padarė labai keistą iš
vadą, kad jos vienu iš svarbiausių darbų 
yra, padaryti kuo žmoniškiausią karą.

Liaudiečiai apgulė Oviedo miestą. Bet 
jie nenaudojo kanuolių jo bombardavi
mui, nes tas iššauks aukas tarpe civilių 
gyventojų. Granada ir Cordoba buvo to- ; 
kioje pat padėtyje. Lakūnai,/kurie gal 
būti geriau suprato padėtį, pragaištin
gumą “žmoniško karo politikos,” malda
vo leisti jiems subombarduoti Sevillę. 
Bet tas jiems buvo uždrausta, kad išven
gus aukų tarpe civilių gyventojų ir kad 
nesunaikinus dailės kūrinių. Toledoj^ 
prie Alkazaro tvirtumos, susidarė kiek 
skirtinga padėtis. Ten valdžia nusprendė 
ramiai laukti, kol fašistai pasiduos, ku
rie užsidarė Alkazaro tvirtumoj, kad 
išgelbėjus tą budinką. Čia ir vietos mi
licija sutiko su šia taktika.

Pradžioj fašistų sukilimo, kada karei
viai, gvardija ir studentai, kurių išda
vystė visoj reakcinėj pasaulio kapitalis
tų- spaudoj buvo keliama į viršų, kaip 
didvyriškumas, po prievarta areštavo 
moteris ir jas laikė uždarę Alkazaro 
skiepuose belaisvėmis. Aky vaizdo j e tokio 
fašistų nachališkumo milicija per kelias 
savaites laiko buvo apsupus Alkazarą ir 
tik iš mažų kanuolių bombardavo tvirtu
mą.

Aš patsai mačiau Toledo mieste darbo 
unijų raštinėj daugelį paveikslų tų, ku
rias fašistai po prievarta suvarė į Al
kazarą. Paveikslus surinko liaudiečiai 
—milicininkai ir priklijavo prie sienų 
tanr, kad į juos įsižiūrėjus ir laike su
sirėmimo su fašistais išgelbėjus jų gy
vastį.

Daug dienų, buvo sueikvota bandy
muose įtikinti fašistus, kad jie išleistų iš 
tvirtumos moteris ir vaikus, kol pradėjo 
ją atakuoti. To pasekmėj atakos neda
vė vaisių, nes jos buvo suvėluotos, leista 
fašistams gerai įsidrūtinti.

Ir taip užviešpatavo tyla. Miguel— 
mechanikas, sekretorius unijos, komu
nistas, ir kovotojas liaudies milicijos 
parvyko pasilsėti iš Sierra de Guadarra
ma kalnų fronto. Rytais ir vakarais jis 
dirbo instruktorių unijų biure.

Tamsų rugpjūčio vakarą Miguel ėjo' 
į kavinę. Prieš jį važiavo automobilius 
pilnas žmonių, milicininkų drabužiuose. 
Jie pas Miguelį pareikalavo dokumentų. 
Jis parodė: kortelę liaudies milicinin
ko, unijos bilietą ir Ispanijos Komunistų 
Partijos nario bilietą—viskas geriausioj

tvarkoj. Bet “milicininkų” viršininkas 
visą tą* apžiūrėjęs pareiškė, kad to ne
gana, kad jis sulaikomas ir turi vykti 
į milicininkų štabą.

Miguel supykęs mąfetė: “Kvailiai... 
Na, o gal ir gerai, kad draugai perdaug 
atsargūs, geriau, negu perdaug minkš
ti.” Su tomis mintimis jis įlipo į automo
bilių ir atsisėdo ant užpakalinės sėdynės. 
Bet kas čia, gal būti staigus mašinos pa
šokimas, gal kokis nugirstas žodis—iš
šaukė pas jį neramumą. Nuožiūra su
kratė jį šaltu supurtymu. Kada automo
bilius ėmė lėkti iš visų jėgų, nuožiūra 
dar daugiau padidėjo.

O “milicininkai” dabar nesivaržydami 
savo tarpe kalbėjosi. Jų kalbos pilniau
siai patvirtino, kad Miguel pateko į per
sirengusių fašistų nagus. Jis sėdėjo ra
miai ir galvojo: “Taip, ar kitaip, man 
jau mirtis. Bet gal būti ką nors prieš 
mirtį, dar aš galėsiu pasitarnauti res
publikai.” Jis sėdėjo visai ramiai, bet jo 
muskulai buvo įtempti, o akys atydžiai 
sekė kelią priešakyje.

Prieš juos važiavo automobilius pilnas 
kovotojų, kurie jau pastebėjo pergreitai 
lekiantį persirengusių fašistų automobi
lį. Staiga milicininkai pamatė, kad vie
nas užpakalinėj eilėj atsistojo, iškėlė fa
šistų pasveikinimo formoj ranką ir gar
siai sušuko:

—Šalin demokratiją! Tegul gyvuoja 
fašizmas! Šalin respublikos valdžią!

Nesuspėjo nuaidėti šauksmai ir ranka 
nusileisti, kaip liaudies milicininkai pa
leido kulkasvaidžio ugnį. Pirm negu kas 
iš fašistų suspėjo iššauti, jie jau buvo 
kulkų suvarstyti, o kiti žuvo nusiritu- 
sio automobiliaus griuvėsiuose. .

Milicininkų automobilius apsistojo, du 
kovotojai išlipo iš jo, kad viską apžiū
rėjus. Jie atrado keturis žmones gy
vus; jų kišenėse buvo dokumentai, paro
danti jų fašistų organizacijos narystę. 
Penktas dar buvo gyvas. Jo kišenėje 
milicininkai, dideliam savo nustebimui, 
atrado milicininko kovotojo kortelę, uni
jos bilietą ir Komunistų Partijos narys
tės bilietą, viską pilniausioj tvarkoj. Jie 
paguldė Miguelį šalimai kelio. Jis sun
kiai alsuodamas papasakojo jiems visą 
istoriją ir mirė.

XIV
Mes pasinaudojome apsistojusiais mū

šiais šiaurių fronte ir atlikome 1,500 my
lių kelionę. Važinėjome dideliame gelto
name “Ispano—Sueze” automobilyje.

Mes klausėme vežėjo Pedro, kiek lai
ko užims į Cordobos frontą.

—Jeigu važiuoti po valiai,—tarė jis,— 
tai užims apie 23 valandas, o j eigų "grei
tai, tai 15 valandų.

Mes važiavome greitai Ispanijos plen
tu, apie 75 mylias į valandą, neturėdami 
pavojaus apsiversti. Mes pervažiavome 
La-Mancha lygumą, kur savo laikais sto
vėjo Don-Kišoto malūnai, o kur dabar 
liaudies komitetai organizavo transportą 
pristatymui maisto Madridui. Mes atvy
kome į kasyklų rajoną, kur Anglijos ir 
Vokietijos kapitalistai per daugelį metų 
iš Ispanijos darbininkų prakaito darėsi 
pelnus, mokėdami vergišką algą kalna
kasiams, priklausantiems prie labiausiai 
išsilavinusių darbininkų rūšies.

Į lygumas išėjo kalnakasiai. Jie pakas- 
dinėjo dinamitą po plentais, gelžkeliais, 
ir buvo pasirengę geriau numirti po 
griuvėsiais, negu praleisti demokratijos, 
jų laisvės, jų laimingo gyvenimo priešus. 
Daugelį mylių mes važiavome keliu tar
pe alyvų medelių, kurie aliejum aprūpi
na pusę Europos ir suteikia milionus pe
sų jų savininkams—ponams, kuriuos ga
lima ant rankų pirštų suskaityti. .

Valstiečiai, ginkluoti medžiojimo šau
tuvais, gulėjo grioviuose, laukdamį atei
nant priešo, užpuolimo Vokietijos ir Ita
lijos lėktuvų, pasirengę numirti už de
mokratiją ir teisingesnį žemės pada- 
linimą.

Daugelį mylių važiavome kaįpais Sier
ra Morena, savo laikais pagarsėjusiais 
banditais, nemažiau už Korsiką. Ant pat 
kalnų mes sutikom jaunus karo specialis- 

’ tus ir liaudiečių oficierius prie lauko ka- 
nuolių. Sunku tikėti, kad/ne vien toli 
šaunančias (sunkias) kanuoles, o bent ką 
būtų buvę galima užvilkti ant šių kalnų. 
Bet jie tą atliko/ * /

(Bus daugiau)

J-

Newark, N. J

dviejų angliškų

paskirta sukelti

sekcijose darbas

KARIAUJA SLOGAS
Elizabeth, N. J 2-iems

GINKLAIS

THE STATE OF NEW YORK

mu-

ir finansai.
Savižudy stė .

persipjovęs sau gerklę 
karčiamninkaš, Skujus.

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

šeštadienį, 23 d. spalių, 8 vai. vak., 
928 E. Mayamensing 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.

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.

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, spalių 24 d. įvyks 

prakalbos, kalbės drg. F. Abekas. 
Prakalbus įvyks Darb. Sv., 920 E. 79 
St., 2-rą vai. po pietų. Lietuviai vi
si, darbininkai ir biznieriai, prašomi 
dalyvauti. Atsiveskite ir savo pažįs
tamus. — J. A. V. (248-249)

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.

Mirė 
lietuvis 
žmogus viduramžis, pažiūrų ka
talikiškų. Kas buvo tikra prie
žastis savižudystės, man nėra

? ./• 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 yra 
užsimokėję tik gera pusė narių. — 
Sekr. (247-248)

MATEŲŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

DETROIT, MICH.
Penktadienio vakare, spalių 22 d., 

ter St. įvyks* labai svarbios prakal
bos. Kalbės labai žymus Detroito kal
bėtojas, drg. W. Wanston. Jis kalbės 
apie rinkimų kampaniją, koki laimė
jimai buvo ir koki dar bus. Apart šių 
klausimų, bus ir kitų svarbių klau
simų. Todėl nepraleiskite progos ne
dalyvavę. —- Kom. (248-249)

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

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)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia Kortų lo

šimo vakarėlį (Card and Bingo Par
ty). Įvyks šeštadienį, spalių 23 d., 8 
vai. vak. 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. Bus gardžių užkandžių, po lo
šimo Šokiai prie geros orkestros. 
Pelną nuo šio vakarėlio skiria dėl 
Rinkimu Kampanijos. — Kviečia 
Kom. ' (248-249)

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp. rengia šokį su 
“Door Prize”, spalių-Oct. 23 d. Darb. 
Svet. Kviečiame visits suaugusius ir 
jaunuolius skaitlingai atsilankyti į šį 
parengimą, turėsime gerą mūziką 
pasišokti. Užtikriname, kad visi atsi
lankiusieji bus patenkinti. Įžanga tik 
15c. — Kom. (248-249)

SUNOM

FRIDAY

‘1

■
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Mūsų Darbuote
Pastaruoju laiku smarkiau 

plečiasi veikimas komunistų 
tarpe už naujų narių verbavi
mą į partijos eiles, už sukėlimą 
fiansų rinkimų kampanijoms ir 
leidimui dar 
dienraščių.

Newarkui 
$2,500.00.

Kaip kitose
eina, neturiu dar ganėtinai ži
nių. Tiek žinau, kad West Side 
skyrius turi sukelti 200 dolerių. 
. Spalio 5 d. turėjom diskusinį 
susirinkimą, ,kur specialiai vie
nas draugas, gerai susipažinęs 
su demokratų ir republikonų 
partijomis, aiškino jų nusista
tymą link darbo klasės. Mat, N. 
J. valstijoj eina rinktinai, kur 
kandidatais yra 2 nuo republi
konų partijos, Moore ir Glee. z

Moore aiškiai eina prieš dar
bo liaudį, gi Glee buvo indorsuo- 
tas, Labor Nonpartisan League.

Tačiaus, kada gavo nominaci
ją nepartinės. lygos, ponas Glee 
pasisakė, kad jis nieko bendro 
neturįs su darbininkais. Vadi
nasi apgavo mus. Gerai padarė 
ponas Glee, kad laiku prisipaži
no, tai dabar virš minėta lyga 
stato savo kandidatu į guberna
torius Komunistų Partijos narį, 
draugą Frank Chandler, labai 
veiklų unijistą, kurį remia uni
jos ir visi pažangūs žmonės.

Lietuvių Kom. Frakcijos 
Susirinkimas

žinoma, bet, spėjama, kad bene 
bus finansiniai trūkumai.

Kas Dar Įvyks?
Visi Newarko ir apylinkės 

lietuviai žinokite, kad spalio 26 
dieną įvyks didelės ir labai svar
bios prakalbos, Lietuvių svetai
nėje, 180 New York Avė.

Kalbės nepaprasta kalbėtoja, 
moteris, J. Bondžinskaitė, 7 me
tus gyvenusi Europoje ir Sovie
tų Sąjungoj, kuri aiškins pasau
lio situaciją.

Sovietų Sąjungos 20 Metų 
Jubilėjus

Lapkričio 7 dieną, nedėldienį, 
3 valandą dieną bus milžiniškas, 
Laurel Garden, masinis mitin
gas, paminėjimui 20 metų Sovie
tų Sąjungos gyvavimo. Kalbės 
viena įžymiausių moteris dar
buotoja, Elizabeth Gurley 
Flynn. Įsitėmykit šiuos labai 
svarbius pranešimus.

, G. Albinas.

Puiki proga pasilinksminti
Šį sekmad., 24 d. spalių-Oct. 

Elizabethe įvyks balius su gra
žia koncertine programa. Ba
lius yra rengiamas tikslu su
kelti finansų padengimui “Lai
svės” vajininkų išlaidų. Eliza-

iii

D. Šidlauskaite
/ 

bethe yra susiorganizavusi 
grupe “Laisvės” vajininkų, ku
rių lyderiu yra Antanas Stri- 
peika. Jie nori gauti pirmą do
vaną dienraščio “Laisvės” 
naujų skaitytojų gavimui va
juje. Jieškant skaitytojų, rei
kia važinėti automobiliaiš ir 
pasidaro kaštų. Todėl tiems 
kaštams padengti įvyks balius 
šį sekmadienį, 24 d. spalių- 
Oct., Kliubo salėje, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Bus graži programa, dai
nuos Lillian Kavaliauskaitė, iš 
Brooklyno, A. Višniauskas iš 
Bayonne ir vietinė dainininkė D. 
Šidlauskaitė.

Apart gražios programos bus 
skanių valgių ir gėrimų.

Visi dienraščio “Laisvės” 
rėmėjai būkite šiame parengi
me, padėkite savo dienraščiui 
gauti kuo daugiausia naujų 
skaitytojų.

Spalio 8 d., lietuviai komunis
tai turėjom gan smagų, gyvą su
sirinkimą su simpatizatoriais ir 
“Laisvės” skaitytojais. ;

Čion dalyvavo ir draugas A. 
Bimba “Laisvės” redaktorius, 
kuris darė pranešimą, kodėl rei
kia didinti komunistinė šeima ir 
koki darbai stovi prieš mus, kai
po komunistus, kaipo darbo kla-> 
sės sargus. Jis pasakė, kad jo-1 
kis rimtas darbas ar tai jis būt 
kultūrinis, ar politinis, be stip
rios Komunistų Partijos negali
mas.

Šiame susirinkime išpildė ap
likacijas 4 draugai ir manoma 
dar daugiau gaut trumpu laiku.

Kaip tokis svarbus susirinki
mas, turėjo būt skaitlingesnis, 
nes galima buvo iš drg. Bimbos 
kalbos daug ko pasimokint, ir 
sužinot svarbių politinių prob
lemų.

Tam Tikro* Rūšies 
Patrijotizmas

Pastaraisiais laikais pas
mis prasideda reikštis pas drau
gus tam tikras savo miesto bei 
kolonijos patrijotižmas, aiškiau 
sakant, nesusipratimas. Jei Har- 
risono draugai rengia kokį va
karėlį, kad ir mažos vertės, tai 
būtinai pas juos turi dalyvauti 
ir newarkieciai, o kad ne, “tai 
mes neateisim pas jumis.”

Ir jie bando jau praktikuot tą 
savo teoriją gyvenime. Tas pats 
ir su Hillsides draugai.

Mat, jie mano, kad jie remia 
savo apsilankymu į newarkiečių 
parengimus, newarkiecius, kai
po miesto draugus, o ne kaipo 
liaudies judėjimą apskritai. 
Toksai šių miestelių draugų nu
sistatymas yra tiesiog žalingas, 
moraliai, materialiai ir draugiji
niai abelnai.

Jis sėja neapykantą tarp ne
tik šiame geografiniame ruožte 
draugų darbininkų, bet teikia 
pavyzdį ir kitų apylinkių ir 
miestų draugams, šių miestelių 
draugai nelaikykit už blogą, 
■i -j , . v. . . . jreiiKVUUieiiiv vaaaic, opauų u.,kad newarkieciai suziųiai nepa- 7;30 val ? Draugijų Svet., 4097 Por-

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia paskaitą, kuri 

įvyks spalių 24 d., B. Poteliuno Svet., 
53 Bank St., kampas Stanton St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Šią paskaitą 
parašė Dr. J. J. Kaškiaučius — 
“Kaip Maitintis, Kad Būti Sveiku.” 
Prelegentas J. V. Stankevičius. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti, išgirsite naudingų 
dalykų. — Kom. (248-249)

Puslapis Penktas

remia ar netaip paremia, kaip 
jūs norėtumėt. Aš tikras, kad 
newarkieciai ir noro turi ir 
draugingi jums, tik svarbiausia, 
tai tas laikas, kurio nevisuoąiet 
randasi

BAYONNE, N. J.
Spalių 29 d. įvyks Lietuvių susi

rinkimas ir prakalbos, kurias rengia 
lietuviai komunistai, Liet, ūkėsų 
Kliubo Svet., 542 Broadway. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga veltui. Kal
bės drg. J.' Bondžinskaitė, kuri nese
nai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Ji 
pasakys daug įdomių dalykų. Todėl 
prašome visus skaitlingai dalyvauti. 
— Kom. ' (248-249)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 24 d. spalių, 10 vai. ryto, 
143 Pierce St. Draugai ir draugės, 
malonėkite būti šiame susirinkime. 
Turime daug dalykų apkalbėti. 21 d. 
lapkričio bus 6-to Apskr. Konf. Tu
rime delegatus išrinkt. Taip pat pra
šome pasimokėt duokles, kad būtu
mėt pilnam stovyje konf. akyse. — 
L. Tureikis. (248-249)

MONTELLO, MASS.
Daily Worker iškilmingas balius-, 

šokiai, muzika, valgiai ii’ gėrimai 
įvyks šeštadienį, 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 atkeliavusių iš Lietu
vos, nuo Seredžiaus. Visi darbinin
kiško judėjimo rėmėjai yra prašomi 
dalyvauti minėtame balije, linksmai 
praleisime laiką ir tųom pačiu kar
tu paremsite darbininkišką spaudą. 
—Kviečia Kom. (247-249)

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

Jūsų kasdienis stiklas 
šviežaus PIENO

SATURDKt

Nusitark dabar turėt mažiau 
slogų šią žiemą, štai lengvas, 
malonus tam būdas. Tik pra
dėk reguliariai gerti pieną. Tai 
viskas.

Bet štai kas atsitinka. Pienas 
duoda jum dvi gerai-žinomas 
apsaugas nuo slogų. Viena, tai 
jis veikia tikrai šarmiškai.

Bet dar svarbiau, pienas yra 
extra turtingas Vitaminu A, 
vitaminu prieš užsikrėtimą, ir 
padeda jum išvystyt atsparą 
prieš kvėpavimo ligas. O jūsų 
kūnas prisikraus Vitamino A 
taip, kad pienas, kurį geriate 
šiandien, gali tarnaut jums per* 
visus ateinančius mėnesius.

■ Pradėkite pieno paprotį šįva- ’ 
kar. Tai yra pilnas “stiklas 
apsaugos.” The Bureau of Milk 
Publicity, Albany.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisyt* Koplyčią 
Ir salę del po iermen* pietį. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Ik <
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Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui sti 
moterimis. Ned6- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St Tarp Union Sq. ir Irving PL New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Ketvįrtad, Spalių 21, 1937

Lietuvis Jaunuolis, Grįžęs Iš Ispanijos Karo 
Fronto, Kalbės Pil. Kliube Rytoj, 22 Spalių 
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SUSIRINKIMAI
Saukia Mahoney "Gintis 
Nuo A. D. P-jos Teisme

Tammanės kandidatas į ma
jorus Mahoney dabar labai ner- 
vijasi dėl Amerikos Darbo Par
tijos paskelbimo, kad Mahoney 
turi ryšius su National Civic 
Federation, žinoma griežtai 
priešdarbininkiška organizacija. 
Jis šaukia, būk vienas jam siųs
tų laiškų nuo pono Ralph M. 
Easley, tos federacijos reakcio
nieriaus pirmininko, esąs su- 

x klastuotas. k

Į Mr. Mahoney bandymą rik
smu savo broliškumą su reakci
ja pridengi nuo darbo žmonių 
akių, ADP valstijinis sekreto
rius Alex Rose sako:

“Man patinka Mr. Mahoney 
grąsinimas man teismu už ap
šmeižimą pareiškimu apie jo ar
timą bendradarbiavimą su Mr. 
Easley. Mr. Mahoney apibūdina 
paskelbtą korespondenciją su- 
klastuota. Aš iššaukiu jį įrodyti 
tą savo kaltinimą teisme.”

Už Ką Lietuvės Balsuos 
Šiuose Rinkimuose?

Tą klausimą lietuvės mote
rys diskusuos savo susirinkime 
šį vakarą, tai yra, ketvirta
dienį, 21 spalių, 8 vai. vaka
ro, “Laisvės” Svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Kaip žinia, šiemetiniams 
New Yorko-Brooklyno rinki
mams užsiregistravo virš mi- 
lionas moterų — 1,012,811.— 
Tai armija, kuri gali pakreip
ti rinkimus vienon ar kiton 
pusėn. Lietuvės moterys taip
gi galvoja, kaip tą svarbią tei
sę ir pareigą — balsavimą — 
geriausia panaudot savo ir vi
so miesto labui.

Yetta Harris, žymi vietos 
politikos žinovė, yra sutikus 
padaryti trumpą pranešimą 
(anglų kalboj) apie rinkimus 
ir kitais šiandien moterį lie
čiančiais svarbiausiais klausi
mais. Po to visos dalyvaujan
čios galės išreikšt savo mintį. 
Kviečiame mačiusias šį prane
šimą dalyvauti ir pakviesti ki
tas.

ALDLD Narėms
Kadangi tai > yra ALDLD 

Moterų 81-mos kuopos regu- 
liario susirinkimo diena, tad 
visos narės prašomos susirinkt 
anksčiau, kad galėtume anksti 
baigt kuopos reikalus ir turėt 
daugiau laiko diskusijoms ir 
pasilinksminimui. Valdyba.

i Direktorių Atydai
Pirmadienį, 25-tą dieną spa

lio, įvyks Lietuvių Kooperaty- 
vės Spaudos direktorių susi- 

< rinkimas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi pribūkite laiku.

J. Nalivaika.

Šokių Kūrėjų Grupės
Pradedant šiuo penktadieniu 

Brooklyno Institute of Arts and 
Sciences pradės šokių Kūrėjų 
Grupių pamokas. Panašioms pa
mokoms pereitais metais buvo 
įsirašę veik tūkstantis šokių my
lėtojų. Tos grupės rūpinasi pa
gaminimu grupinių šokių pasi
linksminimui ir sportui, ne sce
nai. Klasėms pritaria daug žy
mių autoritetų šokių srityje. Iki 
šiol daugiausia koncentruotasi 
šokiais sceniška plotme, bet da- 
bar pasisukta į šokius masiniam 
naudojimui.t V :■ _____________

Mirė
Eį A '

Louis Rakaukas, 67 m. amž., 
685 Grand St., mirė spalių 18 
d., Kings County Ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidotas 21 d. spalių, 
Šv. Trejybės kapinėse.

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

Pirmu kartu šio Ispanijos ka
ro istorijoj lietuviai susilaukėme 
tiesiai iš karo fronto jauną lie
tuvį karžygį, kuris pašventė 8 
mėnesius su ginklais rankose 
gindamas demokratiją nuo fa
šizmo. Juomi yra Antanas Lit
vinas iš Chicagos. Jisai buvo 
vienu iš pirmųjų lietuvių, nuvy
kusių gint demokratiją Ispani
joj jos kritiškiausiose dienose ir 
du sykiu už ją panešė žaizdas.

Antanas Litvinas brooklynie- 
čiams papasakos savo pergyve
nimus, taipgi apie karo fronto 
ir abelną Ispanijos padėtį, Broo
klyno lietuvių komunistų su
ruoštame masiniame mitinge šj 
penktadienį, 22 spalių, 7:30 va

karo, Liet. Am. Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne.

i Įžanga veltui.
Kita to vakaro kalbėtoja bus 

J. Bondžinskaitė, kuri ilgokai 
pagyveno Sovietų Sąjungoj ir 
apkeliavo daug kitų kraštų.

Abu kalbėtojai atsakys į sa
vo prakalbose paliestus klausi
mus.

Williamsburgieciams ir iš 
apylinkių reiktų pasinaudot šia 
vienintele proga, kadangi Litvi
nas išvyksta Chicagon, o Bon
džinskaitė — į tolimas koloni
jas ilgam maršrutui su prakal
bomis ir organizaciniais reika
lais. \

Lietuviai Darbiečiai 
Vėl Paraduos

Praeito penktadienio vakare 
lietuviai darbiečiai — kriau- 
čiai, kontraktoriai ir jiems pri
tarianti žmonės turėjo Darbo 
Partijos kampanijos paradą. 
Nuo Piliečių Kliubo, kur yra 
kampanijos raštinė, buvo išva
žiavę paraduoti 169 automo
biliai, bet baigiant paradą pa
siliko tik 9 automobiliai. Va
dinasi, naktinis paradas nekaip 
nusisekė.

Kitos paradas yra rengia
mas, kaip pranešė Augūnas, 
šeštadienį, 30-tą dieną šio mė
nesio. Jis prasidės vėl nuo Pi
liečių Kliubo, 2-rą yal. po pie
tų. Tad visi yra prašomi daly
vauti jame. J. N.

Central Brooklyn

Subatoj Bus “Laisvėj” 
Parengimas

Komunistų Partijos Ketu
riolikto Rinkimų Distrikto 
kuopa rengia vakarėlį. Jis 
įvyks ateinantį šeštadienį, spa
lių 23 d., 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer 
Street.

Vakarėlis bus su programa. 
Čia susirinks įvairių tautų 
žmonių, darbininkiškai nusi
stačiusių. Į šį vakarėlį nebus 
jokios įžangos. Rengėjai kvie
čia skaitlingai atsilankyti ir 
paremti Komunistų Partijos 
kuopos veikimą. Šioj kuopoj 
priklauso daug lietuvių komu
nistų. ' Draugas.

Matykit F. Lepinską Lošiant
Juokingą Rolę

Praeitą savaitę įvyko net 
trijų mūsų darbininkiškų or
ganizacijų susirinkimai: ALD 
LD, LDS ir TDA kuopų.

ALDLD 24 kp. praeitais, 
1936, metais turėjo 30 narių. 
Šiais metais viso pasimokėjo 
dar tik 20 narių, bet šiame su
sirinkime nekurie draugai pa
sižadėjo iškolektuoti ir iš liku
sių draugų duokles. susirin
kimus atsilanko mažai, tik 
apie trečdalis narių./Yra ke- 
liatas labai gerų draugų, taip 
sakant, mūsų judėjimo vetera
nai.

šiame susirinkime skaitytas 
laiškas nuo K. P. Lietuvių C. 
B., kuriame atsišaukiama į 
draugus, kad stotų į Komunis
tų Partiją. Buvo tuo klausimu 
trumpos diskusijos. Veik visi 
pripažino, kad yra labai svar
bu būti nariu K. P., kuri va
dovauja visam revoliuciniam 
veikimui šioje šalyj, bet šia
me susirinkime nei vienas ne
įsirašė. Pasižadėjo pagalvoti, 
gal ateityje įstos į K. P.

Mūsų dienraščiu vajaus 
klausimu ir jaunuolių žurnalo 
išleidimo klausimu taip pat 
buvo kalbėta. Nekurie draugai 
pasižadėjo kiek galint pasi
darbuoti. Išrinkta delegatas į 
Lietuvių Kongreso konferen
ciją.

LDS 46 kp. narių turi ne
daug, bet į susirinkimus atsi
lanko gana skaitlingai. Nuo 
pradžios šių metų kuopa gavo 
4 naujus narius. Nuo pat šios 
kuopos susiorganizavimo tik 
vienas narys išsibraukė, susi- 
spendavusių irgi nėra. Draugė 
Paršonienė pasižadėjo gauti 
vieną ar du naujus narius. Ti
kiu, kad draugė Paršonienė 
savo prižadą išpildys. Kiti 
draugai turėtų tą pat padary
ti, tai bematant mūsų kuopa 
nariais pasidvigubintų.

TDA kuopa, išskyrus mo
kesčiu užsimokėjimo ir kai ka
da kiek paaukojimto kaiku- 
riems apsigynimo reikalams, 
veik nieko neveikia. Kai ku
rie draugai išsireiškė, kad to 
ir užtenka, bet plačiau anie 
tai padiskusavus jie tą savo 
nusistatymą atmainė.

TDA nors nariais ir nėra 
skaitlinga organizacija, bet la
bai didelius darbus yra nudir
busi. Tom Mooney, Scottsboro 
negrų jaunuolių, Herndon ir 
kitų gynimu ir šelpimu labai 
daug nuveikė. O kur gynimas 
darbininkų įvairiuose streikuo-

Kur Būsite Ateinantį 
Sekmadienį?

Vasara pasibaigė, atėjo ru
duo. Nors dar progai pasitai
kius vykstame į parkus, pajūrį 
ir miškus, bet vos saulutei be
sileidžiant jau skubiname į 
miestą. Dabartiniu laiku ge
riausia proga su draugais ir 
draugėmis pasimatyti, pasikal- 

I bėti apie pasaulinę situaciją, 
kuri taip labai svarbi, galima 
svetainėse, parengimuose.

Sekmadienį, 24 d. spalių, 7 
vai. vakare, atsibus labai svar
bus vakarėlis. Jis rengiamas 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyne. šokiams 
grieš Kazakevičiaus šauni or
kestrą. Rengėjai užtikrina, 
kad gerai ruošiasi ir turės tin
kamų valgių ir gėrimų. '

Mes tikimės, kad šiame pa
rengime bus ir svečių iš toli
mesnių kolonijų. Visi ir visos 
kviečiami atsilankyti į šį pa
rengimą. Atminkite, kad or
kestrą grieš nuo 7 valandos 
vakaro. Vakarėlį rengia Ame
rikos Lietuvių Darbininkų. Li
teratūros Draugijos 1 kuopa.

Rengėjų Draugas.

Atsisakė Vežt Japonijai 
Karo Reikmenis

Penkiolika Danijos jūrininkų 
tapo išvaryta nuo laivo Marchen 
Maersk per Brooklyno policiją, 
kada jie atsisakė plaukt Japoni- 
jon su karo reikmenimis.

Įgula sako, kad apart įvairių 
karo reikmenų, laivas prilioduo- 
tas labai pavojingu benzol. Jūri
ninkai pareikalavo jiem atmo- 

įkėti, kaip tą nusako Danijos 
įstatymas, bet kapitonas Niel
sen, vieton mokesčio, pašaukė' 
policiją.

Išmestus jūrininkus priglau
dė Skandinavų Jūrininkų Kliu- 

, bas. •

F. Lepinpkas

Ar jau visi žinot, kad mūsų 
gabus ir turįs talentą lošime 
F. Lepinskas loš labai juokin
gą rolę komedijoj “Išdykus 
Pati.” Jis savo talentu ir gabu
mai juokins žiūrėtojus. Jis per
nai lošdamas “Dvaro Berną” 
mus prijuokino, taigi ir šiemet 
prijuokins, nes turi gražią ir 
juokingą rolę, kurioj reikia 
dainuot ir mylėtis su Onyte.

Taigi, 31-mą dieną spalio 
matykit jį lošiant Labor Ly
ceum Svetainėje, Brooklyne.

Kviečia Rengėjai.
---------------------r

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą antradienį-- laikėsi 

“Laisvėj” inžinierius V. Ed- 
wardas Mardosas iš Girard
ville, Pa.

Ant. Valatka Apsigyvens 
Brooklyne

šiomis dienomis atvyko iš 
Worcesterio Brooklynan An
tanas Valatka. Jis čia mano 
apsigyventi. Valatka kadaise 
gyveno Chicagoj ir lankė pai
šybos meno mokyklą.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

se, pikietuose, kur desėtkais 
areštuojami ir kemšami į ka
lėjimus. Į šią organizaciją tu
rėtų prisirašyti kiekvienas 
bent kiek susipratęs darbinin
kas. Mokestis gana žema: dir
bantiem 20 centų, o bedar
biam tik 2 centai į m/ėnesį.

Rep.

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 22 d. spalių, 7:30 vai. 
vak. pas Ch. Matthews, Apt. 8, 433 
W. 33rd St. Būtinai visi nariai būki
te, idant visi galėtų pasimokėti už 
šiuos metus ir dalyvauti rinkimuose 
į naują Centro Komitetą. — Valdy
ba. (247-249) .

MOTERIMS
ALDLD Moterų 81-mos kuopos 

susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
21 spalių, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
Salėj. Kviečiame ir nepriklausančias 
šioje kuopoje.

IŠRANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoją 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 
Til. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

R Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

417

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St 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.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir ū—1.

Nira valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Vaistininkai už CIO
Savininkai kompaniškų vais

tinių—Whelan Drug Stores— 
keletą mėneąių atgal pajuto, 
kad tarp darbininkų jau eina 
organizavimasis į CIO. Kom
panijos viršininkas Mr. Moffat 
tuojau pasiūlė pažadus ir už
kinkyta geriau apmokamieji 
jo bernai organizuot kompa- 
nišką uniją. Jam pavyko lai
kinai apgaut darbininkus ir di
džiuma jų nubalsavo už kom- 
panišką uniją.

Tačiau į. kiek laiko darbinin
kai apsižiūrėjo, kad sąlygos 
negerėja ir pažadai nesipildo, 
nusprendė nebeklausyti pono 
Moffat perspėjimo saugotis 
“raketieriškų CIO komtunistų.” 
Jie rugsėjo 29 perbalsavo uni
jos klausimą ir 439 balsais 
prieš 4 nusprendė panaikint 
kbmpanišką uniją- ir prisidėt 
prie CIO.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

Notary Public

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

Tel. Stagg 2-5043

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 23 October 
šis Kliubas rengia 

CHICKEN CHOW MEIN 
PARTY 

Prasidės 9-tą vai. vakare
Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Pare bus kliubo, name 

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame tHsus ir visas— 
s I KLIUBAS.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 11 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvo Juozapo Lu- 

kauskio, apie 75 m. amžiaus. Paeina 
iš Kauno redybos, Telšių apskr., Ja
napolės priemiesčio. Kaimas, Gurkal- 
nis, jo tėviškė. Jis apleido Lietuvą iš 
Užvenčio parapijos, Užvarmio dvaro, 
vienkiemis Palinigis, 46 m. kaip ap
leido Lietuvą, palikdamas pačią Do
micėlę su penkiais vaikais: vyriausia 
Nastazija, Kostas, Elzbieta, Antosė 
ir Vaclovas. Visi dar gyvi, tik moti
na Domicėlė mirus, 1931 m. Atsišauk 
pats! Arba kas žinot, kur jis gyve
na, malonėkite pranešti man. Pas
kiausia gal gyvetio Baltimorėj, Ma
ryland St. Kas tikras žinias apię jį 
suteiks tas gaus $50.00 dovaną. Kos
tas Lukauskas, 11 Įlicks Lane, Great 
Neck, N. Y. Z (248-250)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y..

Telefonas: EVergreen 7-4311

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
, K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbėti ai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck irxMaujer Sts.
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos kląsčs anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbSti 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.
Telefonas: EVergreen 7-1661




