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Įsiregistravo.
Gedimino Ordinas —

Už Ką?
Nusipelnę “Didvyriai.”
Eilinis Melas.
Urugvajiečių Problemos.
Įdomi Konferencija
“Priekalas” Gal Padažnės

Rašo R. Mizara

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 
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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re
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Chicagos kunigų “Draugas” 
praneša, kad, pagaliau, L.R. 
K.S.A. tapo įregistruotas Mas
sachusetts valstijoj.

LRKSA gyvuoja 51 metus. 
Vadinasi, jam ėmė virš pusės 
šimto metų, kol tapo pripažin
tas legališku Massačiuzėj.

Lietuvių Darbininkų Susi-, 
vienijimas gi ten įsiregistravo 
jau trys metai tam atgal.

O LDS teturi tik septynis 
metus amžiaus!

Nugirsta:
—Už ką “tautos vadas” 

apdovanojo p. St. Gegužį Ge
dimino ordinu?

—Už tai, kad jis suskaldė 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koj.

Tokių pokalbių išgirsi vi
sur, kur tik prisimenama apie 
padarymą p. Gegužio smeto
nišku kavalierium.

Už ką gi kitą, iš tikrųjų, p. 
Smetona apdovanotų p. Gegu
žį Gedimino ordinu? Už jo 
“pasidarbavimą tautai”? Mai- 
nierių unijai? Gegužis nieko 

• teigiamo, nieko ypatingesnio 
tuo reikalu nedavė nei vienai.

Pagaliau, jeigu “tautos va
das” ištikrųjų Gegužį apkars
tė ordinu dėl pastarojo “pasi- 

• darbavimo mainierių unijai,” 
tai būtų daugiau, negu panie
kinimas paties unijizmo.

Atsiminkim : Lietuvoj darbi
ninkams uždrausta organizuo
tis į profesines sąjungas (uni
jas), uždrausta streikuoti. 
Kiekvieną, kuris drįsta darbi
ninkus organizuoti, Smetonos 
šnipai suima, muša ir kalina!

Taigi p. Smetona jau apko-| 
rė Gedimino ordinais: kelias 
davatkas, eilę kunigų, Šimutį, 
Jurgėlą, Karpiuką ir p. Ge
gužį.

Will you be the next one,

Vienas fašistų “Vienybės” 
bendradarbis rašo, būk d. 
Pruseika “turi gražų naują 
automobilį...”

Tiek čia tiesos, kiek andai 
tos rūšies spaudoj paskelbime, 
būk d. Bimba turi pirkęs na
mus.

Fašistai nebūtų fašistais, 
jei jie nemeluotų ir nešmeiž
tų kitokių pažiūrų žmonių!

Smagu, kad vėl pradėjo ei
ti “Darbas,” .Uruguajaus lie
tuvių laikraštis. Šis pirmas šių 
metų (eilinis: 30) numeris 
daro gero įspūdžio,—nemažo 
formato ir šešių puslapių..

Sunkiausias laikraščio lei
dimo darbas, aišku, gula ant 
Montevideo miesto draugų.

Linkėtina jiems 
giausiai energijos ir 
mo laikraštį išlaikyti 
gerinti!

kuodau- 
pasirįži- 
ir jį vis

Man rodosi, “Darbas” gerai 
daro ragindamas visus Monte
video lietuvius, be pažiūrų 
skirtumo, įsteigti vieną kultū
ros centrą, kuriame turėtų bū
ti knygynas-biblioteka.

Aplink tokį centrą galėtų 
susispiesti visi demokratiniai 
nusistatę lietuviai, jį bendrai 
užlaikyti ir juo naudotis.

Viena iš įdomiausių šiais 
metais konferencijų bus Ame
rikos .Darbo Federacijos ir 
Komiteto Industriniam Orga- 
nizavimuisi vienybės klausi
mu konferencija, neužilgo 
įvyksianti Washingtone.

J šitą konferenciją nepa
prastu .susidomėjimu žiūrės 
tiek organizuotų darbininkų 
judėjimo draugai, tiek prie- 
šai.

Būtų gerai, kad konferen
cija padėtų pagrindą darbi
ninkų vienybei.

Drg. žalionis rašo iš Mask
vos, kad “Priekalo” num. 8 
susivėlavo išeiti dėl techniškų 
priežasčių.

Sekančiais metais dd. mask-
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Mančukuo Sukilimas
Pavojus Japonams
Šiaurinėj Chinijoj

Pulkai Japonų Traukia Malšint Sukilimą; Chinai Apsupo 
Gręsia Sukapot Dešimt Tūkstančių Japonų Shanghajuj

Shanghai. — Japonija iš
traukia didelį daugį savo 
kariuomenės iš karo su chi- 
nais įvairiuose frontuose ir 
tūkstančiais siunčia savo 
armiją į Manchukuo mal
šint naują pavojingą sukili
mą darbininkų ir valstiečių 
prieš japonus tame krašte, 
kaip praneša United Press 
spalių 23 d.

Japonų komandieriai tuo 
būdu vien iš Tientsino pa
siuntė tryliką pilnų savo 
armijos traukinių į Mukde
ną, svarbiausią Manchukuo 
miestą. Japonijos armijos 
generolai Kwantunge pra
neša japonų komandieriams 
šiaurinėje Chinijoje,. kad jie 
nebegali atsiust daugiau pa- 
gelbos (nes, kaip supranta
ma, reikia malšint didžiulį 
sukilimą Manchukuo parti
zanų prieš Japoniją).

Japonų komandieriai ga
vo šią nesmagią žinią kaip 
tik tuo laiku, kada jie sten
gėsi sukuopt kaip galint 
daugiau savo jėgų Shangha
juj ir laimėt čia “nulemian
čią pergalę” prieš chinus.

Shanghajaus fronte jie 
pradėjo vadinamą “kriuši- 
nantį smūgį” chinams apie 
30 mylių fronte; bet dabar

Ne Ispanai, bet Italų 
Armija Užėmė Gijoną
Valencia. — Amerikietis 

Joseph North tiesioginiai 
praneša Amerikos darbinin
kų spaudai, jog ne Ispanijos 
fašistai atėmė Gijoną iš As
turijos milicininkų, šiauri
nėj Ispanijoj, bet Mussoli
nio armijos. Tos juodmarš- 
kinių armijos iš aštuonių 
pusių sumaršavo į Gijoną. 
Joms komandavo Italijos 
generolas Bergonzolli ir jo 
padėjėjai: Rosso, Bastico, 
Balte, Perchi, Mauchi ir Te- 
resini.

Tarp prasilaužusių į Gijo
ną armijų komandierių te
buvo tik vienas ispanas ge
nerolas, renegatas Saldra- 
ga. O su Italijos fašistais, 
užėmusiais Gijoną, veikė 
ir būriai portugalų ir mau
rų.

(Matome, kaip begėdiškai 
melavo fašistu galva gene
rolas Franco, kuomet jis pa
skelbė, būk “vieni tik ispa
nai,” be svetimųjų pagel- 
bos, užkariavę Gijoną.)

PRINCETONO UNIVER
SITETAS PRIPAŽĮSTA 

CIO NUOPELNUS
Princeton, N. J.—Prince- 

tono Universitetas savo iš
leistoj knvęelėj pripažįsta, 
jog tai CIO iškovojo plieno 
darbininkams geriausias iki 
šiol algas.

viečiai mano leisti “Priekalą 
du kartu per mėnesį.

Geras žygis!

ir

patys nespėja atsilaikyt 
prieš chinų audringas 
kontr-atakas.

_ Chinų komandieriai Shan
ghajuj sako, kad jų kariuo
menė ties Tazangu jau ap
supo 10,000 japonų, atkirs- 
dami priešus nuo susisieki
mo su japonų armijos cent
ru. 40,000 chinų įnirtę puo
la apsuptus priešus iš trijų 
šonų, idant “sukapot į gaba
lus” visus tuos japonus.

Į spąstus pagauti japonai 
ir juos šturmuojanti chinai 
mirtinai kaujasi kardais ir 
durklais. O tokioj kovoj chi
nai tikisi tikrai nugalėt 
priešus, jeigu pastarieji 
kaip nors negaus greitos 
stambios pagelbos.

Chinų lakūnai nuolat 
bombarduoja japonų pozici
jas, numesdami į jas tonus 
bombų. Jię šeštadienį taip 
aukštai skraidė, kad japonų 
priešorlaivinės kanuolės nė 
vienu ’ šoviniu nepataikė į 
jokį chinų lėktuvą; bet chi
nų lakūnų bombos gana ge
rai atrado priešų pozicijas 
ir suspitimus. Tuo pačiu lai
ku chinai per dieną numušė 
žemyn penkis japonų lėktu
vus.

300 Svetimy Lėktuvų

PLANUOJAMA APTAKSUOT 
AMERIKOS KAPITALUS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas tikisi, kad 
1938-39 metais jau galima 
būsią sulygint šalies 
pinigyno išlaidas su 
pajamomis. Spaudos 
atstovams Jis išsireiškė, 
kad valdžia žiūrės, ar nega
lima būtų aptaksuot kom
panijų pelnus, kurie laiko
mi “rezerve,” nepadalinti 
šėrininkams; taip pat gal 
prisieisią. apdėt mokesčiais 
ir stambesnius kapitalus ap
skritai.

Kaip Italija Slapsto Savo 
Armijas Ispanijoj

Valencia. — Ispanijos mi- 
nisteris pirmininkas j. Neg& 
rin parodo, kad didelė dalis 
Mussolinio armijų Ispanijoj' 
yra perrengiama į “ispa
nus”. Tuomi Italija stengia
si paslėpt tikrąjį savo ka
riuomenės skaičių Ispanijoj.

Jeigu tarptautinė komisi
ja tartų pasiųst savo įgalio
tinius apskaitliuot, kiek 
svetimų kareivių tarnauja 
Ispanijos fašistams ir kiek 
tarptautinių liuosnorių ko
voja už liaudies valdžią, tai 
Mussolinis iš anksto paslėp
tų savo armijos divizijas 
Portugalijoj ir Ispaniškoj 
Morokkoj.

100,000 Fašistų iš Asturijos 
į Aragon Frontą

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Užkaria
vęs Gijon ir didelę didžiu
mą Asturijos, generolas 
Franco siunčia iš ten apie 
100,000 savo italų, maurų, 
nazių, užsieninių legionieriųe a • v* nuzaų, užsieninių legionierių Naikina Astunecius I ir ispanų fašistų prieš liau-

Valencia, Ispanija. — 60,- 
000 Mussolinio armija mažu 
pamažu užiminėja likusiąją 
dalį Asturijos, šiaurinėj Is
panijoj. Ta armija įrengta 
pačiais 
žudynių įrankiais. O liau- 
diečiams / 
ninkams 
tos amunicijos, nors jie, kuo 
tik gali, vis dar narsiai prie
šinasi įsiveržėliams.

300 Italijos ir Vokietijos 
lėktuvų su bombomis ir kul- 
kasvaidžiais užpuldinėja ir 
masiniai žudo liaudiečius 
vyrus, moteris ir vaikus, pa
bėgusius nuo fašistų į kal
nus.

' Nors fašistai pasigarsino, 
kad jie po Gi jonui tuoj ap
sidirbę su Asturijos liaudie- 
čiais ir Oviedo srityj, bet 
šimtai Romos ir nazių orlai
vių kasdien bombarduoja ir 
degina Oviedo ir Aviles 
miestus ir apygardų mies
telius ir kaimus.

naujoviškiausiais

' Asturijos milici- 
stinga net papras-

diečius į šiaur-rytinį Ara
gon frontą. Jie su kitomis 
Franco armijomis darysią 
šturmingą ofensyvą prieš 
liaudiečius, verždamiesi lin
kui Barcelonos ar Valenci- 
jos.

Fašistai sakosi jau atėmę 
iš respublikos įvairias pozi
cijas į^pietų vakarus nuo 
Jacos tame fronte, kur visos 
dienos mūšyje nukovę 860 
respublikiečių.

Respublikos valdžia pra
neša, kad ji turi stipriau
sias pozicijas tame fronte 
nuo Francijos rubežiaus iki 
Teruel, ir gali atmušt prie
šų atakas.

Mussolini Atmes Tarptautinės, 
Komisijos Raportą Apie Tikrą 
Skaičių Jo Armijos Ispanijoj

Septynis Sykius Daugiau Italijos Armijos negu Tarptautinių p? kieK reikėtų atsaukt
Liuosnorių Ispanijoj, Sako Sovietų Atstovas

London. — Sovietų amba-' Franco turi bent septynis 
sadorius Iv. Maiski tarptau
tinėj “nesikišimo” sub-ko- 
misijoj atmetė Anglijos ir 
Francijos planą, kas liečia 
atšaukimą t a r p t a u tinių 
liuosnorių ir Italijos karei
vių iš Ispanijos.

Anglija ir Francija, pa- 
taikaudamos Mussoliniui, 
pūtiko, kad būtų iš Ispani
jos ištraukta po lygų nedi
delį skaičių Italijos juod- 
marškinių ir tarptautinių 
kovotojų. O toliau, atšaukus 
dar kiek kariautojų iš abie
jų pusių, Anglija ir Franci
ja jau žada pripažint pilnas 
karo teises Ispanijos fašis
tams.

Sovietų ambasadorius vėl 
užreiškė, jog turi būt iš
traukti visi svetimi karei
viai iš Ispanijos. Kol to ne
bus padaryta. Sovietai ne
sutiks net kalbėti anie jokį 
karo teisių pripažinimą fa
šistams.

Pats traukimas svetimų 
kariautojų iŠ Ispanijos jo
kiu būdu neerali būt Ivgus. 
—pareiškė Sovietų atstovas 
Maiski, — nes generolą^

kartus daugiau svetimos 
kariuomenės (italų juod- 
marškinių ir nazių), negu 
yra tarptautinių savanorių 
respublikinėje Ispanijoje. 
Todėl ant kiekvieno atšau
kiamo tarptautinio liuosno- 
rio turi būt ištraukiama po 
septynis svetimus generolo 
Franco padėjėjus, sakė Mai- 
ski.

Sovietų Sąjunga turi tik
riausias žinias, kad Ispani
jos fašistams tarnauja ne 
mažiau kaip 100,000 sveti
mų kraštų fašistų, nurodė 
Maiski. — o po Ispanijos 
liaudiečių-loialistu vėliava 
tėra tik 10,000 iki 12,000 
tarptautinių liuosnorių.
> Italija savo įnešime “nesi
kišimo” mašinerijai neva 
siūlė, kad būtų paskirta 
tarptautinė komisija, kuri 
nuvyktų pas Isnaniios fašis
tus ir respublikiečius. an- 
skaitliuotu, kiek vieni ir 
antri turi svetimšaliu ka
reivių ir išduotu raportą. 
Mussolinio
Grandi sakė, kad sulig tokio 
raporto galima būtu spres-

atstovas

Mussolini Nori Išskersti 
60,000 Liaudiečiy

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Pranešama, 
jog, pagal Mussolinio gene
rolų reikalavimą, bus masi
niai žudomi 60 iki 70 tūks
tančių narsiųjų Asturijos 
milicininku, kuriuos fašistai 
suėmė Gi j one ir kitur toj 
provincijoj..

Franci j a ir Anglija atsi
šaukė į Ispanijos fašistų 
galvą gen. Franco, kad 
“žmoniškai apsięitų” su tais 
imtiniais. Bet yra žinių, kad 
Mussolinio ir Franco kari
ninkai jau šaudo juosius.

Rooseveltas Mažinsiąs 
Bedarbių Pašalpas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su laikraščių atstovais 
sakė, kad, jo manymu, už
teksią kongreso paskirtų 
$1,600,000,000 bedarbiams 
šelpt iki kitų metų liepos 
mėnesio. Be to, jis supran
tąs, kad po to gal nereikė
sią pašalpoms skirt pinigų 
iš šalies iždo. (Bet kažin ar 
išdegs tas Roosevelto pla
nas, kadangi paskutiniu lai
ku vėl didėja bedarbių skai
čius, ir daugelis miestų šau
kia, jog neturi lėšų jiems 
maitinti.)

kareivių iš vienos ir antros 
pusės.

Bet jau praeitą penkta
dienį Italijos atstovas susi
griebė ir užreiškė, kad jo 
valdžia nelaikys sau priva
lomais tuos skaitmenis apie * 
svetimus kareivius, kokius 
atras tarptautinė komisija 
Ispanijoj: “Mano valdžia 
negali sutikt pripažint sąra
šus svetimų kariautojų, ku
riuos raportuotų neutrale 
(bepusiška) karinė misi
ja, pasiųsta Ispanijon.”

(Taigi Mussolinis bijo, 
kad ir nelabai palanki liau- 
diečiams tarptautinė misija 
gali atrast kelis kartus dau
giau Italijos armijos Ispani
joj, nekaip tarptautinių 
liuosnorių.)

Tuo tarpu Paryžiuj ir Ro
moj pasklido pranešimai, 
kad Anglija užmezgė kokią 
tai slaptą sutarti su Musso- 
liniu ir tik to sėkmėje Itali
ja padarė gudrų manevrą, 
—pasiūlė atšaukt iš Ispani
jos po lygų nedidelį skaičių -.. 
Mussolinio juodmarškinių 
ir tarptautinių savanoriu, 
kaip “geros valios ženklą.”

Šį pirmadieni vėl susiren
ka tarptautinė “nesikišimo” 
subkomisija Londone, bet 
numatoma, kad iinai niekė' 
gero nenadarvs dėlei sveti
mų ‘armiiu atšaukimo iš Is
panijos. O 
kinėiimaiš 
daugiau 
Franco’ui, 
pu. su dar veiklesne Italiios 
ir Vokietiios parama, galė
tų kirst dideli smūgį Ispani
jos respublikai.

Italiia su išsisu- 
stengsis ?aut 

laiko generolui 
kad jis tuo tar-

*

SUMUŠTI FAŠISTAI 
PRIE MADRIDO

Madrid. — Ispanijos res- 
publikiečiai, no įnirtusio 
mūšio, atėmė iš fašistų šim
tą namu Useroj, į pietus 
nuo Madrido;

Valdžia jau pradėjo krau
stytis iš Valencijos į Barce
lona kur, sakoma, trockis- 
tai-anarchistai-fašistai ruo^ 
še naują sukilimą prieš res
publiką. Suimta daug fašis
tų šnipų armijoj ir laivyne.

Išteisino Merginą,-Nušovusią 
Vedusį Jos Mylėtini

New Brunswick, N. J. — 
Prisiekusieji posėdininkai, 
11 vyrų ir viena moteris, iš
teisino jauną gražią žmog
žudę Margaretą Drennan, 
20 metų amžiaus studentę.

Teisme jinai pasakojo, 
būk ji todėl nušovė vedusį 
vyrą, dviejų vaikų tėvą 
Paulą Reeves’ą, kad jis 
“antru kartu užpuolęs ją 
žaginti,” jo paties name, 
kada jinai pas jį atėjo. Jis 
ją, girdi, buvo užvaisinęs 
jau pirmiau išžagindamas 
jąją. Ir visą tą, laiką'jinai 
nežinojus, kad jis vedęs.

Visiškai nuogas nušauto 
Reeves’o kūnas buvo atras
tas jo buveinėj:‘Reeves’o pa
ti aiškino, kad jis nuo ma
žens turėjęs paprotį nuogas 
miegoti.

Vienintelė moteris posė-

12,000 ASTURŲ MILICI
JOS IŠSIGELBĖJO Iš 

GIJONO

Madrid. — Užimant* fa
šistams Gijoną, 12,000 As
turijos milicininkų dar pa
spėjo laivais ir valtimis iš
sikraustyti iš ten į Ispani
jos respubliką. Jie nuskan
dino savo karinį laivą-nai- 
kintyivą “Ciscar” ir vieną 
submariną, idant netektų 
priešams. Asturijos kovo
tojai išgelbėjo ir visus savo 
lėktuvus. Pabėgt iš Gi jono 
taipgi pavyko jo gubernato
riui anarchistui B. Tomui.

JAPONAI SKELBIA SA
VO LAIMĖJIMUS 

SHANGHAJUJ
Shanghai, spal. 24.—Japo

nų komandieriai praneša, 
kad jie atėmę iš chinų svar
bias pozicijas Shanghajaus 
fronte; todėl, sako, chinai 
traukiasi į naują apsigyni-

Chinai užginčija, žymes
nius japonų laimėjimus.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
10 AUTOBUSE

Macon City, Iowa.—Trau
kinys sudaužė auto-busą, 
važiavusį per reles. Buše 
užmušta 7 mokiniai, du mo
kytojai ir vežikas.

dininkė džiūrėje daugiau 
kaip per tris valandas rei
kalavo išnešt nuosprendį 
prieš Margaretą kaip žmog
žudę. Pagaliaus, ji pasidavė 
nuomonei vienuolikos vyrų, 
palaikančių šovikės pusę.

Khemisset’e, Francūziš- 
koj Morokkoj, tūkstantis 
arabų su šautuvais ir pei
liais atakavo valdžios rū- 
mitfs. Francijos kariuomenė 
nuslopino sukilėlius.

Mussolini Nedarnias Dau
giau “Nuolaidų’! Ispanijoj
London.—“Tai būtu žiop

las dalykas įsivaizduoti, kad 
Italija darys daugiau kokių 
nusileidimų” (kas liečia at
šaukimą jos armiiu iš Ispa
nijos),—užreiškė Mussolinis 
per savo užsienių reikalų 
ministeriją.
Fašistinių šalių Bendras 
Frontas dėlei Ispanijos ir

Chinijos
Roma. * — Atvyko pas 

Mussolinį Vokietijos užsie
ninis ministeris Ribbentrop. 
Pranešama, kad bus suda
rytas Italijos-Vokieti jos-Ja
ponijos bendras frontas 
prieš Ispanijos respubliką ir 
prieš demokratines šalis 
Devynių Valstybių konfe
rencijoj. — Ši konferencija 
šaukiama Brusselyj, Belgi
joj, “pertikrint” Japoniją, 
kad Laikytųsi su Chinija. c 
Pagal Japonijos reikalavimo 
mą, konferencija atidėta 1 
nuo spalių 30 iki lapkr., 2 
d., nors dar nežinia, ar Ja
ponija dalyvaus joj-

ORAS
Šis pirmadienis būsiąs 

giedrus, sako N. Y. Oro 
Biuras.

L
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savo nuomonę mes parėmėme faktais, 
paimdami Brooklyną už pavyzdį. Visi 
žino, kad brooklyniečiai organizatoriai 
tik per vainą nugalėjo Viniką ir įrašė 
narius į SLA. Vienu kartu šis Viniko sa
botažas buvo net svarstomas Pildomojo
je Taryboje, kuri turėjo sekretorių su
valdyti ir atidaryti SLA. duris grupei 
naujų narių. Ar tas netiesa? ponas Vi
tai ti? Tiesa. Paskaitykite tų laikų Pild. 
Tarybos protokolus ir surasite.

Vadinasi, insinuatoriais yra ne komu
nistai, bet patsai Vitaitis.

Ar Pateisinami Yra 
Tokie Argumentai?

pagandos skleidimas, unijų 
organizavimas ir tt. Pama
tytumėte tada, kaip mieste
lis M. nebebūtų reakcijos so
stinė. Ir iš tenai povaliai 
pradėtų dvelkti revoliucinis

“ 126,000,000 
“ 29,000,000 

32,800,000,000 

95,000 

400,000

Tai Kas Tie Tikrieji 
Insinuatoriai?

Labai prastai, matyt, jaučiasi “Tėvy
nės” redaktorius Stasys Vitaitis. Kai 
žmogaus sąžinė nerami, tai jisai bando 
ją nuraminti riksmu ir kolionėmis.

Spalių 22 d. “Tėvynėje” ponas Vitai
tis dviem editorialais bando apšaudyti 
komunistus. Deja, pataiko tik sau. Pa- 
Vyzdžiui, iš mūsų spaudos trumpos pa
stabos, kad negalima pasitikėti Smetonos 
agento Budrio bešališkumu, šelpiant Ku
bos lietuvius, Vitaitis prisiskaldė did- 
žiausį vežimą ir ką tik jo negryna sąžinė 
išmanė ir minkštas liežuvis ištesėjo, su
vertė ant komunistų. Jis pakartoja se
ną melą, būk anais metais Šiaurinės Lie
tuvos valstiečių sušelpimui surinktus pi
nigus komunistai sunaudoję “jų politi
niam kromeliui čia pat, Amerikoje.” 
Betgi p. Vitaitis puikiai žino, nes keliais 
atvejais buvo įrodyta skaitlinėmis ir do- 
kiimentais, kad tie pinigai buvo sugrą
žinti aukotojams, kada Smetona geriau 
sutiko' valstiečius badu marinti, negu 
leisti amerikiečiams tiesioginiai juos 
šelpti.

Arba, girdi,' “humanistiškiems tiks
lams, ypač lietuvių šelpimui, komunistai 
aukų neduoda.” • Betgi faktas yra, kad 
komunistai jau surinko kelius tūkstan
čius dolerių ir pasiuntė šelpimui Ispa
nijos žmonių, kuriuos Vitaičio politinio 
plauko šalininkai (gen. Franco) terori
zuoja ir žudo. Faktas taip pat yra,, kad 
komunistai yra surinkę ir pasiuntę tūks
tančius dolerių sušelpimui Lietuvos poli
tinių -kalinių ir jų badaujančių šeimų. 
Tai tik du pavyzdžiai. O kiek ir ko
kiems humanistiškiems reikalams ponas 
Vitaitis ir jo vienminčiai yra aukoję?

• Prašome atsakyti, įrodyti. Jei to Vi
taitis nepadarys', tai visiems bus aišku, 
kaip neteisingas ir nesąžiningas jis yra.
^Ponas Vitaitis reikalauja, kad Jungti

nių Valstijų lietuviai pasitikėtų ponu 
Budriu, Smetonos valdžios pasiuntiniu 
ir kolioja visus, kurie juo nepasitiki. Bet 
ar Vitaitis negirdi, neskaito Pietų Ame
rikos lietuvių spaudoje, kaip ten aukas 
skirsto Smetonos valdžios konsulai? Jis 
negali negirdėti, kaip tenai aukos tenka 
tiktai smetonininkams, kaip lietuvių ma
sės protestuoja prieš tokį nesąžinišką, 
neteisingą aukų dalinimą. Be to, tie pa
tys Smetonos konsulų šelpiami smeto- 
nininkai susiėdė tarpe savęs ir raunasi 
kudlas vieni kitiems. Ponas Vitaitis tai 
puikiai žino, bet slepia nuo “Tėvynės” 
skaitytojų ir SLA narių. Jis reikalauja 
pasitikėti panašiais Smetonos agentais 
čionai Jungtinėse Valstijose.

Pagaliau p. Vitaitis sušunka:
\ “Niekas tiek visokių inisinuacijų, 

; Šmeižtų, nesąmonių ir demagogijos ne
paleidžia SLA. reikalais, kiek tuomi 

, pasižymi komunistų laikraštininkai. 
' SLA. organo pareiga į tą visą reaguo

ti ir tų šlykštybių autorius demaskuo- 
tt Tas savo pareigas pildėme ir pildy- 

gu h sime.”
ft ■: Bet mes klausiame, kodėl “Tėvynės” 
^' redaktorius neatžymi nei vienos tos “ko- 
į tfnunistų insinuacijos” ?-T-Parodykite, pa

sakykite. Ar tai buvo insinuacija, kada 
;mes pasakėme, kad Vitaitis panaudoja

* “Tėvynę” niekinimui komunistų ir kurs
tymui SLA. narių prieš SLA. narius ko
munistus? Jog tai buvo šventa tiesa, tai 
puikiai parodo ir spalių 22 dienos “Tė
vynės” du ilgi neteisingi, nepamatuoti 
editorialai prieš komunistus ir jų spaudą.

Ar tai buvo insinuacija, kai mes sa
kėme, kad SLA. sekretorius Vinikas ne- 
sidarbavo sąžiniškai per paskutinį SLA. 
vajų? Nebuvo jokia insinuacija, nes tą

'v

■
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Katalikai ir Ispanija
-Katalikų bažnyčios aukštoji kunigija 

varo įnirtusią propagandą prieš Ispa
nijos žmones, kurie nenusileidžia gen. 
Franco fašistinėms gaujoms. Prieš juos 
klerikalų spauda yra privertus aukštus 
kalnus piktų melų. Katalikų bažnyčiose 
renkamos aukos davimui gen. Franco 
medžiaginės paramos. Tikintiems žmo
nėms skiepijamas supratimas, būk Ispa
nijoje einąs žiaurus karas tarpe religijos 
ir bedievybės—gen. Franco atstovaująs 
bažnyčią ir religiją, o liaudiečiai esą pri
siekę iššluoti viską, kas tik surišta su 
Bažnyčia ir dievu.

Tai visa, žinoma, piktas melas. Tai 
puikiai įrodė d. Dėdelė savo brošiūroje 
“Katalikai Prieš Fašizmą,” kurią išleido 
Chicagos dienraštis “Vilnis”.

Be to, brošiūros autorius trumpai už
kliudo katalikų santikius su fašizmu ir 
kitose šalyse. Pavyzdžiui, Vokietijoj ka
talikų kunigija taip žemai nusilenkė 
prieš Hitlerį ir bandė užsipelnyti jo ma
lonę, prižadėdama jam talką jo kovoje 
prieš komunistus, tačiau šiandien Vokie
tijos fašizmas smaugia katalikus, užda
rinėja jų organizacijas ir bažnyčias. Lie
tuvoje taipgi katalikuose prasidėjo smar
kus bruzdėjimas prieš Smetonos tauti
ninkų diktatūrą.

i
• Visa ši brošiūra kupina faktų ir įro

dymų, kaip neapsimoka doriems katali
kams eiti su fašistais prieš demokrati
ją ir progresą, kaip jau tą mato ir pa
čių katalikų didėjanti dalis. “Katalikai 
Prieš Fašizmą” brošiūra turėtų labai 
plačiai pasiskleisti Amerikos lietuviuose 
katalikuose. Ją reikėtų gerai platinti 
masiniuose susirinkimuose. Darbininkiš
kos organizacijos turėtų parsitraukti ir 
platinti. Brošiūros kaina tiktai penki 
centai.

A r Kunigai Priims Tą Pasiūlymą?
Šimtas penkios dešimts Amerikos ka

talikų kunigų ir vyskupų nesenai išleido 
ilgą aplinkraštį, kuriame jie - teigė, kad 
Ispanijos liaudies fronto valdžia neatsto
vaujanti daugumos Ispanijos žmonių, 
kad ji sudeginus arba uždarius visas ba
žnyčias, išžudžius tūkstančius nekaltų 
kunigų ir išvijus iš Ispanijos patį dievą. 
Tuoj aus į tai orientavos Ispanijos val
džios ambasadorius. Jis davė tokį pa
siūlymą: tegul protestonų ir katalikų 
bažnyčios paskiria ir pasiunčia komisiją 
Ispanijon ištyrimui tų liaudies valdžiai 
daromų užmetimų. Jis užtikrino, kad 
liaudies valdžia tokią komisiją priims ir 
leis jai pravesti platų tyrinėjimą.

Protestonų vienas vyskupas ir keletas 
kunigų jau priėmė ambasadoriaus pasiū
lymą, bet katalikų bažnyčios viršylos ty
li. Kodėl jie tyli? Kodėl jie nesinaudoja 
proga sužinojimui tikros tiesos? Argi 
tas neparodo, kad jie savo aplinkraštyje 
vadavosi ne faktais, bet paskalais ir iš- 
mislais?

Nauji Politiški Vejai Darbininką 
Fronte

Savo reikalus pradeda rimtai tvarkyti 
ir taip vadinama Labor’s, Non-Partisan 
League, kurią sudaro darbo unijos, ypač 
industrinės C.I.O. unijos. John L. Lewis 
praneša, kad tuojau bus pradėta per vi
są Ameriką organizuoti Lygos skyrius 
su čarteriais ir narinėmis duoklėmis, ir 
ruoštis prie 1938 metų kongresinių rin
kimų. Darbininkai nebebūsią gniužtas 
molio senųjų partijų rankose. Jie ‘žiū
rės, \ kad į 'kongresą nepatektų žmonės, 
kurie darbininkus teatsimena rinkimuo
se, o paskui jiems atsuka nugarą.' Kai 
kur Lyga statys kandidatus savo vardu, 
kitur parems išbandytus, ištikimus dar
bininkų draugus ant senųjų partijų ti
ldėte. Ne Tik parems, bet aktyviai da

Kaipo Lietuvių Komunis- kų—o darbininkų juk yra. 
tų Centro Biuro sekretorius, Tačiau jeigu būtų unijų, tai 
gavau vieną sekamo turinio veikiausia draugai sakytų, 
laišką:
Ge£maStsKaX:aS buvo Partijojekaip dabar jie 
skaitytas Lietuvių Darbi- įo kad tos visos lietuvių 
ninku Susivienijimo kuopos atlieRa v
susirinkime spalio 10 d.

Pasekmės buvo tokios. Kai 
kurie kuopos nariai išsireiš- sa, kad tos visos laiške sumi- 
kė, taip, būtų gerai prigulėt nėtos organizacijos atlieka 
prie Komunistų Partijos, bet 
visa bėda pasirodė, kad rei
kės duokles mokėt, o nieko 
negaus.

O, prie to, prigulėdamas d a r b i n inkai pasitenkintų 
prie partijos turi veikt, kiek I tiktai tokiomis apšvietos ir 
gali, o kaip tik tokiam ma-;kultūros organizacijomis, o 
žam miestelyj veikimas yra neturėtų savo revoliucinės 
siauras, dėlto nėra unijų,'Komunistų Partijos? Kaip 
nėra didelio veikimo. Tokiu į darbininkų judėjimas šian- 
būdu kiti kuopos nariai sa-)dien stovėtų? Pagalvokite 
ko: Mes ir taip veikiam pa- J apie tuos klausimus, 
gal savo išgalės, palaikom

kad. ten reikia veikti, todėl 
“laiko nebelieka veikti K.

sako, kad tos visos lietuvių

gerus darbus.
Tiesa, draugai, tikra tie-

gražų darbininkišką darbą. 
Bet kas gi būtų, jeigu viso
je Amerikoje ir pagaliau vi
sam pasaulyje revoliuciniai

gal savo išgalės, palaikom Ar turėjimas K. P. kuo- 
šias kuopas: ALDLD kp., pos pakenktų toms masi- 
LDS kuopą, Tarptautinio' nėms organizacijoms? Žino- 
Apsigynimo kuopą, Pašaipi- ma, kad ne. Joms tik padė- 
nę Draugiją ir Piliečių Kliu- ' 
bą. Paaukaunam visuomet 
iš organizacijų geriems dar
bininkiškiems tikslams.

Visų pirma, aišku, reikia 
pasidžiaugti tuo, kad Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo ir Literatūros Draugijos 
kuopos skaito Centro Biuro 
laiškus, kviečiančius lietu
vius darbininkus stoti į Ko
munistų Partiją, ir juos dis- 
kusuoja. Taip pat mes esa
me labai > dėkingi tiems kuo
pų sekretoriams, kurie mum 
praneša apie tokio skaitymo 

, ir svarstymo rezultatus.
Bet į šį d. J. G. laišką no

rime atkreipti špecialį dėme
sį; nes jame randame iškel
tus kelius svarbius klausi
mus—klausimus, kurie kyla 
beveik visuose mažuose mie
stuose, Draugai argumen
tavę, kad mažam mieste 
veikimas siauras, todėl K. 
Partijai nėra ko veikti, bei 
priklausyti prie K. P. neap
simoka. Bet argi ten visai 
nėra ir neveikia demokratų 
ir r e p u b 1 i konų partijos? 
Esame tikri, kad jos veikia 
—ir dar kaip! Tai kodėl ta
da turėtų būti per siaura 
vieta dėl Komunistų Parti- 
jos?

Arba, sakų, nėra unijų. 
Bet jeigu būtų tvirta Komu
nistų Partija, tai būtų ir 
unijos, jei tik yra darbinin-

Kitas argumentas, tai kad 
duokles reikės mokėt, o “nie
ko negaus.” Tai ko gi drau
gai nori iš revoliucinės par
tijos? Ji yra kovos organi
zacija. Ji šviečia ir organi
zuoja darbininkus, ruošia 
juos kovoms ir veda į kovas. 
Per tas kovas darbininkai 
pagerina savo būklę. Vadi
nasi, jiems partija puikiai 
patarnauja. Šitaip reikia 
žiūrėti į savo klasės revoliu
cinę partiją.

Štai kame pavojus su tais 
mažais miesteliais ir kai
mais. Komunistų Partija 
juose neturi šaknų suleidus, 
revoliucinis darbas juose ap
leistas. Beveik visuose juo
se viešpatauja reakcionie
riai. Ilgainiui jie tampa 
reakcijos ir fašizmo lizdais. 
Tą puikiai parodė Vokieti
jos, Austrijos, Franci jos ir 
kitų kraštų pokarinė įstori- 
ja.

Nelaimė, kad pažangūs 
darbininkai, kuriems pasi
taiko gyventi tuose mieste
liuose, tos tiesos nesupranta 
ir nemato.

Taip ir reikia klausimą 
statyti. Ir tai be galo svar
bus klausimas. Jis liečia ne 
vien M. miestelį, bet kelias 
dešimtis kitų. Tose kęliose 
dešimtyse miestelių nėra 
Komunistų Partijos, bet mes 
ten turinie beveik visas lie
tuvių darbininkų organiza
cijų kuopas ir nemažai mu
sų komunistinės spaudos 
skaitytojų. Iki šiol jokiu bū
du mums nepavyko . tuos 
draugus įtikinti, kad jie tu
ri ką nors daryti, kad jie 
turi Komunistų Partijai 
ten padėti kurti organizaci
ją. Šis partijos vajus^turėtų 
tuos draugus sužadinti. 
Kaip ilgai tuose miesteliuo
se nebus K. P. organizaci
jos, kaip ilgai jie bus palikti 
reakcijos lizdais?

Draugai, labai didelė re
voliucinė atsakomybė gula 
ant jūsų pečių. Tie argu
mentai, kad “per siaura dir
va,” kad “unijų nėra,” kad 
“nieko iš partijos negausi
me”, arba kad užtenka 
mums šiaip kultūrinių or
ganizacijų — tie argumen
tai neišlaiko kritikos, ir kla
siniai sąmoningi darbinin
kai negali jais vaduotis, z

A. Bimba.

Anglies 35,000,000 
Aliejaus 12,000,000 
Elektros kilowatu 
valandų 5,000,000,000 
Vagonų prikrovė 

į dieną 35,000
Traktorių 

turėjo 26,000
Pagamino cheminių 

produktų 
už 1,500,000,000 rub. 

industrinių 
produktų , 
už 9,000,000,000 rub. 80,900,000,000

Didžiausias Aukso Kavalkas
Sovietų aukso kasyklose 

randama ne vien mažais ka- 
valkėliais aukso, bet pasitaiko 
kavalkai po kelis svarus. Ura- ’ 
lų kalnuose didžiausias aukso 
kavalkas surastas 35.63 kilo
gramų (apie 108 sv.). Jį lai
ko gamtiniame muzėjuje.

Pasaulyj didžiausias aukso 
kavalkas rasta, kuris sveria 
69.67 kilogramus. Sovietų au
kso kavalkas yra antras pa
saulyj savo dydžiu.

3,400,000,000

Iš Maskvos j Taškentą
Taškentas, Sovietų didmies

tis pietuose, seniau buvo toli
mas. Dabar kitaip yra. Lėk
tuvais susisiekimas greitaš. La
kūnai P. I. Keprelen, A. M. 
Bazurov ir N. G. Ivanov į 18 
valandų nuskrido iš Maskvos į 
Taškentą. Atstumas yra 3,070 
kilometrų, virš 2,000 ameriko
niškų mylių. Jie naudojo nau
jos rūšies “HAI-1” lėktuvą, 
kuris turi “M-22” motorą 480 
arklių jėgos ir daro 300 kilo
metrų į valandą.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ
Naujas Metro

Maskvoj keli metai atgal 
atidarytas gražus metro (po
žeminių traukinių susisieki
mas), kuris turi virš 8 mylias 
ilgio. Jis gražiausiai įrengtas. 
Jį budavojo 75,000 darbinin
kų per tris metus.

Dabar Maskvoje baigia bu
ri avoti antrą metro sekciją, 
kuri turės 12 mylių ilgio. Dir
ba 30,000 darbininkų ir šią 
sekciją išbudavos tik į du me
tus laiko. Mat, ką reiškia di
desnis kiekis mašinų ir darbi
ninkų išmokimas jas valdyti. 
Naujos sekcijos išbudavojimas 
ant 25% pigiau atseis už pir
mąją sekciją.

Judis Apie Kazokus
Sovietų judžių gamintojai 

padarė naują kalbinį judį apie 
sovietinius kazokus. Jis vadi
nasi “Nėustrašimyje” ((Nenu- 
bauginami). Judis pašvęstas 
darbininkų tėvynės apgynimo 
reikalams.

O.ro “Karalius” Maskvoj
Sovietinis lėktuvas “ANT- 

25-1,” ant kurio Gromovas, 
Jumaševas ir Danilinas atliko 
ilgiausią ir pavojingiausią pa
saulyj kelionę iš Maskvos į 
San Jacinto, jau vėl -Maskvoj. 
Lėktuvas buvo atvežtas į Le
ningradą, ten surinktas į daik
tą ir iš Leningrado į Maskvą 
juom atskrido Jumaševas. šis 
lėktuvas amerikinėj spaudoj 
pramintas “oro karalium.”

Sovietai Turi 578,000 
Inžinierių

1928 metais, kada Sovietai
Kad ir tame pačiam mies- pradėjo vykinti Pirmą Pen- 

telyje M., iš kurio drg. J. G. kių Metų Planą, tai turėjo 
rašo. Jei ten keletas lietuvių 92,000 inžinierių ir technikų, 
įstotų į partiją ir sudarytų 1 Dabar Sovietų šalis jau turi 
partijos kuopelę, laikui bė- 578,000 tos rūšies technikų, 
gant gautų j on ir kitų tautų, 
darbininkų, vieną, kitą čia 
gimusį ir augusį, tuojau 
prasidėtų komunistinės pro-', gamyba sparčiai auga, štai pa

Motinų ir Vaikų Pageltai
Sovietų šalis, ruošiantis pa

minėjimui 20rties metų revo
liucijos sukaktuves atidaro 
daug naujų įmonių, šimtai 
gimdymo namų ir vaikų sode
lių atidaroma. Sveikatos komi
sariatas praneša, kad jau ati
darė 893 vaikų sodelius su pa
talpa dėl 55,380 vaikų ir 327 
gimdymo namus su 3,685 lovo
mis.

Sunkioji Gamyba Auga
Sovietų Sąjungos sunkioji

slaugTai grupė chiniečių 
rengę sUteikfi pagelbą 
kovoj anti eitis prieš J

apoucngę ir pnsi 
kareiviąnis 

įsiveržėlius.

lyvaus tokių kandidatų motninavime.

; lyginimas, kiek buvo paga
minta 1928 ir 1936 metais:

Pagamino
Plieno
Čiguno
Rolioto
,rhetalo

1928 
4,000,000 
3,280,000

3,300,000

tonų
1936

16,000,000
14,000,000

12,400,000

Madride Nevalia Gfemžtis 
Perdaug Maisto

Madrid.-—Ispanų vyriau- 
bė uždraudė asmeniui laiky
ti daugiau kaip 15 ir pusę 
svarų maisto. Pas ką ras 
daugiau, tai konfiskuos per
viršį. Duonos \ leidžiama 
pirkt po trečiadalį svaro 
per dieną.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Kadangi labai mažai besi- rių 

girdėt, tai aš norėčiau žino
ti, ar dar tebegyvuoja Ame
rican Committee for Pro
tection of Fereign Born ir 
kaip su juo būtų galima su
sisiekti? Aš turiu reikalą ir 
norėčiau jų patarimo.

Taip, Amerikinis Komite^ 
tas Sveturgimių Gynimui 
tebegyvuoja ir labai gerai 
veikia. Deja, mūsų lietuvių 
organizacijos nėra su juo 
susirišę taip, kaip reikia. 
Taipgi mūsų spaudoje retai 
tepasirodo apie jojo veiklą.

Nesenai New Yorke buvo 
sušauktas platus įvai-

Labor’s Non-Partisan I^eague žygis yra
Lygos čarteriuosė bus pabrėžta, kąd pirmas prie plačios masinės Farmerių 
irbininkų ir farmerių reikalai yra tie Darbo Partijos, paremtos darbo unijo-darbininkų ir farmerių reikalai yra tie 

patys, kad Vieni kitiems turi padėti ir 
bendrai laikytis politinėse kovose, šis

mis ir masinėmis farmerių organizacijo
mis.

‘ j sveturgimių atsto
vų susirinkimas pasitari
mui, kaip komiteto palaiky
mą geriau sutvarkyti. Kaip 
dabar stovi, tai jis turi pa
silaikyti iš mielaširdystės— 
kas kada dolerį paaukojo ir 
turi pasitenkinti. Tuo būdu 
daug reikalingų darbų ko
mitetas negali aprėpti, daug 
deportuojamų, r‘keisų” ne
gali prižiūrėti. Todėl pasi
tarimas nutarė, kad kiek
viena nacionalė sveturgimių” 
grupė sistemačiai kas mė- 
nesis mokėtų tam tikrą su
mą pinigų komiteto palai
kymui. Lietuviai nusitarė 
kas mėnešis mokėti po $10. 
Mūsų dideliam judėjimui 
tai ne per daug.

Su komitetu galite susi
siekti 'šiuo adresu: Ameri
can Committee for Protec
tion of Fereign Born, 100 
Fifth Ave., New York,

li
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jiems algos mokės. Tai matote, 
kokie pas mus pyragai.Ispanija ir Jos Draugai

(Tąsa)
Ir taip mes išsiskyrėm. 

Paskiau aš susitikau su 
draugu Daynbar. Kokį žy
mų darbą atlieka jis ir jo 
draugai! Visi jie buvo pilni 
gyvumo, nors ir buvo per
mirkę iki kaulų: naktį bu
vo gana didelis pavojus. 
Mūsų draugai stovėjo apka
suose iki krūtinės vandeny
je, bet lietus negalėjo nu
plauti jų šypsenų, pasiro
džiusių ant jų veidų, kada 
aš jiems perdaviau laiškus 
iš namų ir papirosus. Vie
nas, kuris gavo pokelį papi
rosų, tapo taip apsuptas 
draugais, kad galima buvo 
tiesiog pamanyti, kad aš 
jam atvežiau ne pokelį papi
rosų, o tiesiog kokius tai 
brangakmenius, išluptus iš 
karaliaus karūnos.

Aš, išpasakojęs šiems 
draugams visas naujienas, 
atsisveikinau ir išvykau at
lankyti ligonines. Iš eilės 
aplankiau aštuonias ligoni-' 
nes ir mačiau visus i 
draugus, kurie buvo sužeis-] 
ti vasario mūšiuose po Gua- 
dalajarama. Ligoni nėse 
priežiūra gana gera — nie
kas iš jų nesiskundžia. Visi 
gerai sveiksta, nors daugu
mai iš jų priseis dar ilgai 
gulėti ligoninėj. Jie visi 
linksmi ir su dideliu susiin- 
teresavimu laukia naujienų 
ne tiktai iš Anglijos, bet ir 
iš fronto. Aš negaliu čionais 
pažymėti visų draugų jų pa
vardėmis, bet aš parašiau 
jų namiškiams laiškus, pa
žymėdamas, kaip jie jaučia
si.

Verkiau Prie Kovotojo 
Lovos

‘Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.
r

Edna Vai vod aite, sopranas

liai, draugai, draugės — visi 
jie atėjo pasimatyti su savo 
sužeistais artimaisiais, ku
rie nešė ant savęs visą sun
kumą kovos už Madrido ap
gynimą. Su kokiu susijaudi
nimu jie prieina prie lovų 
savo artimųjų, su kokiu 
džiaugsmu jie su jais svei
kinasi ! Kiekvienas lanky
tojas, pradedant nuo se
niausio senelio ir senutės, 
baigiant jauniausiais vai
kais, pakelia į' viršų su- 
gniauštus kūlokus, šaukda
mi “Salint!” Tokia liaudis 
nenugalima!

Madrido vaizdai
Paskiau aš susitikau su 

George Brown iš Manches- 
terio ir gerai žinomu rašy
toju Ralph Bates; jie mane 
išvedžiojo po Madridą. Rei
kalinga daug geresnės 
plunksnos, negu mano, kad 
tinkamai aprašius visus 
tuos madridiškus įspūdžius, 
kuriuos man teko pamatyti.

Vertė Petras.
(Bus Daugiau)

Lietuvis kriminalistas, Leo. F. 
Mockus, 27 metų senumo, 3 vai
kų tėvas, nusmerktas nuo 25 ligi 
34 metų kalėjimo. “Laisvėj” bu
vo rašyta, kad rugs. 20, naktį, 
D. W. parke, jis rado automobi
liu je sėdint 2 jaunuolius, Arthur 
Gay, 19 metų, ir Sylvia Paul
ding, 16 metų. Vaikiną peršovė, 
kuris vos nuo mirties išsigelbė
jo, dar ir dabar tebėra ligoninėj, 
o merginą pasivaręs kiek toliau 
ėmė atakuoti. Ją pašovė sužeis
damas į ranką. Teisme mergina 
buvo vyriausiu liudininku. L. F. 
Mockus, pirmiaus užpuolimo 
jaunuolių, davė “raidą” 2 mo
terim į Stoughtoną. Pamačiu- 
sios, kad ne tais keliais veža, jos 
ėmė kelti triukšmą. Abi išmetė 
lauk; vieną smarkiai sužeidė, 
kuri vos išliko gyva.

Dailės Veikimas Nyksta

Harry Pollit
gių, — vot kokia ateitis jo 
laukia. Nežiūrint į tą baisią 
ateitį ir aplinkybes, — koks 
pastebėtipas nesulaužomas 
vyriškumas pas tą žmogų, 
— jis stengiasi kuo grei
čiausiai grįžti į Ameriką, 
kad tęsti kovą prieš fašiz
mą! Jeigu Faner Brockway 
būtų stovėjęs tuo laiku prie 
šio draugo lovos, gal jis bū
tų supratęs, kodėl kiekvie
nas karys Tarptautinės Bri
gados jaučia tokią neapy
kantą prieš trockistišką 
POUM, kodėl vardas nepri
klausančios partijos prara
do bet kokį autoritetą ir iš
šaukia tiktai 
prieš ją, kaip 
taip ligoninėse!

' Kada grįžau 
palatą, aš nugirdau 
kas tai mane pašaukė silp
nu balsu: “Harry!” Apsi
žiūrėjęs aplink aš pamačiau 
gerai žinomą draugą iš Ka
nados, kurį taipgi gerai pa
žinojo visi Liverpoolio uosto 
darbininkai. “Kaip keista 

kalbėjo jis,—kaip keista, 
kad aš guliu čionai jau nuo 
vasario mūšių ir kaip keis
ta, kad aš likau gyvas po 
to, kada gruzavikas eida
mas visu smarkumu nubloš
kė mane į griovį. Bet aš iau 
greitai pasveiksiu ir vėf ei
siu į frontą, prieš juodąjį 
fašizmą.” C

Ko Trokšta Kovotojai
Vėliau kitoj ligoninėj aš 

sutikau vieną kanadietį 
draugą, kuris buvo labai 
pavojingai sužeistas. Kulka 
papuolė tiesiog į nugarkau
lį. Visa apatinė jo kūno da
lis buvo suparaližuota. Bet 
dabar, ačiū moksliniam gy
dymui, jo kūno dalys vėl jau 
po biskutį pradeda judėti. 
Aš prie jo priėjau, bet jis 
taip baisiai kankinos, kad 
niekas iš mūsų negalėjo 
prakalbėti nei žodžio. Po 
nekurio laiko draugas Wat
son pasakė: “Aš žinau, ko 
jis nori pas jus paklausti: 
jis nori sužinoti, kuom už
sibaigė abiejų internacio
nalų suvažiavimas Franci- 
joj”

neapykantą 
apkasuose,

atgal per 
kad

— - i Vievi uniiniYcii. Avcvip lYcioia 
musų j jumis čionai matyti,—pra-

pakartotinai vėl ir vėl klau
sia draugai iš kitų kraštų: 
“Kodėl leiberistų judėjimas 
Anglijoj atsisako bile ką 
daryti, kad pagelbėjus Is
panijai?”

Kada aš sugrįžau į Va- 
lenciją, man pranešė, kad 
draugasi Mac Lere iš Glas
gow randasi vienoj iš Mad
rido ligoninių. Aš nuspren
džiau būtinai su juo pasi
matyti. Po ilgos, ir pavojin
gos kelionės aš pasiekiau 
Madridą ir susiradau jį. 
Draugas buvo sunkiai su
žeistas ir ilgai mūsų drau
gai negalėjo išaiškinti, į ko
kią ligoninę jis buvo patal
pintas. Taip jis buvo vienas 
su ispanais draugais visus 
keturius ir pusę mėnesio. 
Nesenai jis buvo perkeltas 
į kitą ligoninę, kurioje jį 
paguldė į palatą drauge su 
vienu vokiečiu draugu. Aš 
jį radau geram ūpe. Jis su
prantamai ruošėsi grįžti į 
namus, nes kariauti fronte 
jis jau nebetiko. Jis mane 
paprašė, kad aš pakalbėčiau 
su vokiečiu draugu, kuris 
tuo tarpu rodės miegojo. 
Kada aš priėjau prie jo lo
vos, aš pastebėjau, kad jo 
akys buvo užleistos žalia 
kazirka. Jis prakalb.ėjo į> 
mane: “

Brockton - Montello, 
Mass.

Didele čia bedarbe. Apie 15-ka 
šimtų darbininkų yra be darbo 
ir apie kelioliką tūkstančių 
darbininkų dirba tik pusę laiko.

Ulo pi CIJLX.CX1 UL IVJ X i _ ..____  Draugas Pollit, aš| Varomas algų kapojimas su pa
noriu jums duoti du klausi-|čių uniJ°s viršililn^ pritari
mu: pirmiausiai, kokie yraimu- Užėjus bedarbei, fabrikan- 
r e z U11 a tai konferencijos itai pasiryžo numušti 10 nuošim- 
abiejų internacionalų; o i aW Brotherhood unijos vir- 
paskiau, dėl ko britaniški šininkai sutinka numušti 5 nuo- 
leiberistai taip priešinasi šimtį, kuris buvo pakeltas per- 
suvienytam frontui su ko- eitą rugsėjo mėnesį. Numušimo 
munistais?” Kada jis kalbė-.algų klausimą unijos viršininkai 
jo SU manim, pakėlė nuogdavę neva nubalsuoti General 
akių kazirką, bet, matyt, Board Komitetui ir kainų eks- 
nuo šviesos jam skaudėjo pertams, kurie, didžiuma balsų

Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ras jokio veikimo nedaro, rodos, 
kad būtų visi nariai išmirę. Kur
gi Tonis Vasarius, ir kiti, kurie 
chorui vadovavo? Sceniškų vei
kalų mėgėjų grupė pernai ne- 
sulošė nei vieno veikalo. Dabar 
turėjo pasitarimą spalio 19. Dar 
nėra žinių, ką jie nutarė.

ALDLD 6 kp. mėnesiniai su
sirinkimai būna visai neskaitlin
gi nariais. Nežinia, kodėl pas 
mus tokis nelemtas apsnūdimas. 
Aš manau, pasiraginkim viens 
kitą ir eikime prie veikimo, ga
na jau miegoti.

Šalna.

Rochester, N. Y.

Tai naujas talentas “Laisvės” Koncertui iš Rochester, 
N. Y., Gedemino Choro mokytoja. Vėliau % plačiau 

paduosime apie jos mokslą ir karjerą.

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

•

Šiemet Jų Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

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

įsigyti bilietus.

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

Vien tik šokiam įžanga 50c
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Vienoj iš ligoninių, į ku
rią aš patekau 11 valandą 
vakare, buvo įvykis, kurio 
aš niekuomet nepamiršiu. 
Palatoj gulėjo daug angliš
kų, kanadiškų ir ameriko
niškų draugų. Prasidėjo tik
ras alarmas, kada jie suži
nojo, kad aš esu atvykęs iš 
Londono ir lankausi jų ligo
ninėj. Staigiai prie manęs 
priėjo norsė ir pasakė: 
“Gal būt, galite pakalbėti 
keletą minučių su vienu
amerikonišku draugu, kuris Gal skaitvtojams pasiro-
?u Y.ot; te1]318’ ?ale pala- jyg įag netikėtina, bet fak-

V ih-V”bai nori su Jumis tinai tas buvo pirmas kIau- 
pa aiOetl . aimną kuri man našta to vi-

Aš perėjau per visą silp
nai apšviestą palatą ir pri
siartinau prie draugo Artu
ro Reveno lovos. Jis buvo 
vienas iš pirmųjų amerikie
čių nuvažiavusiu į Ispaniją 
kovoti prieš fašizmą. “Kaip 
jūs begyvuojat, drauge Ar
tūrai? Malonu jus matyti”, 
— prakalbėjau į ji, imda
mas jo ranką, kuri buvo po 
antklode. “Drauge Harrv, 
aš mačiau jūsų fotografiją 
daug sykių amerikoniškam 
‘Daily Worker’. Aš labai esu 
linksmas suspausti jūsų 
ranką, bet aš jau daugiau 
jūsų nematysiu”.

Pradžioj aš jo nesupra
tau, bet paskiau, kuomet aš 
prie jo arčiau prisilenkiau, 
pastebėjau, kad jis yra ak
las. “Priešo rankinė grana2 
ta išplėšė man akis, — pa
aiškino jis. — Bet palaukit, 
kuomet aš grįšiu į New 
Yorką,—aš negalių daugiau 
jau bekovoti Ispanijoj, — aš 
tuomet papasakosiu ameri
koniškai liaudžiai, kar fašiz
mas padarė su ispaniškomis 
moterimis ir vaikais”.

Aš nesigėdinu prisipažin
ti, kad ašaros riedėjo per 
mano veidus. Aš neradau 
savyje žodžių, kad ką nors 
atsakius Artūrui. Kas gali
ma buvo jam sakyti? Nie
kada jis daugiau nematys 
gėlių/ nematys savo vaiku
čių ir nebematys daugiau 
mėlynųjų Amerikos padan-

simas, kurį man pastatė vi
sur: pryšakinėse mūšio lini
jose, rezerve, ligoninėse, lio- 
geriuose, kur eina kareivių 
apmokinimas ir šiaip visose 
kareivių stovyklose. Aš ne
žinau nei vieno faktino įvy
kio, kuris būtų iššaukęs 
tiek daug vilties, kaip kad 
šių dviejų internacionalų 
pasitarimas. Gal kiekvienas 
draugas, sveikas ar sužeis
tas. instinktyviai suprato, 
kad apvienvtos jėgos Ko
munistu ir Socialistų Inter
nacionalų galėtų atnešti ar
timiausioj ateityje pergale. 
Vot dėl ko tokia didelė vil
tis buvo nukreipta i tą su
važiavimą Franci j o j.

Pirmiausiai, ką aš per
skaičiau laikraščiuose, kada 
sugrįžau i Londoną. — .ta, 
kad sir Walter Citrin, bri
taniškos imperijos ricieriuš, 
visuotinam amsterdamiškio 
internacionalo suvažiavime 
iš naujo išliejo savo neapy
kantą prieš Sovietų Sąjun
gą ir prieš suvienytą fron
tą su komunistais. Tam po
nui labai būtų buvę naudin
ga aplankyti narius angliš
kų profesinių sąjungų, ku
rie šiuo laiku randasi Is
panijoj ir sužinoti iš pirmų
jų rankų, kokią reikšmę jie 
duoda tarptautiniam susi
vienijimui, dėl palaikymo 
ispaniškos valdžios ir ko
kius gėdos jausmus jie iš
bando ant savęs, kada juos

akis. Skaitytojams lengva 
bus suprasti, kas man pri
siėjo atsakyt. Aš šimtą sy
kių geriau velyčiau, kad 
Midlton’ui (leiberistų par
tijos sekretoriui) arba Dal- 
ton’ui (leiberistų partijos 
pirmininkui) būtų reikėję 
atsakyti į tuos klausimus.
Kas Lanko Sužeistuosius 

Draugus
Atsisveikinus su draugais, 

man kilo mintis įgauti su
pratimą apie ligonius lan
kančią publiką ir jos nusi
statymą. Aš trumpam laikui 
pasilikau svečių laukiama
jam kambaryje/ Kada aš 
ėjau per palatas, pastebė
jau, kad toje ligoninėje guli 
šimtai ispanų / kareivių, iš 
kurių dauguma praradę 
rankas arba kojas, daugu
ma jų akli arba šiaip amži
ni invalidai. Kada atėjo lan
kymo valanda, ligoninės du
rys plačiai atsidarė ir srovė 
lankytojų pasipylė po pala
tas : motinos* mylimosios, 
vaikai, seserys, tėvai, bro-

nubalsavo už numušimą.
Lasterių Lokalas laikė ekstra 

susirinkimą spalio 18 unijos pa
talpose; išgirdę raportus, kad 
bus numušta 5 nuoš. algų, > su
sirinkusieji nerimavo. Vėliaus, 
nebaigus susirinkimo, sukilo ir 
išėjo, prie stalo palikdami vie
nus viršininkus.

Diamond Shoe Kompanijos 
darbininkai pasiūlė nusimušti 
20 nuošimtį, bile tik atidarytų 
operavimui dirbtuvę, Campellos 
skyrių, kurį uždarė 2 savaitės 
atgal. Bet kompanijos manadže- 
ris pąreiškė, kad ir 50 nuošim
tį nusimuštų, vistiek dirbtuvės 
negalės atidaryti. Matomai orde
rius išdavė kitur.

Brotherhood unijos viršinin
kai praneša, kad nori pareiti į 
Brocktoną 2 moteriškų čeverykų 
dirbtuvės, su labai žemomis dar
bininkų algomis. Nekurie darbi
ninkai pareiškė, kad reikia tų 2 
dirbtuvių neįsileisti į Brockto
ną. Bet kurie nedirba, sako tik 
tegu pareina; laukia su išskės
tomis rankomis, nežiūrint, kiek

Pasidarbavimu tūlos darbi
ninkų org. į Rochester par
traukta net keturios Sovietų fil- 
mos, viena iš jųjų, “čapajev”, 
bus rodama Hollywood Theater, 
seredoj ir ketverge, October ~27 
ir 28. “čapajev,” yra labai pa
skubęs perstatymas ir plačiai 
giriamas scenos mylėtojų. Ro- 
chesteryj lietuvių tarpe turime 
daug scenos mylėtojų, todėl pa-1 
tariu įsigyti tikietus iš kalno. 
Minėtas teatras randasi ant Pul
man Ave. ir Lake Avė. Kad visą 
lošimą matyti, tai lankantieji 
pasistengkite būti 7 v. vakare, 
nes prasideda nuo 7 v. ir trau
kias ligi 11 v. Kitus Sovietų lo-f 
Šimus sužinosite iš pranešimų.

M. D.

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

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

■
K

GARSINKITE^ SAVO BIZN|

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Tai buvęs Ispanijos karalius Alfonsas ir jo 
duktė Christina. Nors nuo sosto buvo nuverstas 
septyni metai atgal, bet pinigų turi užtektinai 
trankytis po pasaulį.

Pas mus yra iškilęs nesutiki
mas tarpe dviejų unijų siuvimo 
pramonėj, čia randasi viena ša- 
pa, kuri ligi šiol užlaikė United 
Garment Workers’ viršūnės 
bar minėtos šapos kateriai, skai
čiuje 115, atėjo ir prisirašė prie 
Amalgamated. Prisirašė daugy
bė ir kriaučių. Matydami tą 
Garment Workers’ viršūnės 
bando palaikyti darbininkus sa
vo unijoj grąsindami. Todėl 
leidžiama įvAirūs paskalai. Ne
kurie yra net skundęsi ypatiš- 
kai. žiūrint į dalyką ir dalyvau
jant organizavimu darbe, pasiro
do, kad Amalgamated unija 
taps laimėtoju.' Nuo savęs mūsų 
žmonėms pathriu nevėluoti pri
sidėti prie Amalgamated, nes 
tik ši unija tvarko siuvimo in
dustriją. '

Kaip Rochestery atsirado dvi 
kriaučių unijos? 1919 m. buvo 
iššaukta minėtos Michael Stern 
šapos darb. streikas. Streikas, 
tęsėsi 9 savaites ir krypo į lai
mėjimo pusę.

Tuomet atvažiavo United 
Garment Workers viršininkai ir 
su jųjų pagelba tapo išimta in- 
džionkšinas ir tokioj šlykščioj 
formoj susitvėrė U. G. W. su
laužydama 9 savaičių darb. 
streiką. Kadangi ta unija yra 
vadinama skebine, todėl ir pa
duodu jos Rochesteryj gimimo 
istoriją. Jos viršininkų istorija 
yra veiklesniems lietuviams 
kriaučiams gerai žinoma 1912 
m. streiko išdavyste. Todėl šalin 
gązdinimai s ir terorizavimas. 
Lai darbininkai pasirenka sau.' 
uniją, kuri juos atstovaus.

M, Duseika.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(JALINSKAS)

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

„mados automobilius 

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN. L. L, N Y

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus 11
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS;

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbudol 
D-r o Robinsono ir Kiškiai, teWngai Į 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy- į 
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie-1 
nas ir kiekviena tose knygose ras. 
daug brangių ir reikalingų pamoky-' 

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurių vienų
Tų knygų jau mažai turiu, to- i 
del norintieji pirkite įtuojaus. j 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y. !

BROOKLYN LABOR LYCEUM I
I

DARBININKŲ IŠTAIGA I

SalSs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau-

‘ šiai įtaisymais. Keturios bollų 
alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM {STAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewee elevelterio stotie*. TeL Evergreen 7-88M
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

Kaip kuriose vietose jiems pavyko pa
ti baimę, kaip kur juos sučiupo polici
n' sušaudė. Didžiumoj atsitikimų fa- 
tų bandymai sukelti nusiminimai nu- 
»/niekais. Šaudę fašistai dingo nak- 
3 tamsoj.' Gana ilgai šaudymasis ėjo 
^atro Caminos.
VIilicininkai bėgiojo viešbučio korido- 
is ir beldė į duris, siūlydami gyvento
ms nulipti žemyn. Tai buvo priemonė 
/sergėjimui tų, kurie galėjo savo 
mbariuose užgesinti šviesą.
Mes užgesinome šviesą ir pakėlėme 

ngo užlaidą. Paprastai dienos metu pro 
(ūsų langus būdavo matomi Sierra Gu- 
.arrama kalnai. Įsižiūrėję į tamsą, 
es įsiklausėme atskrendančius vokiečių 
ctuvus. Nuo stogo prieš viešbutį “Ca- 
tol” į visas puses mėtė šviesą švytu
rį.
Viename valdžios airodrome viešpata- 

Ih tyla ir ėjo prisirengimas. Bet apie 
ddešimts lakūnų gavo nuo vyresniojo 
’icieriaus įsakymą neiti iš kareivinių, 
e žinojo, kad greta jų, viename lėktuvų 

'f iradžiuje, buvo sukrauta daug sprogs- 
nčios medžiagos.
Bėgyje pusvalandžio—nuo pirmo pra

usimo apie prisiartinančius fašistų lėk- 
vus—signalinės šviesos airodrome, tik- 
,i rodančios nusileidimo punktą, karei- 
nę ir apšviesdamos sandėlį su sprogs- 
nčia medžiaga, nebuvo užgesintos— 

‘ipgi pagal keno tai įsakymą.
Pirmoji bomba nukrito airodrome, tik 

,£li mastai nuo sandėlio su sprogstančio- 
is medžiagomis, ant takelio, viduryj, 
•,rpe kareivinės, kur sėdėjo lakūnai, ir 
proginių sandėlio.
Ryte, tas oficierius, kuris uždraudė 

. kūnams išeiti iš kareivinių, buvo su
pūdytas. Fašistų spaudoje pasipylė jo 
overkimas ir apkaltinimas “valdžios 
raugeriškume.”
Viešbutyje “Florida” žmones atsar- 

iai tamsumoj apeidinėjo minkštas ke- 
ps. Mes biskį pasiginčinome dėl to, 
ą daryti: ar pasilikti viršuj, aukštumoj, 

F kur gerai galima matyti ir girdėti, ar 
ti į pagrindį, kur buvo smagu, bet ir 
yku.■ __

-—Tik nuėjo į pagrindį gan gyaži 
eltonplaukė,—tarė vienas amerikietis. 

. —Čia, matomai, taipgi dar yra gelton- 
laukių, tik jų tamsoj nesimato.
Taręs tuos žodžius užsidegė briežuką, 

ad “užsirūkyti”. Tuoj aus tvirtas, kaip 
3volv£iio šūvis, balsas iš gatvės įsakė 
žgesinti briežuką ir būti atsargiems, 
iena francūzaitė tarė:

1 —Jeigu ponas X nuėjo į pagrindį, tai 
eiškia, kad laukiamas didelis fašistų 
įktuvų užpuolimas.
Ponas X. — amerikietis žurnalistas, 

gentas didelio laikraštininko turčiaus ir 
Utlerio prietelius. Jis Madride didžiu- 
lą laiko praleisdavo Vokietijos fašistų 
asiuntinybėj. Keletas metų atgal jis 
agarsėjo Chapei, Chinijoj, kur bėgiojo, 
aip šuo, tarpe Japonijos fašistinių ofi- 
ierių staliukų, kurie puolė tą miestą.
Greitai mes pamatėme, kaip ponas X. 

erėjo mūsų kambarį ir nusiskubino į 
,agrindį.

—Kodėl jūs neinate į Vokietijos pa
siuntinybę, kur tikrai jaustumėtės sau
gioj vietoj?—kas tai iš mūs suspėjo jo 
>aklausti..

•—Vokietijos pasiuntinybė,—atsakė jis, 
-orlaiviais iš čia išlėkė į Alicant^.

—Tokiame atsitikime, pagrindys, žino- 
tia, pati saugiausia vieta.

Aš išreiškiau mintį, kad būti bombar
duojamame mieste yra pavojingiau, ne- 
;u fronto apkasuose. Vienas francūzas 

. . nisŲuokė:
< Jūs manote, kad geriau būti bombar
duojamam fronte? Aš kiekvieną bom- 
jardavimą skaitau bjauriu dalyku. Aš 
eisingas, ramus buržujus, aš visu kūnu 
)rotestuoju prieš tokius įvykius. *

Bet jeigu jūsų valdžia ir toliau eis da- 
)artiniu keliu,—pareiškė jaunas lenkas, 
—tai labai greitai visi skaitys paprastais 
lalykais, kada bet laiku ir bet vieta bus 
ašistų lėktuvų bombarduojama. Tai 

t. )us įprasta, kaip įprasta, kad gyvūnėliai 
LūVa kitų Užpulti, ir į tai žiūroma, kaip

į paprastą jų gyvenimo sutrumpinimą.
—Jūs tik paklausykite,—tarė francū

zas,—lenkas įsako mūsų valdžioms, kaip 
jos turi atsinešti į Hitlerį, į jo politiką...

—Aš manau vietoj padaryti sau ir sa
vo anglų draugui kelias pastabas apie 
Lenkijos pulkininko Becko politiką, apie 
jo atsinešimą linkui Hitlerio. Jis par
davė,—jeigu jūs pavėlinsite man naudoti 
taip ryškų žodį,—Lenkiją Vokietijos fa
šistams.

Lenkas atsitraukė nuo mūsų ir žiūrėjo 
pro langą.

—Ar jūs girdite prisiartinant?
—Aš girdžiu kaukiančias sirenas ir 

ūžiančius keltuvus, kurie veža iš aukštu
tinių kambarių žmones žemyn.

Jeigu jie mes nuodingų gazų bombas, 
tai mes pirmiausiai nuvyksime į pagrin
dį, kad išvengus sužeidimo nuo sprogi
mų, o paskui keltuvais iškilsime ant na
mo stogo, kad išvengus gazų.

—Bet jeigu bomba nukris ant elektros 
gaminimo stoties, nutrauks pajėgą, su
stos keltuvas, tat jums prisieis pėsčiam 
lipti...

—Tyliau, ar jūs nieko negirdite?
—Aš girdžiu, kaip žmonės gatvėje šū

kauja į vienas kitą. Matyti, kad kas nors 
tamsoj paklydo.^

—Aš su pasitenkinimu išgerčiau gerą 
stiklą alaus.

—Nėra alaus.
—O aš geriau imčiau kavą.
—Nėra ir kavos.

(Bus daugiau) \

ŠIAULIŲ MUSIŲ CHORAS
—Mes ne žvirbliai ir ne varnos, 
Tiktai mažos miesto musės, 
Ir gyvenam po liktarnom, 
Kur mums įrengė tėtušis..;

—Dieną skraidom turgaus aikštėj, 
Kurią niekas dar nelaistė, 
Nors senai tokia mašina 
Tėtis laistyti ketino.

■ _ oa®,'
—Taigi šitoj miesto rinkoj
Visad esam susirinkę, 
Turim darbo atakuoti *
Ir kas valgoma kapoti.

—Slyvų, kriaušių, pamidorų, 
Joj yra kiek tik nori, 
Ir todėl mes visos urmu 
Puolam šituos fruktus šturmu.

—Laisvę turim neribotą, 
Nors jau bandė pažaboti, 
Betgi buvo tik proforma, 
Negi žmonės liks be kormo...

—Taigi mes per dienas šičia, 
Kaip tų moterų seklyčioj, 
Geriam, valgom ir dainuojam 
Ir komisijos nebojam.

—Jei šeimininkauti imtų, 
Žinoma, mus nukankintų, 
Bet neturi tokio noro, 
Nes jie žmonės prie honoro.

—Mums geriausiai tinka vieta, 
Kur žmonių yra sėdėta... 
Nors tas kvapas nemalonus, 
Bet jis mums—odekolonas...

—Jei dėl šito aromato
Nieks nesako; kad sarmata, 
Ęeįškia, taip čia gali būti 
Ir todėl mums TUgiapjūtė.

* /

Taip x tad gieda Šiaulių mušės, 
Kur dėl vietų bobos mušas, 
Ir kur stipriai nosį riečia, 
Kur elektra silpnai šviečia.

: \ *' A Vatėga.
> “Kuntaplis” - <

Newark, N. J.
Liūdnos Žinios

Spal. 10 d., 12:30 v. naktį 
nelaukta mirtis patiko mūs 
draugą Joną Mickevičių. Ve
lionis Jonas tik šeštadienį nešė 
karstą nusižudžiusio Skujaus, 
apie Idirį jau buvo “Laisvėje” 
rašyta pirmiaus. Vargšas visai 
nežinojo, kad už pusdienio vė
liaus pats bus grabe nešamas 
kitų draugų. Pargrįžę iš šer
menų, sumanė važiuot ant far- 
mos į Flamingtoną. Susitaręs 
su draugais, išvyko ir. .. grįž
tant vidurnaktį, lenkiant 
sunkvežimį, iš priešingos pu
sės atvykus kitai mašinai, su
sidūrė taip smarkiai, prieša
kiais, kad vargšą jau išėmė iš 
jo kėravotosios mašinos neju
dantį. šioje mašinoje, dar bu
vo jo trys sankeleiviai, bet 
juos tik smarkiai apdraskė sti
klai ir šiandie jie jau veik vi
siškai, sveiki.

Velionis Jonas Mickevičia 
paėjo iš Lietuvos: Liepakojų 
kaimo, Daukšių parapijos, iš 
Suvalkų. Atvyko šion šalin lai
mės jieškoti 1911 metais ir 
daugiausiai gyveno šiame mie
ste.

Velionis Jonas nepriklausė 
jokiai pašelpinei organizaci
jai. Pirmiaus priklausė prie 
Literatūros Draugijos 5 kuo
pos, bet pastaraisiais laikais 
nebuvo jos nariu. Prie Sietyno 
Choro priklausė gan ilgą lai
ką; iki savo nelaimingos mir
ties. Choras suteikė jam pas
kutinį patarnavimą, aplanky
dami ir į kapines daug narių 
palydėjo.

Gėlių-vainikų buvo apie as
tuoni, tame skaičiuj ir nuo 
choro.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių (virš 20 mašinų) lydė
jo į Lindeno “White Rose” ka
pines.

Velionis Jonas buvo gero 
būdo žmogus ir todėl daug 
draugų turėjo.

Laidotuvėmis rūpinosi jau
nasis Akialis, o kaštus paden
gė brolis, Adomas Mickevičius 
iš Bristol, Cohn.

Velionis buvo dar tik 45 m.
amžiaus.

Skirdamasis ant visados pa
liko liūdnus, brolį Adomą, 5 
pusseseres ■ ir tetą Amerikoj 
ir daug savo draugų. .

Ilsėkis, drauge Jonai, šaltoj 
žemelėj, jau mes kartu nedai- 
nuosim. Gaila gero jauno 
draugo.

Atleido iš Darbo — 
Nusiskandino

Pastaraisiais laikais čia at
leidžiama nuo miesto darbų 
(W. P. A.) daug darbininkų, 
daugiausia nepiliečių. Tarp 
daugelio atleistų" buvo ir velio
nis Valukonis, lietuvis, kuris, 
netekęs darbo, prisirišo po 
sunkų akmenį prie abiejų ran
kų ir įšoko į Passaic upę, kur 
ir žuvo vargšas.

Neteko sužinot, ar jis turi 
kokių čia giminių, nes laidojo 
miestas.

Velionis buvo katalikiškų 
pažvąlgų ir, rodos, nepriklausė 
jokiai organizacijai.

Newarko majoras, ponas 
Eleinstein, pradėjo šalint iš 
darbo žmones,' skūsdamasis, 
kad nesą lėšų’ palaikyt dar
bams, bet jo šmugeliui tai lėšų 
yra. Apie šį poną teks vėliaus 
pažymėt.

Serga Sietyniete

Mūsų mylima geriausia cho
ro sopranas ir solistė d. Tęsė 
Bičkauskienė, turėjo operaci
ją ant tonsilų. Dabar jau ran
dasi savo namuose, 1443 Hi
awatha Ave., Hillside, N. J.

Draugės-gai, prie progos tu
rėtumėt aplankyti 4r moraliai 
sustiprint sergančią draugę.

“Sunki Dilema”

Sietyniečiai! Turime sunkią 
dilemą. Operetė “Meilės Nu
skriausta” tik už dviejų savai
čių statoma scenoj, lapkri
čio 6 dieną. Visi ,ir visos turi
me gerai suremti jėgas, kad 
tinkamai suvaidinti, ir savo 
vardo nepaneigti, ši operetė', 

• labai gražiai skamba ir leng
vai perstatoma, tik turime pri
dėti daugiau energijos, o mo
kytoja draugė šalinaitė užtik
rina Newarko publiką jos gra- 
žuinu, malonumu, j

Prakalbos

Spalio 27, įvyksta vienos iš 
žymiausių prakalbų Newarke, 
nes kalbės moteris, kuri nau
jam pasaulyj studijavo jo są
lygas per septynis metus ir 
gerai pažįsta pasaulines pro
blemas abelnai.

Jaunuolių Pokilis

Mūsų jaunuoliai rengia sma
gų pokilį: Vakarienę ir šokius, 
lapkričio 20 d. ir prašo kitų 
draugijų nerengti tą dieną 
nieko. Visi formalumai bus 
pranešta vėliaus.

G. Albinas.

draugai. Taipgi su dovanom 
draugai ir draugės gražiai atsi
liepė.

J. Vaitonis dovanojo $1.63 
vertės, V. Kaličienė $2.30 ver
tės, K. Vainorienė $1, M. Bud
nikas už $1 vertės, J. Norkus 
$1 pinigais. Buvo, ir daugiau 
daiktų sudovanota mažesnės 
vertės, bet visų vardų neskel- 
biam, nes daug vietos užimtų 
laikrašty. Apmokėjus visas išlai
das, gal kuopai liks kiek pelno.

PITTSBURGH, PA
Kas Buvo ir Kas Bus

Spalio 17 d. APLA 7-ta kuopa 
turėjo surengusi “card party.” 
Galima sakyt, kad pavyko vidu
tiniškai. Susirinko gražus bū
relis kortų lošėjų, taipgi prie 
surengimo šios kortų partės 
daug darbavosi drg. R. Leliušis, 
A. žvirblis, J. Amrazaitis ir kiti

O dabar turim visi Pittsburg- 
ho ir apielinkės lietuviai darbi
ninkai organizuotai dirbt, kad 
gerai pavyktų du svarbūs pa
rengimai: lapkričio 21 d. L. K. 
Centro Biuras rengia vakarie
nę, kurioj bus svečias drg. A. 
Bimba, iš Brooklyn, N". Y. Vaka
rienė atsibus L. M. D. Svetainėj, 
142 Orr St.

Drg. A. Bimba jau senai buvo 
Pittsburghe ir apielinkėj, tai 
bus visiem įdomu išgirst jo pra
kalbą. Taipgi bus ir kitokių pa- 
marginimų.

Lapkričio 28 d. ALDLD 4-tas 
apskritys rengia didelį koncer
tą, kokio Pittsburgh© ir visos 
apielinkės lietuviai dar nėra ma
tę. Koncerte dainuos Mainierių 
Kvartetas, iš Shenandoah, Pa.

Drg. S. Kuzmickas solistas, 
kvarteto mokytoja Judzentąvi- 

, čienė ir visa eilė gabiausių ar
tistų. Prasidės lygiai kaip 7/v. 
vakaro. Į šį koncertą turėtų at
silankyt visi Pittsburgh© ir 
apielinkės lietuviai, nes gal ne
bus tokios geros progos kitą to
kį koncertą matyt. Labai svar- 

|bu kiekvienam bus pamatyt ir 
i išgirst išlavintus balsus kieto
sios anglies kasėjų, todėl mes 
turim dėt pastangų padaryt šį 
koncertą pasekmingu, nes ren
giamas darbininkų dienraščio 
“Laisvės” naudai.

E. K. Sliekienė.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministerija 
nupirko dar 55 lėktuvus iš 
American Aviation kompa
nijos. Užmokėjo $1,731,404.

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

Kiekvienas “Laisves” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną naki- 
/ ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 

yra nupiginta “Laisves,” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 pusei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisvės” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:
. t

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November
Vajininkams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos: .

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

Tuojau Stokite j Vajų ir Gaukite Vieną iš Dovanų

MOTINA
Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 

kovų Caro laikais Rusijoj.
Paraše MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi
zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Paraše M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

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

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

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

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Paraše DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

ALKOHOLIS
IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas.

Paraše DR. KAŠKIAUČIUS, Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

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

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas
(Kartu ir apie Lietuvą) 

Paraše j. STALINAS. Kaina 35c.

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

Kodėl Tūris Įvykti Komunizmas?
Pataš/ Olginas. Kaina 10c.

Krikščionybę Ar Komunizmas?
Paraše A. BIMBA. Kaina 5c.

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

Knygiitė Apie Partijos Darbo 
Trūkumus it Likvidavimą 

Tročkizmo
Parašė J. STALINAS. Kaina 10ę.

Krikščionybe
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

Jei iš čia sužymėtų knygų nepasirenkat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naūją skaitytoją visiems metams 
o kontestė nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 

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

• ' , ■ ’y

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVE”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y
'■ .r • . , ,

- ’ •
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Vilniaus Užgrobimo Minėjimas
&

’Great Neck, NA
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Chicagos skyrius minėjo Vil
niaus užgrobimo sukaktį spalio 
8 d., Lietuvių Auditorijoj. Rink
tinės publikos susirinko apie

* 1,000. Susirinkimą atidarė ir 
tikslą pažymėjo kongreso cen- 
tralinio komiteto vice-pirminin-

< kas R. šniukas ir programą ves
ti pakvietė Chicagos skyriaus 
sekretorę p-lę E. Mikužiūtę.

Dainavo Laisvės Kanklių 
Choras vedant J. Kenstavičiui, 
Naujos Gadynės Choras vedant 
J. Steponavičiui ir Vyrų Cho
ras vedant K. Steponavičiui. Vil
nijos ir Vilniaus užgriebimo 
istoriją ir lietuvių neatlaidžias 
ir teisingas pastangas Vilnių 
Lietuvai atgauti nuodugniai 
išaiškino F. Abekas. Gi Dr. A.

* Graicūnas trumpai apibrėžė 
klerikalizmo įsivyravimą Lie
tuvoj.

Pirmininkė padėkavojo cho
rams ir jų vedėjams už neapmo
kamą p a t a r n a vimą, kalbėto
jams, o ypač skaitlingai publi- 

t kai, kuri interesuojasi Vilniaus 
klausimu.

Vienbalsiai ir grausmingais 
aplodismentais tapo priimtos se
kamos rezoliucijos:

REZOLIUCIJA VILNIAUS 
LIETUVIŲ KLAUSIMU 

Kadangi Lenkijos imperialis
tinė valdžia žiauriai persekioja 

t pavergtus Vilniaus krašto lietu
vius, uždarinėja jų mokyklas, 
varžo organizacijas ir spaudą, 
areštuoja ir ištremia tuos, kurie 
pasirodo neištikimi pavergė
jams, ir

» Kadangi šitas teroras ypatin
gai skaudžiai paliečia Vilniaus 
krašto lietuvius valstiečius ir 
darbininkus, kurie, apart rūpi
nimosi lietuvių kultūros reika
lais, dar organizuojasi ir kovo
ja už savo ekonominės būklės 
pagerinimą, ir

Kadangi Vilniaus kraštas ir 
I senolinė Lietuvos sostinė Vilnius 

istoriniai ir etnografiniai yra 
Lietuvos dalis, kurią Lenkijos 
valdžia grobonišku keliu pasisa
vino 17 metų atgal, todėl

> Lai būna nutarta, kad šis 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
masinis mitingas, sušauktas pa
minėti Vilniaus pagrobimą, at
stovaudamas 70,000 Chicagos 
lietuvių opiniją, griežčiausiai 
protestuoja prieš šitą Lenkijos 
imperialistinės valdžios teroriza
vimą Vilniaus krašto lietuvių ir, 
toliau,

Lai būna nutarta, kad šis su
sirinkimas siunčia Vilniaus kra
što lietuviams giliausią užuo- 

i jautą ir phsižada morališkai
* remti jų kovą už laisvę ir būklės 

pagerinimą, ir, pagaliaus
Lai būna nutarta, kad mes ne

paliausime reikalave ir dėsime 
visas pastangas, kad Vilniaus 
kraštas ir istorinė Lietuvos sos
tinė Vilnius būtų grąžintas Lie
tuvai. %

Pirmininkė E. Mikužiūtė.

Washington, D. C.
Honorable Sir:

We, 1000 Lithuanians of Chi
cago, assembled at the 17th 
annual meeting called to com
memorate the seizure of Vilnius, 
at the Lithuanian Auditorium 
3133 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois, on Friday, October 8, 
1937, acting under the auspices 
of Chicago Division of the Lith
uanian Congress of America re
presenting 70,000 Lithuanians 
of Chicago, do, hereby, adopt 
the following resolutions;

‘WHEREAS, the cultural or
ganizations of Lithuanians in 
Vilnius are suppressed and ac
tive members, thereing, im
prisoned; and,

WHEREAS, schools, conduc
ted in the Lithuanian language, 
are closed;

THEREFORE, BE IT RE
SOLVED, that the Lithuanians 
of Chicago, hereby, protest 
against such persecution; and,

FURTHER, BE IT RE
SOLVED, that the Lithuanians 
of Chicago demand that the 
Lithuanians in Vilnius be gran
ted full freedom for schools, or
ganization activities and cultu
ral activities.

Yours truly, 
Chairman Euphrosine Mikužis.

October 8, 1937 
League of Nations 
Geneva, Switzerland
Honorable delegates:

We, 1000 Lithuanians Chi
cago, assembled at a meeting at 
the Lithuanian Auditorium, 
3133 So. Halsted, Chicago, Illi
nois, on Friday, October 8, 1937, 
acting under the auspices of the 
Chicago Division of the Lithu
anian Congress of America re
presenting 70,000 Lithuanians 
of Chicago do, hereby, adopt the 
following resolution:

WHE RE AS, the Lithu
anians in Vilnius are persecuted 
for conducting schools in the 
Lithuanian language, the lan
guage of the historical capitol of 
Lithuanian ; and

WHEREAS, the Polish Go
vernment has closed more than 
100 schools and does not per
mit the people to exercise their 
cultural desires as Lithuanians;

THEREFORE, BE IT RE
SOLVED that the Lithuanian 
Congress of America request 
the LEAGUE OF NATIONS 
to reconsider the seizure of 
Vilnius, (1) Examine the Vil
nius situation, (2) Make pos
sible its restoration to the Lith
uanian people and to Lithuania.

Yours truly, 
Chairman Euphrosine Mikužis.

Ambassador of Poland 
to (

The United States of America

Iš Draugijų Veiklos

Pirmyn Choras smarkiai 
ruošiasi prie pastatymo kome
dijos “Išdykusi Pati.” Sulošti 
atvažiuos iš Brooklyno Lietu
vių Liaudies Teatro aktoriai 
po vadovyste J. Juškos. Vaidi
nimas įvyks lapkričio 21 d.

L. A. P. Kliubas stiprėja vi
sais žvilgsniais. Orui atvėsus 
pradėta diskusijų kampanija 
įvairiais klausimais.

Vienos iš geriausiai pavyku
sių diskusijų buvo spalio 17 d., 
temoj: Apie politiką, politikie
rius ir šio rudenio rinkimų 
kampaniją. Kliubas sparčiai 
didėja nariais. Įmatoma, kad 
kliubas išaugs į labai stambią 
piliečių organizaciją.

Beje, kliubas rengia maska
radų balių, kuris įvyks šešta
dienį, spalių (Oct.) 30 d., J. 
Kasmočių Salėje, 91 Steam
boat Rd. Maskų laimėtojams 
skiriamos kelios dovanos $10 
sumoje, šokiams gros Night 
Owl Orkestrą, J. Navisho ve
dama. Pradžia 7 :30 vai. vaka
re. Kliubas užkviečia visus ant 
šio pasilinksminimo. Taipgi 
bus ir užkandžių ir gėrimų. 
Tai nepamirškite.

on

mirsime

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
2976ELIZABETH, N. J
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Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

O’ROURKE 
Esso Diner

Borough of Brool 
be consumed

16A-218 Crescent St., Bo- 
, County of Kings, to be

THOMAS
Johns Place,

CLEVELAND, OHIO

DAVID
13th Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ąnd liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1113 President St., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY 
(d-b-a President Grill)

1113 President St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES DEVANEY
426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

DAVIDOFF
Brooklyn, N. Y.

IRVING
1838 Nostrand Ave.,

JOSEPH CARR
Brooklyn

Elizabeth© lietuviai komunistai

NEW HAVEN, CONN

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of ^he Alcoholic Beverage Con
trol! Law at 2091 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GREGORY FLEMING 
(Barrel Inn)

2091 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given' that License No. 
RL 1250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182Aof the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Gold Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McLAUGHLIN
117 Gold St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 50 ~ 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WM. WEISBLATT & SYDNEY EHRLICH 

50 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverte Con
trol Law at 631-633 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARTIN DEACY 
631-633 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5189 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under- Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1838 Nostrand Ave 
County of Kings, ,1 
premises.

402 Metropolitan Ave.
(Art! Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. T.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4853 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tįie Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7366 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 — 58th St. & 136 — 57th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ORIGINAL MAGNET, 4NC.
139 — 58th St. & 136 — 57th St., 

Brooklyn, N. Y.

DANIEL HANAWAY 
It., Brooklyn

Parsatndau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 311 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 967 — 3rd' Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3787 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5304 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ANGELO!SAGOS AND OTHO TURNER 

(Coliseum Rest.)
4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 5283 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
43 Hicks Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4945 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5201 — 13th Ave. - 
County of Kings, 
premises.

NOTICE ią hereby given that License No. 
RL 1232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 'at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 88-22 —' 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERNST WOBBER
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

ROGERS 
Brooklyn

GEVIRTZ
Brooklyn, N. Y.

JACOB GULDIN
1 Montague St/ Brooklyn

NOTICE
R.W 747 .
to sėli beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1354-1356 Bedford Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

JUSTIN LOWENBERGER 
d-b-a Unity Delicatessen

1354-1356 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License J 
E B 1338 has been issued to the und 
signed to sell beer nt retail under Sect 
76 of the Alcoholic Beverage Control Lew 
49-51 Neck Road, Borough of Brook! 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL MAZZARELL 
d-b-a Neck Road Tavern

49-51 Neck Road, Brooklyn, N.

NOTICE
RL 6812

JEAN JURINICH
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

at 216-2 
Brooklyn, 
on the premises. 
GEORGE OSSENFORT 

(Fulton Hofbrau) 
216-216A-218 Crescent St., Brooklyn, N. Y

Kraujo Tyrimai
Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

DR. L. ZINS

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 10711 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1503 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES T.-tJAPPEN
1503 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

NŪTICE is hereby given that Licehse No. 
E B 1191 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Lew at 
49-35 Kings Highway, “ 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP F. 
d-b-a Phil’s 

49—35 Kings Highway,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 299 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2123 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY DI LUCA
(d-b-a Jean’s Clam Bar)

Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given /that Licence No. 
E B 1563 has. been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic 
80' Avenue O, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN 
d-b-a Margie Sweet Shoppe

80 Ave. O, Brooklyn

NOTICE is hereby given that Licenses No. 
RW 292 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1274 St. Johns Pl “ 
County of Kings, tc 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retąjį under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN MEYERS
55 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN 
3200 Emmons Ave.-, Brooklyn, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL McTIUGH
1227 Nostrand Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6292 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 821 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATT. MASLANKA 
d-b-a Wonder Bar & Grill & Rest.

3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
G B 9075 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 So. 2nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER BANASZEWSKI
67 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3790 has beeij issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
687 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

S. & L. DELICATESSEN. INC.
687 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261-7 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOM, INC.
26D7 Driggd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A.of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 686 Franklin Ave.i Bqrough.oi 
Brooklyn, County of Kings,, to be consuined 
on the premises.

THOMAS GALLAGHER 
686 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alpoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborne St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMANUEL SHEEGER
Round Town Bar & Grill Restaurant 

261 Osborne St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1044 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1514 Broadway, Borough ol 
Brooklyn, County of Kinge, to be consumed 
on the premises.

MICHELE MAFFUCCI
1514 Broadway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
G B 5049 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 Avenue Z, Borough of Brooklyn, County 
of Kings,-to be consumed off the premises 

JOHN PAPPIANOU
2703 Ave. Z, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1389 has been Issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
787 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK BOROWICZ
787 — 3rd Ave., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4400 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS HARRINGTON 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH T. McGOUGH 
(d-b-a McGough Bros.)

4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
G B 5038 has beep issued to the under
signed to sell beet at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8515 Quentin Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN
67 Furman St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1082 St. Johns Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. -.
FRED HEILMAN & MICHAEL MURPHY 

1082 St Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given» that License No. 
RL 6625 has been issued to . the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Ave., Borough ol 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADAM DEEFENBACH 
1243 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1095 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE—REST., INC. 
1095 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brook! 
be consumed on

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

broliškų organizacijų 
pasikalbėjimo*vakarą, pirmadienį, 25 
d. spalių, šiame pasikalbėjimo vaka- 
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Spalių 27 d., 7:30 vai. vakaro, Jur- 
ginėje Svet., 180 New York Avė. 
įvyks svarbios prakalbos. Kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė, kuri nesenai sugrį
žo iš Sovietų Sąjungos, ten išgyve
nus per 7 metus. Pasakys daug įdo
mių dalykų. Prašome visų atsilankyt. 
Kviečia Liet. Kom. Frake. Grupė.

(250-252)

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4586 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ. INC.
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 19 hereby given that License No. 
RL 972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949-955 Willoughby Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.
BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N, Inc 
949-955 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1056 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Adelphi Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 1

HEINRICH F. D., FISCHER 
d-b-a New Ship Tavern

12 Adelphi St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
G B 5291 has been issued to. the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
642 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

FREDERICK RIEKE
92nd St., Brooklyn, N. Y.

“Laisve” ve! gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyrią ir 

apylinkę orui atvestant.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 4949 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Road, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
Quentin Road,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2909 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

, HAIGNEY & MURPHY
2909 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i.3 hereby given that License No. 
RL 3772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section r32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5011-13 Ave. L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to'be consumed 
on the premises.

FRANKLYN A. MORAN and 
DENIS CALLAGHAN 

. (d-b-a Moran’s Bar & Grill)
^5011-13 Ave. L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2523 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail Under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Newkirk" Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be ęonsumed 
on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 756 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARCY BAR & GRILL, INC.
756 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 637 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 32 Union Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO CANEDO
32 Union St., Brooklyn, N. Y.

Odos-Kraujo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim

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

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 8867 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law al 
206 De Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANDREW SANTORO 
d-b-a Adelphi Delicatessen

206 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 3292 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMANUEL INFANTE 
d-b-a Emanuel Bar & Grill

431 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E B l/)54 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
76 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. ren
gia labai juokingą trijų veiksmų ko
mediją, “Išdykusi Pati.” Atvažiuos 
Lietuvių Liaudies Teatro Aktoriai iš 
Brooklyno sulošti. Įvyks gruodžio- 
Dec. 5, Lietuvių Svet., 243 Front St. 
Pradžia 3-čią vai. po pietų. Prašo
me kitų organizacijų nieko nerengti 
tą dieną, bet dalyvauti mūsų paren- 

(250-251)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ąnd liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2101-7 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oil the premises.

SEIDEL’S REST., INC.
2101-7 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Vedu šermenis jr palaidoju tin
kamai ir yž prieinamą kainą

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

Spalių 26 d., kalbės Flaherty Bro
liai, Charles, Edward ir Francis, šie 
karžygiai yra sugrįžę iš Ispanijos 
kovų fronto. Šis mitingas įvyks Pub
lic Auditorium Ballroom, 7:30 vai. 
vak. Lietuviai, seni ir jauni turėtu
mėt atsilankyt, paremti rengėjus 
Friends of Abraham Lincoln Brigade. 
Jų ofisas Clevelande yra: 410 Supe
rior Bldg. J. A. V. (249-251)

mūsų kolonija maža, bet Ispa
nijos kovotojų mes, lietuviai, 
nepamirštame. Bėgyje poros sa-

GREAT NECK, N. Y.
Antradienį, 26 d. spalių įvyks svar

bios prakalbos, kuriose kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė. Įvyks Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd., 7:30 v. vak. 
Įžanga veltui. Lietuviai komunistai, 
kurie ruošia šias prakalbas kviečia 
vietinius ir iš apylinkes žmones daly
vauti antradienio vakare, nes išgirs 
daug ką nors įdomaus. — Kom.

(250-252)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beyerage Con
trol Law at 2001 Emmons Ave./Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM BOYLE
2001 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

yun ' / Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER- 

KkNliW/ VU Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 
VYS, HEMOkROIDAI ar k’tos MĖšLĄŽARNtlS 

Ligos, NOSIES, KVfiPAVIMO 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
Pilnas Šlapumo Ištyrimas

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Kliube, 408 Court St.. Geistina, kad 
šiame sūsirinkime dalyvautų ir drau
gai hillsidiečiai. — Kviečia visus 
Liet. Komfrakcija.

Vaičių jų parėmimui sukėlėme 
arti $60. Ateityje taipgi jų nepa-

Kažin kas darosi su Work
ers Alliance (bedarbių organi
zacija) pas mus. Jau kuris lai
kas susiorganizavo, bet veik
los neparodo. Berods nei mi
tingų nesušaukia. Išrodo, kad i 
gali iškrikti. Jei taip toliau 
bus, tai nedaleistina, nes na
rių yra geras būrys. Tūli be
darbiai skundžiasi, kad .be 
darbo ir be pašelpos — ap
leisti. šalpos biuras pavienių 
nepaiso. Workers Alliance ko
mitetas turėtų smarkiai su- 
brusti, nes artinasi -žiema, dau
geliui reiks vesti bendrą kovą, 
kad valdžia duotų pagėlbą.

ALDLD 72 kp. savo susirin
kime svarstė “Laisvės” vajaus 
klausimą. Tiesa, drgė Lideikie- 
ne, kaip ir kas metai, čia dar
buojasi “L.” vajuje. Bet kuo
pa nutarė jai pagelbėti. Todėl I 
tapo išrinkta jai 2 pagelbinin- 
kdi gavimui “L.” naujų skai
tytojų. F. KI-ton.

Jeruzalė. — Žydai sionis
tai protestuoja, kad Angli
ja nauju įsakymu dar la
biau siaurina žydų ateivybę 
į Palestiną.

EASTON, PA.
Ispanijos Naudai Vakarėlis 

Pavyko
Spalio 2 d. čia buvo sureng

tas draugiškas vakarėlis ALDL 
D 13-tos kuopos Ispanijos kovo
tojų naudai. Ačiū skaitlingam 
atsilankimui simpatingos publi
kos ir nuoširdžiam pasidarbavi
mui rengėjų, vakarėlis puikiai 
pavyko ir gryno pelno davė arti 
$24. Atjaučiant svarbų tikslą -d. 
Tilvikas aukojo svetairię, muzi
kantai griežė veltui, kiti draugai 
ir draugės paaukojo valgių, 
keiksų, sūrio ir tt. Užtai jiems 
širdingas, ačiū. Taipogi didelis 
ačiū visiems, kurie atsilankė ir 
parėmė taip svarbų tikslą. Va
karėlis buvo vienas iš smagiau
sių ir baigėsi solidarumo ir 
draugiškumo dvasioje. i

Priseina priminti, kad nors

4301
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Pagalvokite! Palyginkite per- 
važiuojamą plotą su vairuoto-i 
jo veiksmo .pakeitimui—maši
nos sustabdymui reikalingu 
laiku ! Trafiko Stotis “I.”

Matykit Lošiant Aldoną 
Šertvielytę

Mes turim pasakyti, kad Al
dona šertvietytč tikrai natura- 
liškai ir gabiai moka lošti. Ji 
pernai publiką žavėjo savo ta
lentingu lošimu, kada lošė vei
kale “Dvaro Bernas.” šiemet 
gi los Onytės rolę komedijoj

Apie Ispaniją ir Sovietą Sąjungą Prakalbos 
Pavyko; Gražiai Paremta Ispanija

Šį Vakarą Antano Litvino 
Išleistuvių “Parė”

PAJIEŠKOJIMAI

dar
Ji

AldOna Šertvietytč 
Onytės rolėje

“Išdykus Pati”. Rolė yra 
gražesnė už pernykštę,
dviejuose veiksmuose juokus 
krės, o trečiame verks. Taigi 
iš jos lošimo šiemet ir prisi- 
juoksim, ir prisiverksim. Gi 
tokių gabių aktorkų, kaip kad 
yra A. šertvietytč, tai mažai 
mes turim. Taigi, visi ir visos 
matykit ją lošiant spalių 31- 
mą dieną, Labor Lyceum Sve
tainėje, Brooklyne.

Kviečia Komisija.

Darbo Taryba Užgyrė 
LaGuardią

Centralė Amatų ir Darbo 
Taryba užgyrė majoro La 
Guardijos kandidatūrą į ma
jorus sekamam terminui. Tai 
buvo didžiausias smūgis tos ta
rybos prezidentui J. P. Rya- 
nui, jo taip vadinamai “Dar
bo Unijų Partijai,” ir jų už
giriam Tammanės kandidatui 
Mahoney.

Pereitą penktadienį lietuviai i 
komunistai surengė prakalbas, 
kuriose kalbėta apie Ispaniją 
ir Sovietų Sąjungą. Nors oras 
pasitaikė labai blogas ir mi
tingas rengta ant greitųjų, ta
čiau publikos prisirinko pilno
ka Piliečių Kliubo Salė.

Prakalbos buvo "įdomios. 
Abu kalbėtojai perstatė tų ša
lių gyvenimą ir padėtį pergy
ventais vaizdais, patyrimais ir 
tas publikai suteikė gana aiš
kų paveikslą to, kas ir dėlko 
dedasi Ispanijoj ir Sovietų Są
jungoj.

Apie Ispaniją kalbėjo ką tik 
iš jos karo fronto sugrįžęs lie
tuvis jaunuolis Antanas Litvi
nas, kuris, pradėdamas kalbėt, 
perspėjo publiką daug iš jo 
nesitikėt, sakydamas: “Pirmu 
kartu sakau prakalbą ir biskį 
bijau.”

Po tokio pareiškimo, žino
ma, manėm, kad jis pasakys 
porą dalykėlių ir turėsim pa
sitenkini. Bet neužilgo pasiju- 
tom nedakainavę fakto, kad 
“iš gero kovotojo, geras ir kal
bėtojas,” kaip išsireiškė vaka
ro pirmininkas d. Taras. Jis 
ne tik įdomiai atpasakojo sa
vo vykimo tikslą, kelionės ir 
karo fronte pergyventus svar
biuosius nuotikius, bet taip pat 
sėkmingai riša to karo kilimo, 
taipgi liaudiečių pasisekimų 
ir nepasisekimų priežastis ir 
numato esamas ir būsimas ga
limybes.

Jo prakalba tęsėsi gerokai 
virš valandos. Draugai chica- 
giečiai ir iš apylinkės nepada
rys klaidos pareikalavę drau
gą Litviną užmiršt, kad jis “ne 
kalbėtojas.” Jis dalykus riša

Kas Valdys Šį 
Miestą?

1 labai nuosekliai, medžiagos 
turi nepavaduojamos kuo kitu, 
ir jis turėtų ir galėtų būt vie
nu iš geriausių kalbėtojų.

Antra kalbėjo draugė J. 
Bondžinskaitė. Ji savo kalbą 
turėjo žymiai trumpint dėl sto
kos laiko, tad daugiausia pa
sakojo tik gyvenimiškus paty
rimus, palikdama politinį ana
lizavimą Sovietų Sąjungos gy
venimo, taipgi trockistų atsira
dimo priežasčių aiškinimą ge
resnei progai pasitaikius.

Ji papasakojo įdomių daly
kų apie kasdieninį Sovietų ša
lies piliečių — darbininkų ir 
valstiečių gyvenimą: darbą, 
algas, sąlygas, poilsį, pasilink
sminimus, šeimyninius santi- 
kius, švietimosi, savitarpinį 
darbininkų teismą ir kitas gy
venimo sritis. Pasakius, kas 
tokie tie šaudomieji Sovietų 
Sąjungoj, publikos plojimas 
liudijo, kad didžiuma publi
kos pritaria Sovjetų Sąjungos 
prašalinimui niekšų, kokiais 
yra masių piliečių ir nekaltų 
kūdikių žudeikos trockistai.

Pertraukoje pirmininkas at
sišaukė į publiką paremti Is
panijos kovotojus. Suaukota 
$35.26. Stambesnėmis sumo
mis aukojo sekami:

V. Bovinas, J. Orman, J. Li- 
tvinskas, M. Bepirščiūtė, V. 
Čepulis, Thompsonas, Chelus, 
Taras, K. S., Kanaporiai, F. 
Givis aukojo po $1.

A. Vagnis, Bimba, Grybas, 
Kuraitis, Plepys, Kazakevičie
nė, Kalakauskas, K. Yakštys, 
U. Sinkevičienė, S. Balčiūnas, 
J. zGrubis, V. Škėma, ‘ Bepirš
tis po 50c. A. Balčiūnas 35c< 
čirikas, Bernotas, Liužinas, 
Skukauskas, Nasko, K. Balčiū
nas, J. Valatka, J. Sitfrba, R. 
Mizara, Karvelis, Rukštelis, P. 
Rimavičius, Bovinienė, Paukš
tienė, Zablackas, Buknys, Le- 
vanas, Vasikoniūtė, Vilkaitė 
po 25c. Rep.

Sugrįžusio iš Ispanijos jau
nuolio Antano Litvino pasiliki
mui ir išleistuvėms brooklynie- 
tės Lietuvės Lincolno Brigados 
Draugės ruošia draugišką su- 
eigėlę — “parę,” į kurią kvie
čiame visus Ispanijos draugus, 
rėmėjus ir simpatikus. Pasiti
kimu bus dėlto, kad tai pirma 
proga artimai susipažinti ką 
tik sugrįžusį iš karo fronto lie
tuvį karžygį, o išleistuvėmis— 
dėlto, kad jis tuojau išvyksta 
Chicagon pas draugus, ku
riuos jis nerimastaudamas lau
kia pamatyti ir vėl su jais pra
dėti dirbti paliktą darbą.

“Parė” įvyks pirmadienį, 25 
spalių, lygiai 8 vai. vakaro, 
“Laisvės” Salėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Bus trumpa, 
bet įdomi meniška ir žaismių 
programa, ir dar kas, ko nega
lime iš anksto pasakyti, taipgi 
lengvų vaišių. Dalyvaukite pa
tys ir atsiveskite neskaičiusius 
šio pranešimo. Įžanga veltui.

LLB Draugės.

Laiko Klausimas Važiuotėj
Automobilių vairuotojams ir 

pėstininkams labai svarbu lai
kotarpis tarp pastebėjimo pa
vojaus ir spėjimo sustabdyt 
mašiną. Didžiumai vairuotojų 
reikia trijų ketvirtadalių se
kundos ir per tą laikotarpį 25 
mylias į valandą važiuojantis 
karas nubėgs apie 28 pėdas.

T.U. Muk M<«. U.S. ru. O».

Trys gentkartės išbando ir 
užgyrė šj seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

Ll N I M E N J

Pajieškau savo tėvo Juozapo Lu- 
kausko, apie 75 m. amžiaus. Paeina 
iš Kauno rėdybos, Telšių apskr., Ja
napolės priemiesčio. Kaimas, Gurkal- 
nis, jo tėviške. Jis apleido Lietuvą iš 
Užvenčio parapijos, Užvarmio dvaro, 
vienkiemis Palinigių, 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 gyveno Baltimore], Ma
ryland St. Kas tikras žinias apie jį 
suteiks, tas gaus $50.00 dovaną. Kos
tas Lukauskas, 11 Hicks Lane, Great 
Neck, N. Y.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų naujai organi

zuojamai operai.
Balsų išbandymai veltui

Bet balsų išbandymui laikas paski
riama pasitariant per telefoną.

Interesuojantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circle 6-1689 arba 

rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
SS METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—t.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 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.

^ mm mm mm mm mm mm mm mm mw mm mm mm mw mm mm mm mm mm mm iai mm mm mm

PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc

* 29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Centralę Tarybą sudaro vi
sų žymiausių vietos unijų at
stovai. Taryba pereitą mėnesį 
savo susirinkime nutarė už
giri LaGuardijos kandidatūrą. 
Bet po nutarimo, prieš pat no
minacijas reakcinis tos tary
bos prezidentas Ryan paskel
bė, kad “Darbo Unijų Parti
ja” ir jisai užgiria Mahoney. 
Jis savo užimamos vietos svar
ba norėjo apgaut darbininkus, 
būk Centralėj Taryboj pri
klausančios unijos sudarančios 
“DUP” ir užginančios Maho- 
nev.

Darbininkų dienraštis Dai
ly Workeris tada tuojau drą
siai paskelbė, kad tai ne Cen
trales Tarybos,. bet Ryano ir 
kelių ...kitų raketieriškų uniju 
viršininku užgyrimas. Kad 
unijos priešingos tokiam užgy- 
rimui. Kad Ryapo “DUP” yr-a 
klasta, suklaidinimui darbinin
kų nominacijose. Darbininkai 
patikėjo savo dienraščio per
spėjimui ir atidavė savo balsus 
ne už Mahoney, bet už La- 
Guardią.

Dabartinis Centrales, Tary
bos paantrinimas savo pirmes
ni© tarimo, taipgi atskirų uni
ju lokalų savo mitinguose at
skirai pasisakymas už rėmimą 
LaGuardijos ir viso Am. Dar
bo Partijos sleito kaip tik pa
tvirtina Daily Workerio įspė
jimą.

Žymieji darbininkų advoka
tai mokins Darbininkų Moky
klos specialę klasę, kurioj bus 
dėstoma “Darbininkų Įstaty
mas ir Industriniai Santikiai.” 
Parriokos bus ketvirtadienių 
vakarais, 7 vai., tęsis per 6 sa
vaites.

Kursas labai svarbu vado
vaujantiems unijose ir nbelnai 
judėjime, nes žinojimas, kaip 
toli galima siekti ir įstatymiš
kai nebūt prasikaltusiu — la
bai reikalingas kiekvienam 
veikėjui.

Pirma pamoka bus ketvirta
dienį, 28 spalių. Mokestis kur 
sui $2.

Kitas Antausis Ryanui
Eiliniai laivakrovių unijos 

nariai labai pasipiktinę reakci
nio viršininko J. P. Ryano užgy
nimu Tammanės kandidato Ma- 
hone^, ypatingai, kada jis kalba 
ne varde savo asmens, bet uni
jos. Unijistai žino, kad nėra di
desnio priešo unijizmui ir viso
kiam progresui, kaip Tammany.

Parodymui svietui, kur uni
jistai stovi, eiliniai nariai suda
rė Int. Longshoremen’s Associa
tion komitetą išrinkimui LaGu
ardijos, Dewey ir viso Am. Dar
bo Partijos sleito. Jie šauks ei
lę mitingų, kuriuose, tikimasi, 
dalyvaus tiek narių, kad perpil- 
dys sales iki sienų braškėjimo.

Bedarbiai Užgyrė Crosbie
Queens komunistų kandida

tas į . “councilmanus,” Paul 
Crosbie, gavo nuo Workers 
Alliance, bedarbių organizaci
jos, - užgyrimą jo kandidatū
ros. Užgyrimą padarė ne vie
nas koks vadas, bet visa 
Queens Apskričio organizaci
jos pild. taryba ir kuopos na
rių susirinkimuose Maspethe, 
Flushing, Astorijoj ir Coronoj. 
Savo užgyrimą jie aiškina se
kamai :

“Užgyrimas Paul Crosbie 
yra pasėka jo nepaliaujančių 
pastangų atkreipi publikos 
atydą į bedarbių reikalus ir jo 
raginimą pakelt pašalpą 40%, 
kad prilygtų pabrangusiam 
pragyvenimui.

“Taipgi norim pastebėti, 
kad Workers Alliance nariai 
neišsigando raudonojo baubo, 
kurį iškėlė kandidatai Maho
ney ir Harvey. Bedarbiai ren
kasi visuomenės įstaigai tokį 
žmogų, kuris, jų manymu, 
gins jų reikalus.”
____  _____ X______ _______
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaitytojų. ,

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

h- w

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, 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 svorį 
ir kainas.

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisninotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-4314

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TU Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

| 168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 |

> Brooklyn. N. Y. 3
\ įj

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
1812 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6181

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus,’ patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1 Ml
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