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Brooklyn© lietuviai balsuoto
jai, beje, paduos savo balsus už 
Komunistų Partijos kandidatą į 
miesto konsilmanus, Peter V. 
Cacchione.

Metai XXVII, Dienraščio XIX

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

KRISLAI
Kaltinimas LaGuardijai.
Kodėl Nepriėmė Mussoli- 

nio Sūnaus?
Už ką Balsuoti .į 

Konsilmanus?
Įdomios Prakalbos.
Lenkai Pyksta.

Rašo R. Mizara.

New Yorko miestavų rinkimų 
kampanija yra pačiam savo 
įkaršty j.

Esamo majoro La Guardijos 
oponentai suranda devynias ga
lybes jam kaltinimų. Tammany 
Hall klika turi gabių, mat, po
litikierių, kurie ilgus metus mi
to ir tebeminta mūsų miesto pi-, 
liečiu geru ir labai nenori nuo tų 
ėdžių pasitraukti.

Vienu iš tų kaltinimų andai 
tūlas politikierius primetė mies
to majorui tai, kodėl, girdi, jis 
oficialiai nepakvietė ir nepri
ėmė miesto rotušėn Mussolinio 
sūnaus, besilankančio Jungtinė
se Valstijose.

Kai tokį kaltinimą mūsų mie
sto majorui tie žmonės išstato, 
tai daugiau, negu aišku, kas jie 
patys do vieni: jie yra fašizmo 
talkininkai; jie broliai Liberty 
Lygos ir kitų fašistinių lizdų 
Amerikoj.

Visa Tammany Hall politikie
rių politinė mašina broliaujasi 
su tos rūšies elementais.

Demokratiniai nusistatę New 
Yorko miesto piliečiai dėl to 
“nusikaltimo” La Guardijos ne 
tik nekaltins, bet, atpenč, jį pa
girs.

Na, o lapkričio mėn. antrų 
dienų jie balsuos už jį ir, visus 
kitus kandidatus, užgirius Am
erikos Darbo Partijos.

Pereitą penktadienį buvo įdo
mus masinis mitingas, kuriame 
kalbėjo iš dviejų svarbių kraštų 
sugrįžę du lietuviai darbininkai:

Antanas Litvinas, sugrįžęs iš 
Ispanijos, iš gynėjų eilių, sakė 
kalbą apie tai, kas dabar darosi 
Ispanijoj; kaip jis kovojo, kaip 
kovoja kiti lietuviai, amerikie
čiai ir visa lojalistų armija 
prieš juodąjį fašizmą. Nepa
prastu smulsumu ir susidomėji
mu publika klausė šito jauno 
draugo kiekvieno pasakyto žo
džio.

Jane Bondžinskaitė plačiai 
kalbėjo apie Sovietų Sąjungą, 
socudizmo kraštą, ku” fašizmas 
sunaikintas, kur miiioūai darbo 
žmonių stato socializmą.
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Visapusis žmonių susidomėji
mas tuo, kas darosi Ispanijoj ir 
Sovietų Sąjungoj, rodo jų susi
pratimą ir persiėmimą tarptau- 
tizmu. O tai reiškia daug.

Juo greičiau vienos šalies dar
bo žmonės žinos dalykų padėtį 
kituose kraštuose, juo ryškiau 
jie mokės bendrai kovoti prieš 
bendrą priešą, kuriuo šiuo tarpu 
yra fašizmas.

Tūlas lenkas skundžiasi New 
Yorko “Timese”, kad kai kurie 
amerikiečiai, nesuprasdami len
kų kalbos, dažnai bando pajuok
ti lenkų pavardes, kai jos ten
ka jiems ištarti.

Jis tame teisingas. Tik dėlto, 
kad jie ignorantai, nežino, kaip 
ilgesnes pavardes ištarti, jie ne
turi teisės jas išjuokti!

Europos žmonės, tame skai
čiuj ir lietuviai, nežinodami an
glų kalbos, panašiai gali pajuok
ti angliškas pavardes. Bet ar 
tuo klausimas išsiriš?

Berods Plutarchas yra pasa
kęs, kad, kai asmuo juokias iš 
to,, ko jis nesupranta, jis juokias 
pats iš savęs.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

ATSIDARĖ DERYBOS SUVIENYT CIO SU 
DARBO FEDERACIJA; TADA VIENOJ 

ORGANIZACIJOJ BOTŲ 7,300,000
Amerikos Darbo Federacijos Galva Pageidauja Vienybės, 

Bet dar Neduoda Užtikrinimo Industrinėms Unijoms
Washington, spal. 25.— 

Prasidėjo konferencija tarp 
CIO (industrinio Organi
zavimosi Komiteto) ir Am
erikos Darbo Federacijos 
atstovų idant vienyti tas di
džias unijų organizaci
jas. Jeigu vienijimas pa
vyktų, 7,300,000 unijistų su
eitų į galingą sąryšį. O’ tai 
būtų antra tiek daugiau, 
negu Darbo Federacija iš 
viso turėjo narių 13 mėne
sių atgal. Per vienus me
tus ir mėnesį, vadinasi, CIO 
padvigubino unijiinių dar
bininkų skaičių.

Vienas iš CIO įgaliotinių, 
Harvey Fremming pareiš
kė:

“Nėra priežasties, kodėl 
negalima būtų suvienyt 
darbininkų judėjimą per 
tokias derybų konferenci
jas. Pasiskirstęs darbinin
kų judėjimas netarnauja 
geriausiems jų reikalams.”

Wm. Green, prezidentas 
Amerikos Darbo Federaci
jos, pasakė:

“Į šią konferenciją mes 
einame laisvai ir atvirai. 
Mūsų įgaliotinių komisija 
nėra surišta jokiais pirmes- 
niais nusistatymais ar pri
žadais. Mes karštai tiki
mės, kad per tokias dery
bas galima būtų atsteigt su
vienytą darbo unijų Judėji
mą šioj šalyj po Amerikos

Darbo Federacijos vėliava.” 
Savo pareiškime Green 

neprisiminė svarbiausio 
klausimo, kuris padalino 
darbininkų jėgas; tas klau
simas tai traukt/neorgani
zuotus darbininkus į indus
trines unijas ir priimt į 
Darbo Federaciją 3 milio- 
nus naujai industriniai or
ganizuotų darbininkų, ne
skirstant jų į smulkias ama- 
tines unijėles.

Radio pranešimais apie 
šią konferenciją, tai CIO 
atstovai reikalausią pripa- 
pažint industrinėms uni
joms plačią savivaldybe. įs
teigt industrinį skyrių Dar
bo Federacijoj ir palaikyt 
tokias unijas daugmeniško- 
se pramonėse, kaip kad au
tomobilių, plieno, gumos ir 
kitose masinėse gamybose.

Konferencijoj dalyvauja 
10 delegatų nuo CIO: Phi
lip Murray, Plieno Darbi
ninkų Organizavimo Komi
teto pirmininkas; Sidney 
Hillman, Amalgameitų Rub- 
siuvių Unijos pirmininkas; 
David Dubinsky, Tarptau
tinės Sukniasiuyių Unijos 
pirmininkas; H. Fremming, 
Žibalo Darbininkų Unijos 
pirmininkas, ir kt. O- Dar
bo Federacijos atstovais 
yra trys jos vice-preziden- 
tai: M. Woll, G. M. Harri
son ir F. M. Knight.

Katalonijos Vienybė su 
Ispanijos Respublika

Visiems Asturų Vadams 
Gręsia Sušaudymas

Republikono Gubernatoriaus Al. Landono Globoje 
’Išromyta” 62 Mergaites Pataisos Mokykloj

Topeka, Kansas. — 62 
mergaitės žemiau 16 metų 
amžiaus liko “išsterilizuo- 
tos” Beloite pataisos įstai
goj-mokykloj tuo laiku, kai 
republikonas Al. M. Lan
don buvo Kapsas valstijos 
gubernatorium, pirma negu 
jį republikonai nominavo į 
Jungt. Valstijų prezidentus. 
—Sterilizavimas yra tokia 
operacija, per kurią atima 
galimybę tapt motina ar tė
vu.

Vienai mergaitei buvo at
imta “veislė” tik dėlto, kad 
jinai greit užpykdavo. Ki
tos irgi taip barbariškai 
nubaustos už įstaigos žiau
rių taisyklių laužymą, o ne 
dėlto, kad jos nebuvo tin-

karnos ištekėti ir tapti mo
tinomis.

Respublikono gubernato
riaus Landono žandarai, be 
to, įmesdavo “nepaklusnias” 
mergaites į tamsius skie
pus, kur jos būdavo laiko
mos tik ant duonos; van
dens ir pieno per ištisas sa
vaites.

Apart 62 jau sužalotų 
mergaičių, buvo paskirta 
sterilizuoti dar 22; taigi 
jau būtų 84 aukos republi- 
konų “tvarkos”' iš 148 mer
gaičių minimoj įstaigoj. Bet 
tuo tarpu gubernatorium li
ko išrinktas demokratas W. 
A. Huxman, kuris ir sus
tabdė tokias kriminales ope
racijas.

110,000 ITALU KRIUŠ1N0 VIEN ASTU 
RIJĄ; 0 ROMA ŠNEKA TIK APIE 

“40,000” SAVO KARIU ISPANIJOJ
Mussolinis Grasina Suardyt Derybas, kad Sovietai Parodo 

Kelis Syk Didesnį Italijos Kareivių Skaičių Ispanijoj

UŽKLUPO TROCKISTUS IŠDAVIKUS, ŽUDIKUS 
IR FRANCO AGENTUS BARCELONOJ

Valencia. — Katalonijos^ 
provincijos vyriausybė Bar- 
celonoj, Ispanijoj, padarė 
kratą pas generolo Franco 
šnipą, ir jo lovos matrase 
rado dokumentus, kaip tro
ckistų POUM organizacijos 
vadai veikia fašistų naudai 
prieš liaudies 1 valdžią, bū
tent:

Trockistų agentai rugs. 
26 d. tyčia susprogdino sep
tynias respublikos kanuo- 
les laike smarkių mūšių Ar- 
agono fronte.

Jie rengėsi susprogdint 
valdžios tiltus per Ebro 
upę ir tuom pagelbėt fašis
tams. Jie davinėjo Genero
lui Franco’ui šnipiškas ži
nias apie respublikos arti-

Chinai Užginčija Japonų 
Laimėjimą

Shanghai, spal. 25.—Ja
ponai pranešė, kad vienas 
jų būrys jau prasilaužęs į 
Tachangą, už 5 mylių į 
šiaurvakarius nuo Shangh- 
ajaus. Chinai tatai užgin
čija.EXTRA!

Valencia. — Tuo pačiu 
pradėjimu per radio kalbė
jo Ispanijos ministeris pir
mininkas dr. Negrin ir Ka
taloni jos provincijos prezi
dentas Luis Companys.

Company s ir Negrin išrei
škė stipriausią vienybę tarp 
Katalonijos ir visos Ispa
nijos respublikos. Tuomi 
Companys kirto smūgį troc- 
kistams, gen. Franco/agen
tams, kurie suokalbiauja su 
fašistais atplėšt Kataloniją 
nuo Ispanijos respublikos.

Lakūnė Sumušė Oro Rekor
dus iš Australijos į Londoną

London. — Naujosios Ze
landijos pilietė Jeanė Bat
ten, 26 metų amžiaus, su
mušė visus greičio rekordus 
skridimuose iš Australijos į 
Londoną. Jinai su nedideliu 
lėktuvu pasiekė Londoną 
spal. 25 d., po 5 parų 18 va
landų ir 15 niinučių nuo pa
kilimo iš Australijos.

Munich, Vokietija.—Win
dsor kunigaikštis, buvęs 
Anglijos karalius važiuoja į 
svečius pas patį Hitlerį, Be- 
rchtesgadene, Bavarijoj.

Iki šiol per einamąjį vajų į 
USA Komunistų Partiją įsirašė 
virš 100 lietuvių.

Tai permažai.
Iki lapkričio revoliucijos pri-\ jus eina prie pabaigos!

valo būti įrašyta nemažiau dvie
jų šimtų. »

Pasiskubinkim, draugai ir 
drauges, pasidarbuokim, nes va-

Gijon, Ispanija. — Iš pra
džios fašistų komandieriai 
skelbė, kad jie suėmę 60 iki 
70 t tūkstančių liaudiečių, 
Asiurijos milicininkų, bet 
dabar praneša, kad savo 
rankose turi tik 25,000 to
kių imtinių.

Gen. Franco žada paleist 
“visus suimtus asturiečius 
tik apart kairiųjų vadų.” 
Bet kas jau iš “vadų” pa
kliūva į fašistų rankas, “to
kių griekus mes greit už
baigsime,” sako gen. Fran
co.

Taigi fašistų galva keti
na išžudyti z visus suimtus 
žymesnius kovotojus 
liaudies valdžią.
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Fašistai Užėmė Asturijos 
Kasyklą Miestelius

Gijon, Ispanija. — Fašis
tai praneša, kad jie Asturi
joj, šiaur-vakarinėj Ispani
joj, užėmę dar Mieres, Bel
monte, Sama de la Negro 
ir Puebla de Somibdo mies
telius, kasyklų centrus.

Lėktuvo Nelaimėje Keturi 
Užmušti, Septyni Sužeisti
Tacoma, Washington. — 

Dideliam lėktuvui nukritus 
tik 150 pėdų žemyn, tapę 
užmušti 4 ir sužeisti 7 jame 
buvę žmonės. Lėktuvas už
darbiavo trumpais pavėžini- 
mais.

Trockistai rengėsi nužu
dyt liaudies generolus Wal- 
terį ir Modestą ir vieną res
publikos ministerį. Jie pri
sodino du automobilius 
žmogžudžių, kurie su ran
kinėmis granatomis vijosi 
to ministerio automobilį, 
bet jiem nepavyko jis nu
žudyt.

Trockistų partijėlė PO 
UM stengėsi atplėšt svar
biąją Katalonijos provinci
ją nuo Ispanijos respubli

kos.
Generolas Franco įsteigė 

savo centruką. Perpignane, 
anapus Francijos rubežiaus, 
kur trockiniai šnipai turė
jo pristatyt slaptas ' žinias 
apie respublikos karo jėgas 

j ir planus.
Kai kurie trockistai išda

vikiškais tikslais įsiskverbė 
į respublįkoš oro laivyną, į 
tankų korpusų, į atsako- 
mingas vietas artilerijoj ir į 
į karinius laivus.

Vadais tokio darbo prieš 
liaudies valdžią buvo pa
skirti trockistai pasivadinę 
slaptavardžiais “C-18” ir 
“C-23.”

> Paskutinėmis dienomis 
Katalonijos provincijos vy
riausybė suėmė didoką skai
čių tų išdavikų.

Paliepta Anglijos Karei
viam šaudyt Gręsiančius

Lėktuvus Shanghajuj
Shanghai, spal. 25.—An

glijos kareiviams pakraštyj 
šio miesto Tarptautinės Da
lies įsakyta ■ šaudyt priešor- 
laivinėmis kanuolėmis bile 
lėktuvą, kuris perarti at
skristų. Įsakymas duotas po 
to, kai japonų lėktuvas kul- 
kasvaidžiu nušovė vieną 
Anglijos kareivį toj vietoj.

Roma. — Demokratinės 
šalys “turi sutikt” su Mus
solinio apskaitliavimu, būk 
Italija yra davus Ispanijos 
fašistams “ne daugiau kaip 
40,000” armijos,—rašo mu- 
ssoliniški laikraščiai. Jeigu 
kitos valstybės tvirtins, kad 
generolui Franco’ui tarnau
ja daugiau italų juodmarš- 
kinių, tai visiškai sugrius 
derybos dėl svetimų armijų 
atšaukimo iš Ispanijos, kaip 
grasina Mussolinis per savo 
spaudą.

Iš karto Italija buvo ne
va pasiūlius, kad tarptauti
nė komisija apskaitliuotų, 
kiek italų kariauja prieš Is
panijos respubliką ir kiek 
tarptautinių liuosnorių gina 
respublikos valdžią. Bet 
Mussolinis jau faktinai at
metė pats savo pasiūlvmą.

Italijos ambasadorius Di
no Grandį praeitą trečiadie
nį tarptautinėj sub-komisi- 
joj Londone užreiškė, kad 
Italija darė minimą pasiūly
mą su tokia minčia, kad vi
sos kitos šalys toj komisi
joj priims jį vienbalsiai, ir 
kad jos sutiks, idant po ly
gų skaičių tarptautinių 
liuosnorių. ir Italijos karei
vių būtų ištraukiama iš Is
panijos. Bet kadangi Sovie
tų ambasadorius Maiski 
tvirtina, jog Italija turi 6-7

Japonų Lėktuvas Nušo
vė Anglijos Kareivį

*****wiht<i^^

1 Albany, N. " Y.—20,000 
pieninių farmerių nutarė 
streikuot, reikalaudami iš 
kompanijų geresnės 
už pieną.

mos

Fašistą Lakūnai Nuskandino 
Tris Ispanijos Laivus

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai garsinasi, kad lėktuvų 
bombomis nuskandinę tris 
respublikos laivus ir .nušovė 
į vandenį du lėktuvus, kurie 
gynė tuos laivus, už 50 my
lių nuo Barcelonos.

Italai Šturmuoja Respublikie- 
' čius Saragossos Srity j

Hendaye, spal. 25.—Pul
kai Mussolinio ir Hitlerio 
lėktuvų per dvi valandas 
bombardavo Ispanijos res
publikos gynėjus Saragos
sos fronte.

Fašistai su desėtkais tūk
stančių italų, atsiųstų iš As
turijos, nuožmiai atakavo 
respublikiečių' linijas vokiš
komis kanuęlėmis ir Itali
jos ir nazių tankais ir ki
tais naujoviškais žudynių 
įrankiais.

RespubUkiečiai kartotinai 
atrėmė priešų atakas. Bet 
fašistai sakosi, galų gale, 
atėmę iš respublikiečių kelis 
kaimus bei miestelius tame 
fronte.

Danzige naziai išdaužė 
kelias žydų krautuves ir iš- 
riausė, iškrėtė eilę kitų žy
dų biznių.

ponijos lėktuvas, žemai 
skrisdamas^, penkis kartus iš 
kulkasvaidzio apšaudė porą 
desėtkų jojusių europiečių ir 
amerikiečių prie pat Shang- 
hajaus Tarptautinės Dalies, 
ir nušovė Anglijos kareivį’ 
W. McGowana, stovėjusį pa
prastoj anglų sargybos vie
toj. Dviejų jojikų arkliai 
taipgi nušauti, bet patys 
raiteliai išsigelbėjo, pabėg
dami šalin.

Anglija užprotestavo ir 
japonų komandieriai atsi
prašė.

šau-Japonijos “Smegenys” 
kia Karą prieš Sovietus 
Tokio, spal. 25.—Japoni

jos generolas baronas Sa- 
dao Araki viešai skelbia, 
kad “turbūt, reikės tiesiog 
kirsti Rusijai.” Jis tvirti
na, kad jei Sovietai nebūtų 
padrąsinę .chinų, pastarieji 
taip smarkiai nesigintų nuo 
japonų. Gen. Araki 1932 m. 
buvo Japonijos ministęris 
pirmininkas. Dabar jis yra 
vienas iš Japonijos valdžios 
“smegenų.”

Chinijoj yra 23 katalikų 
misijos, vadovaujamos chi
nų misionierių, ir 1,900 chi
nų katalikų kunigų.

Gijon, Ispanija. — Fašis
tų - komandieriai skelbiasi, 
kad jie Asturijoj pagrobę 
12 respublikiečių lėktuvų ir 
24 tankus.

kartus daugiau kariuome
nės Ispanijoj negu ten yra 
tarptautinių liuosnorių, ir 
kadangi Sovietai, todėl, rei
kalauja kelis sykius dau
giau atšaukt Italijos karei
vių negu tarptautinių liuos
norių,—todėl, girdi, Musso
linio pasiūlymas tuo klausi
mu likęs nupuldytas tarp
tautinėje “nesikišimo” ko
misijoje.

O ketvertu dienų vėliau 
pati Italijos užsieninė mi
nisterija persergėjo, kad 
niekas nesitikėtų daugiau 
“nusileidimų” iš Italijos pu
sės, kas liečia jos armijų 
atšaukimą iš Ispanijos.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Ištrūkęs nuo 
fašistų Bei. Tomas, Gi jono 
gubernatorius, sako, kad tik 
110,000 Italijos armija su 
nauioviškais ginklais nuga
lėjo Asturijos fnilicininkus 
ir užėmė Gijoną, šiaurinia
me Ispanijos pajūryje. 
“Prieš Gijoną veikė ištisos 
Italų divizijos, su pilnais 
savo generaliniais štabais ir 
su savo orlaivių būriais.”

Taigi generolas Franco 
per akis blofina, būk “vieni 
ispanai” fašistai užkariavę 
Gijoną.

Chicago, Ill.—Streikieriai 
pikietavo Edgewater Beach 
Kotelį jau 1,290 dienų.

Oro ir Jūros Piratai 
Panaujina Savo Žygius

Paryžius, spal. 25.—Neži
nomas lėktuvas (nazių ar 
Italijos) bombardavo Fran
ci jos laivą “Oued Mellą”, už 
50 mylių nuo Ispanijos pa
kraščio. Laivas taip su
žeistas, kad skęsta. Visa jo 
įgula išgelbėta. Laivas vežė 
grūdus iš Morokkos į Fran- 
ciją.

Nežinomas karinis laivu- 
kas-naikintuvas s u s t a bdė 
Franci jos prekybos laivą 
“Procida” už 20 mylių nuo 
Franci jos uosto Marseilles 
ir liepė jam kita kryptim 
plaukti.

Anglijos bombinis lėktu
vas bombardavo nežinomą 
submariną Viduržemio Jū
roj.

Asturijos Milicininkai Varomi 
į Fašistą Armiją >

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, spal. 25—Su
imtus liaudiečius Asturijos 
gynėjus fašistai .siunčia į 
savo armiją kariaut prieš 
Ispanijos respubliką. Nesu
tinkančius eit kovon' prieš 
savo brolius grūmoja iššau
dyti.

Šiandien bus dalinai apsi
niaukę.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
54 laipsnių. Saulėtekis 6:18; 
saulėleidis 5:02.
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Sunkieji Komunizmo 
“Nusidėjimai”

Vatikanas užsigynė davęs savo agen
tams įsakymą remti Japonijos karą prieš 
Chinijos žmones. Bet tai būta tiktai dėl 
svieto akių. Nepraėjo nei kelios dienos 
po to užginčijimo, ir popiežiaus artimas 
draugas ir stambus Vatikano viršyla 
Celso Constantini išėjo su savo oficialiu 
pareiškimu už karą prieš komunizmą 
Chinijoje. Japonijos plėšikai irgi sakosi 
vedą.karą Chinijoj “prieš komunizmą”. 
Kunigas Celso Constantini nei žodelio 
užuojautos neištarė Chinijos žmonėms, 
nei puse lūpų nepasmerkė Japonijos už
puolikų. Ar gi tas neparodo, jog Vatika
nas pagelbsti Japonijos plėšikams?..

Be to, Constantini surado ir paskelbė 
pačius sunkiuosius komunizmo “grie- 
kus”. .Jis pasakė: “Komunizmas skiepija 
pakeltą nacionalizmą įvairiems oriento 
žmonėms, skelbia lygybę ir taiką tarpe 
primityviškų ir suvargintų klasių Afri
koje ir kursto tenykščius žmones prieš 
baltveidžius...” Tai, esą, didelis nusidėji
mas prieš religiją ir krikščionybę ir to
dėl jis šaukia: “Bolševistinės hydros gal
va turi būti nukirsta”. r; ' • ”

„ Taigi, baisus griekas azijiečiams ir af
rikiečiams skelbti lygybę ir taiką. Pasak 
kun. Constantini, kuris, beje, yra Vati
kano Tikėjimo Propagacijos Kongregaci
jos sekretorius, tai priešinga krikščiony
bei. Bet už tai Vatikano pasiuntiniams 
Azijoje ir Afrikoje taip nesiseka. Jų ten 
yra daug, jie ten kasmet išleidžia milio- 
nus dolerių, bet at vertelių turi labai ma
žai. Tie Vatikano misionieriai yra už
sienio imperialistų agehtai.
'Komunizmas, paties Constantini lūpo

mis tariant, skiepija tiems suvargusiems 
žmonėms lygybę ir taiką, o krikščionybė 
neša ir siūlo jiems kerštą ir nelygybę. 
Kas nors turėtų Vatikano viršylas pa
mokinti, kad jų tokia politika jiems ne
pagelbės nei Azijoje, nei Afrikoje.

Fašistas Gyvačiuojasi
Smetonininkų “Vienybės” redaktorius 

Juozas Tysliava jokiu būdu nenusileidžia 
“Naujienų” redaktoriui koliojime komu
nistų. Chicagos Pijus mus nesenai išva
dino “Hiaulėzomis”, o Brookly^o Juozas 
dabar mus pakrikštijo “gyvatėmis”. Mes 
gal paarsime dienraščio administracijai 
paskirti kontestantams* kokią nors dova
ną, nes juk mes negalime amžinai pasi
likti taip nedėkingi tiems vyrams ir ne
pagerbti jų tokio atsižymėjimo.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Paaiškinkite, kame dalykas, 

kad “Laisvės” prenumerata 
Brookiyne brangesnė, o kituose 
miestuose pigesnė? Pavyzdžiui, 
dabar per vajų Brookiyne šeši 
doleriai, o visur kitur tiktai pen
ki doleriai matams. Man atro
do, kad juo toliau nuo išleidimo 
vietos, tuo augštesnė prenume
rata turėtų būti, o dabar kaip 
tik atbulai.

Broo^lynietis.
Tas prenumeratos skirtumas 

ne nuo “Laisvės” priklauso. Ir 
mums būtų geriau, nes daug 
daugiau 'Brookiyne skaitytojų 
galėtume gauti”, jei£u ir čia ga
lėtumėme prenumeratą duoti už 
penkius dolerius per vajų, ar
ba už penkius ų pusę dolerio per 
apskritus metus. Deja, Jungti
nių Valstijų paštas ateina ir 
nuskriaudžia dienraštį. Dalykas 
Štai kame: Į visus kitus mies
tus “Laisvė” eina punduliais,

-------- z
betgi Brookiyne kiekviena “Lai
svė” eina atskirai ir ant kiek
vienos reikia priklijuoti vieno 
cento vertės paštos ženklelis. 
Vadinasi, į metus laiko reikia 
tik paštui išmokėti apie tris 
dolerius nuo kiekvienos prenu
meratos.

Taigi, palyginamai, “Laisvei” 
daug mažiau lieka iš Brooklyno 
prenumeratorių, negu iš kitų 
miestų, nors, tiesa, brooklynie- 
Čiai visu doleriu daugiau mokasi 
už prenumeratas.

Ispanija Šaukia Protestuoti 
Prieš “Nesikišimo” Moną
Madrid.—Ispanijos minis- 

teris pirmininkas J. Negrin 
atsišaukė į demokratines 
pasaulio šalis, kad parem
tų Ispanijos respubliką. Jis^ 
šaukia užbaigt tuos monus,

Štai, pavyzdžiui, kaip ponas Tysliava 
išsikoliojo:

Žinia, kad gyvatė keičia savo odos 
spalvą net dusyk per metus. Bet taip 
pat žinia, kad ta gyvatė, keisdama odą, 
nepakeičia savo širdies.

Tą patį galima pasakyti ir apie mū
šų bolševikus. Jie keičia savo kailį dar 
dažniau, negu gyvatė. Dar visai nese
niai bolševikai tyčiojosi iš demokrati
jos aršiau, negu anie legendariški žy
dai iš Kristaus, pririšto prie stulpo.

- Dar visai neseniai mūsų bolševikai, 
kalbėdami lietuviškai, spiaudė į visa 
tai, kas lietuviška.

Dabar, pavyzdžiui, Prūseika sako, 
kad “bolševikai jau visai- kitoki, negu 
pirmiau buvę”. Kitaip tariant patys 
bolševikai prisipažįsta, kad jų taktika 
praeity buvo netikusi. Taip. Bet kas 
jiems dabar gali tikėti. Kas gali tikėti 
gyvatei ?
Žinoma, nei senso, nei logikos taip ra

šyti nereikia. Nereikia nei įrodymų. Ko 
reikia, tai neriboto begėdiškumo. Paim
kime tą lietuviškumą. Ponas Tysliava 
dar kur nors Paryžiuje tebepynė eiles 
apie “gražuolių” trumpus sijonus, kai 
čionai mes kūrėme ir auginome lietuviš
kas dr-jas, lietuviškas organizacijas, lie
tuviškus chorus, lietuviškus dienraščius, 
lietuviškus žurnalus, leidome lietuviškas 
knygas, išvystėmė į labai aukštą laipsnį 
lietuvišką kultūrą, pakėlėme lietuvišką 
meną, ir tt., na, o dabar, šis žmogiukas, 
apgavingąi persistatęs save amerikie
čiams kaipo šalininkas demokratijos ir 
laisvės, o paskui pasirodęs fašizmo gar
bintojas, išeina ant scenos ir gaidiška 
drąsa pareiškia: “Jūs spiaudėte į visa tai, 
kas lietuviška” ‘jūs esate gyvatės!”

Žinoma, šis p. Tysliavos apsigyvačiavi- 
mas parodo tik vieną, būtent, kad jis ne
teko visokios lygsvaros, daro gėdą vis
kam, kas lietuviška, gražu, padoru ir 
žmoniška.

Vėl Politinė Tragedija Detroite
Kas dabar dedasi darbininkų fronte 

Detroite, tai pirmos rūšies tragedija, už 
kurią visą atsakomybę ima Amerikos 
Darbo Federacijos unijų lyderis Martel 
ir jo pagelbininkai. Ateina miesto valdi
ninkų rinkimai. Labai svarbu organizuo
tiems darbininkams atlaikyti frontą 
prieš reakciją ir išrinkti valdininkais 
žmones, kurie simpatizuoja darbinin
kams. Tokiais kandidatais yra teisėjas 
O’Brien ir visas unijų remiamas sleitas. 
Deja, Martel išėjo ir paskelbė, kad jis ir 
jo vadovaujamos unijos palaikys kandi
datūrą tūlo Readingo, atstovaujančio 
reakcinį frontą.

Vadinasi, Martel suskaldė darbininkų 
spėkas ir balsus ir pavojus yra, kad 
Reading gali būti išrinktas miesto majo
ru. Tiesa, tos pačios Federacijos unijos 
viena po kitos pasmerkia žalingą Martel 
politiką, tačiau nereikia apsigauti ir ma
nyti, kad jis nebeturės pasekėjų unijis- 
tuose, kad jo niekas neklausys ir už 
Readingą nebalsuos.

Ką turi daryti darbininkų ir progresy
vių sleito šalininkai? Jie turi keleriopai 
smarkiau darbuotis, jei jie nori, kad 
O’Brien ir kiti jų kandidatai būtų iš- . 
rinkti. -

kuriuos daro “nesikišimo” 
komisija Londone. Nes ko
misijos dauguma pasiduoda 
Italijos meklerystėms, ku
riomis Mussoliniš nori tik 
daugiau laiko laimėt Ispani
jos fašistams prieš liaudies 
valdžią. “Net dabar, kuo
met ten šnekama-diskusuo- 
jama, fašistai skerdžia Is
panijos žmones,” sakė/. Neg
rin savo radio kalboj iš Va- 
lencijos. ’ ,

' Fašistai Areštavo Anglą ( 
- Gibraltaro Valdininką .

. Gibraltar. — Ispanijos fa- 
Šistai suėmė aukštą Angli
jos Gibraltaro valdininką IL 
Merricką, kuris su dviem 
anglėm nuvažiavo atostogų 
į fašistų valdomus miestus 
Malaga ir ToiTemolinos. Jų 
arešto priežastis dar neži
noma.
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Į Visus Lietuvius, Laisvės ir Demokratijos Šalininkus “Laisvės” Vajus Gar
Brangūs Draugai ir Prieteliai!

Jau antri metai eina baisus fašistų už
puolimas ant Ispanijos liaudies. Gražiau
si miestai, istorinės reikšmės namai pleš
ka liepsnoj. Apie du milionai žmonių žu
vo baisioje koyoje prieš Italijos ir Vokie
tijos barbarišKus fašistus. Fašistai šim
tais ir tūkstančiais žudo belaisvius, ka- 
nuolių ir lėktuvų ugnimi degina miestus, 
miestelius, kaimus ir valstiečių trobe
sius. Žudo senelius, moteris ir vaikus. 
Vienok fašistinis barbarizmas negalėjo 
ir negali sulaužyti Ispanijos liaudies pa
siryžimo, jos atsidavimo laisvei ir de
mokratijai. Ji didvyriškai ir drąsiai gi
nasi.

Ispanijos liaudiai į pagelbą stoja viso 
svieto laisvę ir demokratiją mylinti žmo
nės. Tūkstančiai savanorių stojo į Ispa
nijos liaudies armiją. Jų tarpe yra virš 
100 ir lietuvių, kurie susirinko iš Jungt. 
Valstijų, Kanados, Brazilijos, Argenti
nos, Urugvajaus, Lietuvos, Franci jos ir 
kitų šalių. Jie pasiaukavo kovai prieš fa
šistinį barbarizmą už Ispanijos ir viso 
pasaulio žmonių laisvę. Kokio tai pasi
šventimo reikėjo atsisveikinti su savo 
draugais, pažįstamais, tėvais, broliais, 
seserimis ir vykti į kitą šalį kovai už 
žmonių laisvę!

Lietuviai, .gyveną Amerikoj, jau gra
žiai pasirodė, suaukodami tūkstančius 
dolerių, daug drabužių, maisto ir kitų 
reikmenų Ispanijos liaudžiai. Bet iki šio
lei tas darbas nebuvo centralizuotas. 
Aukos plaukė per “Laisvę”, “Vilnį”, A.L. 
D.L.D., LDS ir kitas organizacijas arba 
per vietos tarptautinius komitetus.

Amerikos lietuvių masinės organizaci
jos jau senai numatė, kad daug pasek- 
mingesnis darbas būtų, jeigu būtų įsteig
tas bendras lietuvių komitetas, kuris rū
pintųsi teikimu.. pagelbos. Ispanijos liau
džiai ir lietuviams, kovojantiems prieš 
fašizmą.

Pagaliau susirinko atstovai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos, Lietuvių^ Darbininkų Susivieniji
mo, Lietuvių -’Meno Sąjungos, Lietuvių’ 
Komunistų Centro Biuro ir Draugių 
Lincolno Bataliono ir nutarė sudaryti

LIETUVOS ŽINIOS
vienas, nei antras pasiūlymas 
nesusilaukė valstiečių pritari
mo. Po to išstojęs vienas vals
tietis pasiūlė 200 lt. paskirt de
mokratinės Ispanijos vyriausy- 
bei'.' šį pasiūlymą valstiečiai su
tiko garsiu delnų plojimu. Vis 
dėlto valstiečiai šio savo solida
raus nusistatymo neįgyvendino, 
nes valdžios atstovai pasiskubi
no pelno bet kam paskyrimo 
klausimą išviso nuimt iš dieno
tvarkės.

. M.

Sustreikavo ir Laimėjo 
“Metai-Aliumin” 

Darbininkai
Rugpjūčio 22 d. sustreikavo 

“Meta 1-Aliumin” darbininkai, 
apie 70 žmonių. Jie reikalavo 
pakelt užmokestį paprastiems 
darbininkams iki 4 lt. 40 et. 
(mokėjo iki 3 lt.), kvalifikuo
tiems—6 lt. (mokėjo 5 lt.), vi
sus įrašyti į ligonių kasą. Pa- 

* streikavus 3 dienas visi darbi-* 
ninku reikalavimai išpildyti. 
Tik kvalifikuotiems darbinin
kams padidintas užmokestis ne, 
1 lt., o 35 et. į dieną.

Alytus. Valstiečių-Vežikų 
Streikas

Alytuj statomam per Nemuną 
tiltui medžiagą: žvyrių, akmenis 
ir kt. veža apie 200 valstiečių ir 
keliolika miesto ^vežikų. Rugpjū
čio mėn. pradžioj rangovai no
rėjo jiems sumažint užmokestį. 
Į tai jie atsakė streiku, užsitę
susiu apie pusantros savaitės. 
Laike streiko valstiečiai parodė 
tarpusavy didelį solidarumą. 
Niekas iš jų tarpo nestreiklau- 
žiavo. Ir dar daugiau: neturin
tiems ganyklų miesto vežikams 
valstiečiai leido nemokamai? nau
dotis jų ganyklomis. Streikas 
buvo laimėtas. A.

Musninkai. Valstiečiai—Už 
Demokratinę Ispaniją

Musninkuose įvyko pieno 
perdirbimo bendrovės narių su
sirinkimas. Jame labai vykusiai 
valstiečiai pareiškė solidarumą 
demokr. įspaudai. Buvo taip: 
svarstant pelno paskirstymo 
klausimą, susirinkime dalyvavęs 
nuovados viršininkas pasiūlė 
paskirt 200 litų ginklų fondui, 
klebonas pasiūlė 200 lt. paskirt 
bažnyčios reikalams. Bet nei

Klaipėda. Dar b. Susivieniji
mo Susirinkimuose šeimi

ninkauja žvalgyba
Klaipėdos darbininkų ir ama

tininkų susivienijimo tekstili
ninkų skyriaus valdyba ret
karčiais šaukia darbininkų su
sirinkimus. Nuolatinis tų susi
rinkimų “svečias” yra žvalgy
bininkas Bagdonas, kuris jau
čiasi tikruoju susirinkimo šei
mininku. Jis leidžia kalbėti tik 
visokiems fašistų batlaižiams 
ir darbininkų mulkintojams. 
Jei kuris darbininkas , bando 
susirinkime kalbėt opiausiais 
darbininkų klausimais, Bagdo
nas tuojau atima žodį. Pasku
tiniuoju metu žvalgybininkas 
Bagdonas tiek įsidrąsino, kad 
dargi išvaro iš susirinkimų la
biau susipratusius darbinin
kus, grasindamas juos areš
tuoti. Girdėti, kad tas pats 
yra ir kitų susivienijimo sky
rių susirinkimuose. Dėl tokio 
žvalgybos sauvaliavimo Klai
pėdos darbininkai vis mažiau 
domisi, susivienijimo susirinki
mais ir mažiau juos lanko. Bet 
toks darbininkų laikymasis ei
na tik žvalgybos ir fašistinių 
susi vieni j imk> vadovybės ele
mentų naudai. Darbininkai tu
ri ne šalintis susirinkimų, bet 
kuo skaitlingiausiai dalyvąut 
juose ir vyt laukan žvalgybi
ninkus. /Darbininkai turi vie
ningai kovot t prieš žvalgybas

Amerikos Lietuvių Komitetą Pagelbėji
mui Ispanijos Demokratijos.

Šis Komitetas dirbs kaipo pagelbinis 
Šiaurių Amerikos Komiteto Pagelbėji
mui Ispanijos Demokratijos (North 
American Committee To Aid Spanish 
Democracy), kuris organizuotas tarp
tautiniu plotu, šis komitetas stato savo 
tikslu kiek tik galima daugiau pagelbėti 
Ispanijos liaudžiai ir lietuviams, Ispani
joj kovojantiems prieš fašizmą.

Mes kviečiame visus lietuvius antifa
šistus, kam brangi žmonių tautinė lais
vė, demokratija ir žmonijos gerovė, ben
drai su mumis veikti šioj srity j. Mes pra
šome ir kitas lietuvių masines organiza
cijas išrinkti savo delegatus ir prisidėti 
prie šio taip svarbaus ir prakilnaus dar
bo. Mes prašome visą lietuvių antifašis
tų spaudą bendradarbiauti su mumis.

Amerikos Lietuvių Komitetas Pagelbė
jimui Ispanijos Demokratijos priims au- 
kaš nuo organizacijų ir pąvienių žmo
nių ir jas perduos Ispanijos liaudžiai per 
sudarytas tarptautines organizacijas 
tam reikalui. Šis Komitetas ves agitaciją 
už aukas, skelbs įplaukas ir išeigas ir bus 
po masinių organizacijų priežiūra.

Aukas'siunčiant Ispanijos reikalams, 
“Money Orderius” arba Čekius išrašyki
te Helen Kaunas vardu ir siųskite sekre
torės vardu ir antrašu: Aida Kairiūtė, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais, patarimais, paklausi
mais, pasiūlymais kreipkitės sekretorės 
Aida Kairiūtės vardu ir antrašu.

Visus lietuvius ir lietuves, milinčius 

vintui Naujų 
Skaitytojų

Draugas Stripeika aukštai 
pirmoje vietoje. Argi ir šiemet 
jam teks pirma dovana? Bet 
jau prasideda bruzdėjimas 
Pittsburghe. Apie drg. J. Gry
bą, kuris pradžioje vajaus 
smarkiai sušuko nieko daugiau 
nesimato. Taip pat baltimo-

Drg. A. Stripeika

riečių tik pasižadėjimai, kol kas 
darbų nesimato. Nęsivėlinkite 
draugai, kdl gražus oras. 
Tūkstančiai žmonių laukia 
progos užsisakyti dienraštį 
“Laisvę.” Eikime pas juos į 
namus ir patarnaukime jiem.

žmonių laisvę ir demokratiją, prašome į 
talką.

ĄLKPID Valdyba:
D. M. šolomskas,

Pirmininkas.
Amilija Jeskevičiūtė/

Vice-pirmininkė.
Aida Kairiūtė,

Finansų Sekretorė.
Anna Vaznys,
Susisiekimo Sekretorė.

Helen Kaunas,
Iždininkė.

sauvaliavimą ir prieš fašistinę 
susivienijimo vadovybę.

Anglija Daro Vis Didesnių 
Nusileidimų Mussoliniui 

Ispanijoj
London, spal. 22.—Vėl su

sirinko “nesikišimo” sub- 
komisija svarstyt atšauki
mą svetimų kareivių iš Is
panijos. Anglijos valdžia 
“darys visus galimus nusi
leidimus Italijai,” rašo As
sociated Press. Anglų poli
tikai spėja, kad “fašistai 
galėsią laimėt karą” prieš 
Ispanijos respubliką.

SUČIUPO ROSS’O ŽMOG- 
VAGIŲ PINIGĄ

Chicago, Ill.—Vis dar nė
ra žinios, kur. randasi “kid- 
napintas” turčius, C. S. 
Ross, už kurio paleidimą iš
mokėta $50,000 žmogva- 
giams. Jau pasirodė apy
vartoj viena pažymėta de- 
šimtdolerinė iš pinigų, ku
rie buvo sumokėti piktada
riams. Valdžios agentai 
tuoj sučiupo tą bumašką.

KANUOLĖM GINKLUO
TAS AMERIKOS 

ORLAIVIS

Buffalo^ N. Y.—Bell lėk- 
tuvų , statykla pabudavojo 
Amerikos armijai galin
giausią karinį lėktuvą-bom- 
bininką, kuris pakrikštytas 
“Aircuda.” Jis, be kitko, 
ginkluotas dviem kanuole- 
mis, šaudančiomis trijų co
lių storio šoviniais. Toks šo
vinys galėtų nukirst priešo 
orlaivį už dviejų mylių.

RIAUŠĖS AIGIPTE
Cairo, Aigiptas. — 1,000 

priešininkų dabartinės val
džios padarė smarkias riau
šes. Susidūrimuose su ka
riuomene ir policija tapo 
sužeista ,60 asmenų iš abie
jų pusių. /

Šiandien vajininkų surašąs 
stovi šiaip:
A. Stripeika, Elizabeth ... 975 
Philadelphia Veik. Kom. 507 
P. Bokas, Waterbury.... 330 
L. Žemaitienėj Waterbury. 285 
A. Barčius, S. Boston.......... 229
A. Kavoliunas, Montreal. .205 
S. Kuzmickas, Shenandoah 172
G. Shimaitis, Montello. . . .166 
S. Reikauskas, Hudson. . . 145 
K. Žukauskienė, Newark.. 125

Gražių veikėjų yra žemiau 
paduotame surašė. Pasispaus- 
kite draugai ir įkuopsite į do
vani areną.
A. Klimas, Hartford ....119 
F. Geryickas, Athol........ 110
J. Matačiunas, Paterson .. 98 
J. Bakšys, Worcester .... 97 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 97 
A. Lideikienė, Great Neck 94 
V. Padgalskis, Mexico... 94 
J. Weiss, Brooklyn..........  84
Ig. Kubiliūnas, So._ Boston 77 
S. Sharkey, Ėaston......... 66
S. Paulenka,/Lowell....... 65
J. Anvill, Montreal ........ 60
K. Balčiūnas, B’klyn........  60
J. Bondžinskaitė, Brooklyn 55 
J. Bendinskas, Summerlee. 50 
V. Januška, Brooklyn ... 50 
A. Masilionis, Hartford . . 50 
A. Balčiūnas, Brooklyn... 48 
J. Rudmanas, New Haven 47
L. Prūseika, San Francisco 44 
V. Naruševičius, Kenosha 44 
P. žirgulis, Rochester .... 43
F. J. Madison, Youngstown 40
H. žukienė, Binghamton.. 36
J. Kairys, Brooklyn........ 30
Ch. Žukauskas, S. Boston. 27
C. Shaltis, Freehold........ 27
J. Mickunas, W. Hazleton 27 
J. J. Ynamaitis, Union City 22 
J. Patrick, So. Boston .... 22
O. Kalvaitienė, Maspeth. . 22
ALŲLD 20 kp., Binghamton 22 
J. Simutis, Nashua.......... 20
J. Jukelis, Chicago .......  17
S. Janulis, Worcester .... 12

D. M. šolomskas ... .'....... 120
P. Buknys............................102
P. Baranauskas . . .  ......  48
G. Kuraitis ...................... . 44
J. Valatka ......................... 24

CHINŲ DRAUGIJA AŠ
TRIAUSIAM BOIKOTUI

PRIEŠ JAPONIJĄ
Shanghai, Chinija.—Susi

darė chinų piliečių organi
zacija -kovai prieš pirkimą 
Japonijos dirbinių. Organi
zacijos nariai po prisieka 
prisiima aštriausias baus- 
-mes už turėjimą bet kokių 
ekonominių reikalų su Ja
ponija.

> Duluth, Minn.—Scholasti- 
ca kolegijos koplyčios bokš
tas griūdamas užmušė ke
turis asmenis.
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
TH^ ELECTIONS

A very important factor in the* 
coming New York municipal election 
is the votes of the tens of thousands 
of young Gothamites. The youth of 
New York, as well-as the res’t of the 
nation, have been affected by the 
tremendous surge of labor in our 
country. The youth are at last be
coming socially conscious and are 
beginning to take an interest in how 
their country is being run and what 
is going on in the world. In schools, 
youth clubs, Y’s’ fraternal branches, 
churches and trade unions the youth 
are taking an interest in the munici
pal elections which may affect the 
alignment of forces for 1938 and 
1940.

Tammany has been quite notorious. 
Graft, vice /scandal, “tin boxes”, 
defeat of legislation to clear slums 
and improve the condition of youth, 
corruption, criminal negligence, — 
have all played their part in earning 
for Tammany the reputation it now 
has. In an attempt to cover up its 
record, Tammany has advanced a 
group led by a supposed liberal, one 
Jeremiah Mahoney.

However, instead of finding a 
well-defined program of action to 
remedy the corruption now existing 
in the municipal government, we 
find Mahoney ignores all that and 
stands solidly behind one program. 
And that program ? A mixture of 
red-baiting, red-herring and anti
labor speeches plus a dash of bullf 
throwing.

The issue is not hard to define. 
It is, “Tammany or Progress?” The 
formation of the American Labor 
Party is a step in uniting all pro
gressive forces who realize that 
Tammany means reaction.

The American Labor Party is 
growing into a United Front. When 
that United Front- is formed/perhaps 
we can look forward to ’tarrimany 
being a bad memory rather than a 
blot upon a city’s record. \ t  \

p. r: in use
Only a few short days are left 

before Proportional Representation 
will first be used in New York. ' A 
paper ballot will be used because 
Tammany turned down a bill for 
mechanical counting and sorting. 
P. R., although to be used only for 
Councilmen elections, will give the 
people a chance to elect their rep
resentatives according to their nu
merical strength. Of course these will 
be difficulties involved because the 
varied groups' of political beliefs 
will have several candidates and the 
voter will have a large number to 
choose from. In. Brooklyn, for 
example, the P. R. ballot will probab
ly be about four feet long, even 
longer.

Perhaps the voter will find it dif
ficult to select his choices in the 
order he wants them but the addi
tional trouble is worth it. Only the 
machine politician and Tammany 
grafter are afraid of P. R. The 
voter, although he may have a bit 
more work to do, will have more to 
say in the affairs o'f the city than 
he ever had before.

For once the minorities will have 
something to say.

Music
Verdi’s opera, “Othello”, one of 

the greatest dramatic works in 
musical literature, is rarely per
formed, and for discreet reasons. 
The opera’s leading roles require no 
less than consummate artists, and 
singtfrs, for that matter, who have 
the endurance and capacity of 
lions. At the turn of the century, 
Francesco Tamagno was the great 
interpreter of the title role, and to 
this day his gloyy has endured. Oc
casional tenors have essayed the 
role, and in this country, there have 
been noteworthy performances by 
Caruso and Slezak.

The Metropolitan Opera Co. has 
announced a revival of “Othello” for 
this season with Martinelli in the 
tenor role. There is no question 
but that this great singer is the 
best Italian role singer in America, 
and despite his 60 years, an 
“Othello” of potentially memorable 
stature.

ATTENTION!
AIDO CHORUS

On Friday, October 29th, all 
members of the B’klyn Aido Chorus 
must be at Laisvė Hall at 7:00 
sharp. No. exceptions.

Pres.

YOUTH SECTION
y

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

Chorus To Honor 
First Teacher

October 21st marks the tenth 
anniversary of the death of Leonas 
Ereminas, a pioneer in the organiza
tion and musical leadership of our 
Lithuanian choruses and also an 
active worker in the formation of 
our progressive art and culture 
movement and organization. The 
Brooklyn Aido chorus celebrates its 
silver jubilee.

These two events are connected in 
that Ereminas was the first teacher 
of the Aido chorus and likewise a 
potent force in its inception and or
ganization. He taught Aidas for a 
long period and later participated as 
a singer .almost until his death.

To celebrate his service and lead
ership in a fitting manner, the 
B’klyn Aido Chorus will hold a me
morial meeting in his honor on 
Friday, Oct. 29, at 7 P. M. at Laisvė 
Hall, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

An account of his life and works 
will be presented by R. Mizara. His 
compositions will be sung by the 
Aidbalsiai and the Aido Chorus. 
Admission will not be charged and 
all are invited.

Francois.

IT’S THE TRUTH!
—Envy the birds:—

If you have ever ’ endeavored to
sneak upon one of the winged varie
ty to shake some salt on its tail 
and then suddenly see your efforts 
go for naught in the hasty departure 
of the same, you’ll know now why 
you didn’t have a chance. And that 
is, because the winged creatures 
have an extra pair of transparent
eyelids. They (the birds) are able to 
do what seems the impossible, which 
is to see with their eyes closed!... 
The world’s population could be 
placed in Texas, with still plenty of 
elbow room for everybody, whose

SECOND PART

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

LDS’ERS PLAN BIG 
“ROBBERS’’ DANCE
The BuiLDerS Annual Fall Dance 

will take place December 4th in a 
Laisve Hall which will be newly 
decorated for the occassion. The tick
ets will be a measly 35c. and if 
you buy them in advance it will 
cost you only 30c. Buy now!

I This Fall Dance will be a Robbers 
Dance! Yes, a robber’s dance. It has 

i been a long time since such a dance 
: has been held in our neck of the 
'woods but we are always willing to 

do our best. A raffle will be held 
and the proceeds will go to Spain. 
There will be a novelty program 
which will include the presentation 
of that hilarious skit, “The Fatal 
Necklace”. So now, don’t forget the 
date—December 4th. The price—30 
cents in advance and 35 cents at the 
door. Buy now!

Stop the presses! Copy! Extra! 
Here come the BuiLDerS for their 
tour of the Daily News Building! 
For tomorrow evening at 8:30 P. M. 
the members of the BuiLDerS Branch 
will be conducted through a modern 
newspaper plant of one of New 
York’s largest papers. Because we 
have arranged to have a guide show 
us around, we must be there on time. 
All members are urged to meet in 

>Laisve Hall at 7:15 P. M. this Wed- 
I nesday.

’Next week our branch will pro
bably) have a' speaker on Venereal 
Diseases from a neighborhood health 
organization. Further information 
will appear in future editions of the 
L. Y. S.

Visitor (Watching troops in re
view): What do you think of them, 
Colonel ?

Colonel: Pretty rank.

AIRPLANE ATTACK
DANIEL HUTNER 

(American Volunteer Killed In Action—September, 1937) 
" QAWN still sleeps; buit we awake , i

M Aware that soon those shadows in
The sky may hover

Everywhere about us the earth is raw, 
With wounds from shells and bombs, and holes 
Dug by men.
Blood has flowed here, has wet this earth
On which we lie; and blood will flow again—
But our thoughts are not of this

We oil our guns, adjust our clothes,
Dig deep the earth—prepare to hide in it 
To hug it close.
And then those shadows come! We seize upon the earth 
We have prepared—become part of it—

, Become earth.... •

Not a finger moves: expectantly we 'wait—
Some fearfully—for a sign: are they theirs, 
Or ours? marked with red or black?
Then suddenly the roar! Earth again is torn,
Into a million parts leaps high; and shrapnel spreads
And mingles with the smoke, x
More! and more! Closer! More deadly!
Intenser—boiiibs—cries of pain from mules and men.
All covered by earth and dust....
Then silence.... The beasts have gone....
We tear ourselves from the earth, 
Become men again.

“War is sometimes described as the 
last resort of the statesman. I should 
rather say that recourse to war as a 
means of the aims of national policy 
is an unmistakable symbol of bank
rupt statemanship.” Secretary of 
State Hull.

“I predict that the world’s working 
men and women will not forever be 
content to stand by while civilized 
living is being sacrificed on the altar 
of armaments, nor longer /be will
ing to forge a means of their own 
destruction.”—Assistant Secretary of 
Labor McGrady.

Cemeteries and Such
 H By Ernest C. Duben. 0 -------------------

WORCESTER DANCE 
ON HALLOWEEN

Who doesn’t like to have a good 
time and be a sport? Then don’t 
come to our Halloween party! The 
Worcester Aido Chorus is planning 
a night of fun and frolic for all 
good sports on Friday Eve., October 
29th, the night before Halloween. 
We shall have entertainment, games, 
dancing, and refreshments — activ
ities to suit every taste.

This grand affair is to be held 
in the Club rooms which you will 
hardly recognize after the committee 
finishes decorating them. However, 
much as we may dislike to, we are 
forced to charge the insignificant 
sum of 25c. (two bits to some of you) 
in order to help oyr crippled treasury. 
Yet, after the affair you will feel 
that you got more than your money’s 
worth, so don’t let this little price 
prevent you from participating.

As I said before, if you don’t 
want a good time, please stay away. 
The party begins as early in the 
evening as you wish to arrive, and 
ends any time the same week—or 
the same evening if you get tired. 
If you have any friends who appre
ciate fun and if you do yourself, 
come on down and join the crowd!

P. S. —Chorus rehearsals this 
Wednesday and great plans ahead. 
To keep up with the news, watch 
this ever “so rare” column!

M. D.

Review
“THE GOOD SOCIETY”

area is 265,896 sq. miles! The world’s 
population is approximately 2,000,- 
000,000!...

A census taken in 1934 showed 
that 32,641 foreign residents were 
living in Japan. Maybe that's why 
the place is overcrowded!
Something for the prying mind:—

The next time you see a goat and 
a sheep standing near enough to
gether so that you can make the 
observation, ask yourself this ques
tion, “Why does a goat’s tail turn 
up when a sheep’s tail hangs 
down?”... /

Where the social security steps in: 
—Population trends reveal that in 
1960 there will be just about 14,- 
247,000 persons in the U. S. over 
65 years of age.
—Freak:—

The annual Dominion egg-laying 
contest in Harrow, Ontario, was 
proceeding at the usual rate when, 
without notice and to add to the in
terest and excitement (if there be 
any at an egg-laying contest) of the 
affair, one of the hens ups and stops 
laying, begins growing wattles and 
comb, and apparently for no reason 
at all, turned into a rooster before 
'the contest was ended!
—Today’s lesson:—

The plucky little rabbit can stand 
more morphine than a man can! „ 

Ernest C.

You know one of the saddest 
tragedies in life is the spectacle of 
a man wearing away his life at this 
and that, giving up everything to
day because he imagines that some 
day in the future he is going to 
enjoy the fruits of his labors. He 
does not see anything, does not en
joy anything, does not live today, 
but his' eyes are constantly fixed 
on that distant pleasant day. He is 
like the woodpecker that used to 
peck at the sheet-iron eaves through 
of our house.

Brooklyn Chorus Has 
Record Trips

Officer (angrily): What caused 
these nicks in my sword?

Orderly: Your wife used it to 
sharpen ą pencil.

The Brooklyn Aido Chorus surex 
did a lot of touring around this part 
of the country. Using de-luxe high 
powered busses the chorus certainly 
covered a lot of territory.

Right after the operetta it did 
seem as if the chorus would have to 
go to three more tdwns and set a 
new record.

Baltimore, Waterbury and So. 
Boston invited the chorus. For a 
time it seemed that these trips were 
a fact. Now we find out that Balti
more can’t afford (financially) to 
put the chorus on in their fair city. 
We also find some members don’t 
feel like going to Waterbury—we all 
went there a couple of months ago.

I bet that the Brooklyn Aido Cho
rus has done more traveling (both 
de-luxe highway and inside the 
city) than any other Lith. chorus!

Undertakers, embalming and cre
mations are virtually unknown to 
the large mass of natives. Only a 
few of the larger cities require the 
services of some person who ar
ranges the church services, hires the 
grave diggers and performs other 
duties pertaining to burials.

When a man dies his neighbors 
shave him, bathe his body and clothe 
it in its Sunday best. Meanwhile, 
another neighbor has nailed together 
a coffin of pine or spruce boards 
and painted it to suit his taste. The 
women folk have stuffed a pillow 
case full of straw or the carpenter's 
shavings. A piece of linen is spread 
on the bottom of the coffin, the 
straw stuffed pillow placed at the 
head and upon these the body is 
placed.

Then usually for two or three 
nights the neighbors come and oc
cupy a room with the body. Here 
they pray and sing hymns. At times 
they take time out and food is pass
ed to those present. It is consumed 
in the same room containing the 
body. Since no embalming fluid is 
used, the body usually starts to bloat.

The body is brought to the church 
in a vehicle which is in accord with 
the season of the year (summer— 
wagons, winter—sleds). I’ve known 
roads to be so bad that coffins had 
to be tied down to the sleds lest they 
be dashed out onto the road and the 
bpdy cast out. When the driver had 
neglected to bring ropes (and the 
road dangerous) the driver had to 
sit on top of the coffin so as to 
steady it.

Lithuanian cemeteries are usually 
in bad shape. Tombstones lie flat 
amongst weeds. Tall wooden crosses 
(often reaching heights of ten to 
fifteen feet) lean in all directions 
and a most pathetic state of decay is 
present. Cemeteries are usually en
closed with brick walls, wooden 
fences or just barbed wire entangle
ments.

I have often seen? cattle grazing in 
cemeteries due to neglected fences.

In some of my previuos literary 
efforts for the L.Y.S. I wnjte of the 
incidents which befell me in Lithu
ania. I wrote of the living, happy, 
and not so happy, Lithuanians. To
day I write of burials, cemeteries 
and dead Lithuanians. Thus, if the 
aforesaid are not in your line—then 
you needn’t proceed to read this 
article.

have disected. Thus, a non-believer 
has to i “go over the wall” amidst 
the jeers of the “good” believers 
(who, on other occasions croak 
“Peace on earth, good will amongst 
men”).

Returning to our Lithuanian fune
ral procession, we find that the body 
has been carried into the church for 
the services.

Meanwhile, at the cemetery a 
couple of neighbors have busied 
themselves with the digging of a 
grave.

I’ve seen some pretty gruesome 
doings at these grave digging par
ties. To escape nausea, the diggers 
swallow copious mouthfuls of whis
key. As plots are virtually non-exist
ent, the diggers run across graves in

all parts of the cemetery. Bones are 
thrown out and are hidden in the 
pile of fresh earth resting on the 
edge of the hole.

I have heard that some diggers 
are quite lazy. When they find a 
corner of somebody’s coffin project
ing into their bit of excavation, they 
hew off the protruding piece, often 
carrying a bit of human body on the 
axe blade.

Two of my middle-aged neighbors 
will never forget a grave-digging 
experience. Whilst digging they came 
upon the coffin of a friend who had 
died ten years ago. Being under the 
influence- of liquor, they opened the 
coffin. They never threw the dirt 
back into the hole. Somebody else did 
the job—the peepers were too sick.

Thus our funeral procession rattles 
up to the cemetery and our fellow 
Liths return to their native soil.

We must pardon their faults. 
These faults are due to the system 
under which they lived in during 
the Czars reign and also to the pre
sent dictatorial misadministration. 
Much prejudice and superstition can 
be traced to its direct origin—the 
all-holy Catholic Church.

DON TS FOR GIRLS
Don’t be too fat or too thin

If you are of average weight, you 
need not concern yourself particular
ly about your diet. You should have 
at least one salad a day, preferably 
two, of fresh, uncooked fruits or 
vegetables. Of course, you should not 
eat heavy or too-rich foods. Don’t 
worry about the quantity you eat if 
your figure is normal, the chances 
are that you are eating the right 
amount.

If you are overweight, you needn’t 
worry because reducing is always 
possible. You merely have to exercise 
enough to burn up the excess fuel, 
or cut down on the fuel. It’s advis
able to do a little of both. Fuel mak
ing foods are fats, starches and su
gars. So if you want to wear one of 
today’s slim models, cut down on 
these foods and concentrate on 
bulky, less fattening foods—fruits 
and such vegetables as cabbage, 
string beans, lettuce, celery, spinach, 
carrots, tomatoes, turnips. If you 
want to reduce, don’t eat both bread 
and potatoes at one meal. Eat a min
imum of butter. Eat lean meat but 
cut out whipped cream, mayonnaise 
and rich desserts. But don’t starve 
yourself and don’t do queer things 
to reduce because you will only im
pair your health and complexion.

If you are underweight, include 
many fresh vegetables and bulky 
foods for digestion’s sake with the 
addition of: milk, cream, butter, 
salad oil, rice, cereals. Your figure 
will be compelled to round oufy a 
little.

Ano.

BOO! DETROIT HAS
DANCE FOR GHOSTS

AND MASKED ONES

Can anyone come near us?
Let’s keep up the fine traditions! 

A. B. £ee Feh.

Cemeteries are controlled by the 
parish priests. These earthly angels 
have taken over the Lord’s job of 
being judges to the dead. They have 
partitioned the cemeteries into two 
sections. A ditch separates the 
“good” catholics from those of the 
“bad” humans.

If you committed^ suicide, was not 
christened, neglected to prove your
self-as a regular catholic, was a 
communist, etc, then you were only 
fit to be buried “už ravelio”. Your 
body could not be carried in through 
the main gate but would have to be 
hoisted over the rear cemetery wall.

To my knowledge Lithuania pos
sesses only a couple of free-thinker 
cemeteries. The only crematory is 
installed on the grounds of the 
College of Medicine in Lithuania’s
only University. However, this cre
matory is used solely to dispose of 
human bodies which the students

“Keep farther away from the house, you rabble! Don’t you 
know that crowds make Mrs. Vanastorbitina’s headaches worse?”

■ \

Hear ye! Hear ye! The Aido Cho
rus wishes to notify the public that 
a Halloween dance will be held the 
nite of October 31st (8:00 P. M.). 
Masquerading will be the tops but 
there are no requirements. There 
will be prizes for the ambitious 
ones, games and plenty of truckin’. 
If you want to spend the night with 
a bunch of friendly ghosts and 
freaks, be sure to toddle down to 
Porter Hall (cor. of Scotten and 
Porter).

Belive it or not: Chorus instruc
tion. Listen, basses, you’ll have to 
put on the soft pedal. Usual com
ment. Why don’t you fellows open 
your mouth and give your voices 
some volume?

Sport News. The chorus is making 
fine progress leaping the many 
and difficult hurdles offered in the 
Petrauskas songs. The basses have 
such good parts, foi' once, till they 
continue to carry on regardless as 
to whose turn it is to practice.

Call for Toronto! Call for Toron
to, Canada. I’m^till on the hook up. 
Write anything so that I’ll be sure 
you’re on the other end.

Listen! Do»you hear a call, a deep, 
strong vojce? Maybe you haven’t 
heard it, put your ear to this sound 
board. Now do you hear it? Yep, 
that’s right, it’s “The Voice of Lith- 
unanian Americans” written in the 
English language, which will give 
you good, and most important of all 
in this period, reliable news.

Finis. Someday I’ll write a good 
letter, maybe. Here’s till I do.

Comradely yours,
1 Algerd Geralt.

By Edwin Seaver
WALTER LIPPMANN, once a 

member of the Socialist Party and 
later considered the white-haired 
boy of American liberalism, has 
written another book on “The Good 
Society” (Litfle, Brown: $3.00)/Mr 
Lippman’s book is probably not as 
important as the old story it illus
trates—the backsliding trek of a 
young, optimistic liberal who for
sakes his principles one by one and 
ends up by being a columnist on a 
par with Dorothy Thompson on the 
reactionary Herald Tribune. Today 
Mr. Lippmann is said to be welcome 
even in the horsey set of Long 
Island.

But ouV ex-liberal has paid a 
heavy penalty in terms of intellec
tual honesty. He has now repudi
ated everything he once wrote ap
pealing for a better social order and 
writes instead as an open apologist 
for the vested interests of Wall 
Street.

* ♦ ♦

“THE GOOD S O C I ETY” is 
nothing but an elaborate attempt to 
construct a theory for the program 
of the Liberty League. Quite nat
urally this involves Mr. Lippmann 
in a number of difficulties. He con
fesses that he is “writing about 
critical events with no better guide 
to their meaning than the hasty 
and improvised generalizations of a 
rather bewildered man.”

This “bewilderment” is at least 
questionable. It seems to us that it' 
is not so much bewilderment as 
guile that we find in this book. Mr. 
Lippmann defends the thesis— 
buried of course in a mass of verbi
age—that the only good society is 
that which produces profits for the 
exploiters. To achieve this good so
ciety, Mr. Lippmann would scrap 
every progressive measure and 
throw the workers upon the scant 
mercy of the big trusts.

Like his employers in the Liberty 
League, Mr. Lippmann cannot come 
out openly and state this ugly truth. 
Hence, he invents all kinds of phony 
arguments against a straw man that 
he calls “collectivism.” Through the 
mouth of this dummy we hear the 
voice of the ventriloquist Lippmann 
proclaiming in polished periods that 
all the evils of mankind are due 
to the failure to put profits above 
human needs.

♦ ♦ ♦

TO ACCOMPLISH this difficult 
bit of demagogy, Mr. Lippman calls 
on the economists of starvation, von 
Mises and von Hayek, who are the 
latest fashionable practitioners of 
the dismal science. Stripped of their 
high-sounding terminology, these 
gentlemen have come to the con
clusion that the only way for capi
talism to prosper is for the workers 
to take it on the chin in wage-cuts. 
They scorn all remedial measures 

1 and insist that starvation is the
basic motivation for a successful
capitalism. John Strachey made
hash out of their arguments in his
study of capitalist crises, but these 
are the authorities whom Mr. Lipp
mann depends upon for an intel
lectual foundation for his reaction
ary proposals.

In reading this book two things 
are always necessary: first, to dis
cover the real motives of Mr. 'Lipp
mann which he conceals behind pol
ished phrases; and secondly, to ex
pose the mass of errors which Mr. 
Lippmann makes in his wholesale 
assault against liberals, progresives, 
radicals and Communists. His dis
tortions of Marx and Lenin alone 
would require a good-sized pamphlet 
to review. Hence, we must leave the' 
unpleasant but necessary task of 
unmasking Mr. Lippman for what 
he is to economic and political spe
cialists who have more room at 
their disposal.

Deported Six Land 
In Lisbon Jail

NEW YORK.—Six Portuguese de
ported from the United Statės on 
the S. S. “Saturnia” about Septem
ber 1, 1937, were thrown into a Lis
bon jail by the Portuguese secret 
police as soon as they arrived in 
their homeland, officials of the Ame
rican Committee for Protection of 
Foreign Bom charged here today.

Officials of the American Commit
tee for Protection of Foreign Bom 
stated here today that the fate of 
the six Portuguese deportees, now in 
a Lisbon jail, indicates what may 
happen to any deportee sent to a 
country being ruled by a reactionary 
or dictatorial regime. x

Said Rudyard Kipling, “You must 
employ either blackguards or gentle
men, or best of all, blackguards com
manded by gentlemen, to do butch
er’s work with efficiency and dis
patch.”
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Ispanija ir Jos Draugai
(Pabaiga)

Nei vienas žmogus, pamatęs 
dabartinį Madridą, negali 
likti tokiuo, koks jis buvo 
prieš jo pamatymą. Viskas, 
ką tu čionais matai, kaip 
aštriu peiliu rėžiasi į tavo 
atmintį. Kuomet aš tik užsi
merkiu, aš visuomet matau 
tą mūšių suardytą gražųjį 
Madrido miestą. Kiekvieną 
dieną ir kiekvieną naktį jis 
yra apšaudomas iš sunkio
sios artilerijos, toks apšau
dymas yra daug baisesnis, 
negu bombardavimas iš oro. 
Dabartiniu laiku fašistams 
jau ne taip lengva bombar
duoti jį iš oro prie efekty- 
viško priešorlaivinio apsi
gynimo. Bet kokį baisų 
griovimo darbą atlieka ap
šaudymas iš sunkiųjų toli 
šaudančių kanuolių! Kas 
prisimena tą baisų bombų 
veiksmą, kurios buvo nume
stos ant Londono laike pra
eito pasaulinio karo, tas 
privalo suprasti, kad tas bu
vo tik menkniekis prieš tą, 
kas dedasi dabar Madride 
vardan fašistinės “kultū
ros”. Didžiausi Madrido na
mai, kurie rodėsi stovės am
žius, nušluoti, kaip kortų 
nameliai; ištisi darbininkų 
kvartalai nuvalyti nuo že
mės paviršiaus, dideli gele
žiniai balkiai, kurie pirmiau 
laikė ant savęs milžinišką 
svorį, priėmė fantazišką 
formą ir į juos žiūrint pri
mena susiraičiusią gyvatę.

Tu guli lovoj ir girdi kaip 
trūksta sunkiosios artileri
jos sviediniai. Girdi vaikų 
ir moterų riksmus. Kur pa
taikė sviedinis? Ar ateis ei
lė tuojaus ir to namo, kuria
me tu randiesi ? Tokios min
tys išblaško miegus. Tokia 
padėtis šiandieną Madride. 
Taip ‘jis atrodo. Vot ką pa
dare fašizmas su ispaniška 
liaudžia, kuris šaukdamas 
garsinasi apie tėvynės mei-

Aš nuvažiavau tiesiog į 
Casa del Campo frontą. 
Garsai sprogstančių grana
tų ir sunkiosios artilerijos 
baubimas tave tuojau ap
kurtina. Vienoje dalyje, ku
rią fašistai taip nuoširdžiai 
apšaudė, buvo padaryta ba
rikada. Rodos, ji simboli
zuoja bebailį, drąsų šauks
mą Ispanijos liaudies prieš 
kraugerišką fašizmą. Per 
visą tą barikadą buvo pada
rytas milžiniškas užrašas: 
“Išlaisvinkite Luisą Preste- 
są!” Ta liaudis, kuri kenčia 
savas kančias, ašaras ir au
koja šimtais savo gyvastis, 
gali galvoti apie Luisą Pres
tos, uždarytą kalėjime toli
moj Brazilijoj! Argi ne gar
bė tarnauti tokiai tautai ir 
duoti jai pagelbą?

Aš sto’vėjau už tos bari
kados ir tylėdamas žiūrėjau 
į sugriautus namus ir švy
turiuojančias juose skyles. 
R. Bates, paklausė: “Apie
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Harry Pollit
Liaudies Valios Stiprybė j tegu jie prisiunčia mūsų
Po to mes vėl ėjom Mad

rido gatvėmis ir vėl tėmi- 
jom, kaip gyventojai tęsia 
savo kasdieninius užsiėmi
mus. Niekados aš neužmir
šiu tų įspūdžių: visa fašisti
nė kariška galia, visos vel
niškos mirties kanuolės, pa
siųstos Frankui nuo Hitle
rio ir Mussolinio, negalėjo 
sulaužyti Madrido gyvento
jų vyriškumo. Atbulai, pa
didino jų dar tvirtesnį nusi
statymą atkeršyti už kiekr 
vieną kriminališką žingsnį 
ir atsimokėti pilnoj to žo
džio prasmėj už savas kan
čias ir kentėjimus tiems 
fašistiniams vandalams.

Mes ėjom gatvėmis ir žiū
rėjom į didelius plėtmus 
ant gatvių grindinių—plėt
mus kraujo užmuštųjų vai
kų ir moterų. Madride daug 
sielvartų ir ašarų, bet taip
gi Madride gyvuoja švento
ji rūstybė ir nesulaužoma 
valia, užgrūdyta karo lieps
nose prieš fašizmą. Žodis 
“Pasionaria” tapo obalsiu 
visos ispaniškos liaudies. 
“Jie nepraeis!” įgauna kitą 
reikšmę ir mintis po to, 
kuomet pabūni Madride.

Visi anglai, turį širdį, su
gebą jausti, ųegali taipgi 
neatsinešti vienodai ir į ki
tą pusę Madrido kentėjimų. 
Nuolatinis bombardavimas 
miesto, nuolatinis apšaudy
mas sunkiosios artilerijos 
paveikė į visus Madrido gy
ventojus, o ypatingai į nėš- 
r’ 
tinių kūdikiais motinas. Kū
dikiai su dideliu godumu 
griebia motinos krūtį, bet 
joje nėra pieno, arba moti
nos pienas—tiesiog vanduo. 
Tokių prie krūtinės kūdikių 
žūsta šimtai, o tie, kurie lie
ka gyvi, neša ant savęs pėd
sakus to baisaus badavimo. 
Kuomet aš dar lankiaus va
sario mėnesį, prisimenu, su
sitikau vieną draugą, kuris 
sakė man, kad jis ir jo žmo
na su džiaugsmu laukia at
einant į pasaulį pirmojo jų 
kūdikio. Dabar aš vėl pra
eitą savaitę susitikau ir at
siklausiau, kaip begyvuoja 
jo žmona ir kūdiki^. “Drau
ge Harry, — prakalbėjo jis, 
— daug geriau būtų buvę, 
kad kūdikis nebūtų gimęs. 
Pas mano žmoną visai nesi
randa kūdikiui motiniško 
pieno ir mes negalim gauti 
produktų, kurie pamainytų 
pieną. Pasakykit visiems, 
kurie tik atjaučia mūsų 
kentėjimus, jei jie nori pa
gelbėt moterims ir vaikams,

valdžiai produktų dėl mai
tinimo mažų kūdikių, ko
kius jie tik galės gauti, o 
mūsų valdžia išdalins tuos 
produktus tarp tų, kuriems 
jie yra būtinai reikalingi. 
Mano žmona ir aš esam vi
sai bejėgiai ką nors pagel
bėti mūsų brangiam pirmą- 
jam kūdikiui: mes tik galim 
žiūrėti, kaip jis pamažu 
silpsta ir jo gyvybė gęsta. 
Oh, fašistai užmokės bran
giai už tą!”

Mačiau Liūdną Vaizdą
Jautiesi visai bejėgiu, to

kiame atsitikime, kuris yra 
tipiškas tūkštančiams jam 
panašių. Reikalinga tik pa
manyti, kad liaudis, kovo
janti už visų šalių demokra
tiją, negali gauti net demo
kratinėse valstybėse, kaip 
kad Didžioji Britanija, pie
no produktų dėl mažų kūdi
kių, kad išgelbėjus tūkstan
čius tų mažų gyvybių!

Grįžtant į Valenciją, mes 
matėm vagonus, kuriuose 
gabeno moteris ir vaikus iš 
pavojingų zonų. Koks bai
sus paveikslas! Viename 
kaime atkabino _ pakely su
lūžusį vagoną. Ūkininkai iš 
savo menkų atsargų dalino
si maistu su tais, kuriuos 
fašistai išvijo iš namų. Mo
terys ir vaikai graudžiai 
verkė, žiūrėdami atgal į 
Madridą. Jie verkė dėl su
griautų namų, jie apverkė 
savo užmuštuosius maitin
tojus ir tėvus. Aš priėjau 

čias ir su mažais prie krū- prie vieno berniuko, ir nors 
'aš negaliu kalbėti nei vieno 
žodžio ispaniškai, aš nega
lėjau nepaglostyti jo galvy
tės. Aš bandžiau tokiu būdu 
išreikšti jam savo simpati
ją, o taipgi visų Anglijos 
proletarų ispaniškai liau
džiai.

Šimtuose kaimų, per ku
riuo aš pervažiavau, kaip ir 
kiekvienam dideliam mies
te, mane stebino ir meilė ir 
pagarba Ispanijos liaudies 
Sovietų Sąjungai. Ant kiek
vienos barikados, ant $ienų 
ir tvorų visur po visą Ispa
niją galima perskaityti: 
“Lai gyvuoja Sovietų Są
junga!” Sir Walter Citrin ir 
kiti gali neapkęsti Sovietų 
Sąjungos, bet užtat Ispani
jos liaudis neapsirinka kas 
link to, kokia šalis reikalin
giausiam ir kritiškiausiam 
momente parodė savo soli
darumą ir draugiškumą. 
Jeigu Ispanijos , valdžia bū
tų užtektinai tvirta, kad 
padarius tokius žingsnius 
prieš kenkėjus, špijonus,

pardąvikus ir sabotažnin- 
kus, pilietinis karas būtų 
jau seniai užbaigtas, arba 
tikriau, jie nebūtų jo ir pra
dėję. Bet ta yra viena iš 
nuogų teisybių, kurios yra 
neskanios mūsų sentimenta- 
liškiems liberalams ir pseu- 
do-revoliucionieriams, ple
pantiems “kas link pasauli
nės revoliucijos technikos”, 
taip ir aiškiems Sovietų Są
jungos priešams.

Aš išvažiavau iš respubli- 
kiškos Ispanijos, pasiimda
mas. su savim neišsemiamą 
atmintį apie tai, ką aš ma
čiau. Aš supratau, kaip ma
žai mes padarėm, kad pa
gelbėjus Ispanijai. Tarp kit
ko, leiberistų judėjimas An
glijoj galėjo turėti užtikrin
tą persvarą respublikiškos 
Ispanijos naudai, jeigu nors 
praeitų metų spalio mėnesį 
leiberistų partijos konferen
cijoj jie butų paklausę ispa
niškos delegacijos atsišauki
mo. Visi, kurie skaito, kad 
mes padarėm viską, kas bu
vo galima, privalėjo patys 
nuvažiuoti į Ispaniją ir pa
žiūrėti savomis akimis į tai, 
kas ten dedasi; jie būtų ga
vę tada karčią pamoką ir 
pripažintų, kaip mažai mes 
išnaudojom dideles galimy
bes angliško darbininkiško 
judėjimo. Ernest’ui Bewin 
lengviau važiuoti į Irlandiją 
ir kabinėti medalius “grožio 
karalaitėms”, kaip mobili
zuoti transportininkų są
jungą į tikrą kovą pagelbė- i 
jimui Ispanijos valdžiai; 
prieš fašizmą. Jeigu Bewin 
nebūtų sabotažavęs tarp
tautinės /konferencijos Ispa
nijos pagelbai (kuri įvyko 
Londone kovo mėnesį), ap
dengdamas savo vardą 
bjauria gėda po visą Ispani
ją, būtų buvę galima išveng
ti žvėriško sunaikinimo 
Guernica ir Almerijos. z

Artimiausi menesiai bus 
sprendžiamieji. Ne nuo vie
nos Ispanijos valdžios ir Is
panijos liaudies priklausys 
pergalė: ji priklausys taipgi 
ir nuo Didžiosios Britanijos 
darbininkų klasės...

Vertė Petras

čiai jau čia pat, reik drabužių, 
reik kuro žiemai, rendos paki
lo, produktai pakilo, o už ką 
tai apsirūpinti? Nėr darbo, 
nėr pinigų! Biznieriai ir bėda- 
voja, — nėra biznio! Jei taip 
ilgiau pabus, kas bus?

CIO Waterbury ruošiasi su 
pramonių magnatais gerai su
sikibti už krūtinių. Prie to ren
giasi abidvi pusės. “People’s 
Press,“ pašvęstas CIO reika
lams, uoliai yra platinamas 
prie kiekvienos dirbtuvės var
tų. Darbininkai noriai skaito ir 
domisi tuo “P. Press“ laikraš
čiu.

“Nemunas”

“Nemuno“ kliubas įrengdi- 
nėja naują barą kliube, kuris 
atrodo gana moderniškas bus, 
ir su visais naujausiais patogu
mais; medžiaga tam 
gana drūta ir graži.

“Vienybė”

Vienybininkai jau 
Waterbury bruzdėti,
bė“ eina velniop! Kol dar rin-

parinkta

pradėjo 
kad “V-

Waterbury, Conn

ko “V-bės“ karalaitę, tai dar 
buvo trijų lapų, dabar vos 
dviejų, ir tie yra visokių menk
niekių prirašyti. Kurmis.

lietuvių apšvietos darbą be jo
kių užgauliojimų vieni kitų.

Viską Girdėjęs.

Baltimore, Md.
ALDLD 25 kp. choras turė

jo jau antras repeticijas po 
vadovyste jauno ir gana ga
baus chorvedžio Grenofskio. 
Paskutinės pamokos įvyko 17 
dieną šio mėnesio.

Toj pačioj svetainėj, tik ki
toj pusėj pertvaro, buvo tau
tiško Dainos Choro parė. Ne- 
kurie Dainos Choro nariai ga
na garsiai bandė pajuokti mū
sų choro pamokas. Rodos, Li
teratūros Choras neturėjo ir 
neturi jokių blogų tikslų prieš 
Dainos Chorą. Rodos, dailės 
dirva yra gana plati, tad ne
reikėtų ir mums vieni kitiems 
pavydėti. Bet tūlos ypatos ne
gali suvaldyti neparodę kerš
to ir savo “tautiškos kultūros.“

Man rodos, mes galėtume 
sueiti į krūvą ir dirbti bendrą

Japonų Oro Bomba Sužeidė 
Amerikos Puskarininki

Shanghai. — Japonų oro 
bomba nukrito šeštadienį į 
Shanghajaus Tarptautinę 
dalį ir apdegino Amerikos 
puskarininkį Johną Colema- 
ną, kuomet jis stengėsi iš
gelbėt vieną chinietę, kurią 
apipylė ugnis iš sprogusios 
japonų bombos.

Amerikos marininkų pul
kininkas J. C. Beaumont dėl 
to užprotestavo japonų lai
vyno komandieriui K. Hase- 
gawai, ir pastarasis atsi
prašė už amerikiečio sužei
dimą.

rotestavo japonų lai- 
iomandieriui K. Hase-

Irkutske, Sovietiniame Si
bire, tapo nusmerkta ir su
šaudyta 62 šnipai, tarnavę 
Japonijos karo mašinai 
prieš Sovietus.

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisvės“ 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:

“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

Tuojau Stokite į Vajų ir Gaukite Vieną iš Dovanų

MOTINA
Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 

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

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

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Paraše DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

kiau: “Aš tik apgailestauju, 
kad visų tų vadų iš Trans- 
port-Hauso nėra čionais^ ir 
kad jie nemato to, ką aš 
matau. Aš užtikrintas, kad 
jie suprastų, kad jei mes 
vieningai ir sutartinai veik
tum, mes galėtume užkir
sti tokį baisų fašistinį grio
vimo pasikartojimą kitoje 
šalyje. Aš tiorėČiau, kad čio- 
fna i būtų leiberistų partijos 
patsai pirmininkas. Jis pa
matytų šį sukonėveiktą ir 
sugriautą miestą. Jis būtų 
taip pat susijaudinęs, kaip 
ir aš; jis pats supyktų, kad 
Nepriklausomoji Darbo 
Partija surišo savo vardą su 
kriminaJiška politika r.O. 
U.M. ir su bekontrolini-ai 
anarchiškais elementais”.

Gelbėtojų būrys pribuvo ir atkasinėja griuvėsius 
mokyklos, kurią, Barcelonoje sugriovę gęn. Franco 
atskridę orlaiviai. Gelbėtojai jieško žuvusių vaikų 
lavonų. ■ ,

Rinkimai Aukų

Spalių 16 d. Waterbury bu
vo renkamos aukos našlai
čiams, bet klausimas, per ke- 
no rankas tos aukos pateks 
našlaičiams ir ar daug? Ar tos 
aukos negali dingti, kaip 
“kamparas iš butelio!” O an
tra, kokiems našlaičiams jos 
teks? Juk reik nepamiršti, kad 
ir Ispanijos našlaičių yra ir 
jiems reikia. Bet kur jiems pa
teks, kad net ir judžio “Ispa
nija Liepsnose’’ vaidinti nelei
do Waterbury.

Vakarienė

Lapkričio 27 d., 1937, LDS 
49 kuopa rengia puikią vaka
rienę su visokiais malonumais, 
be to, žada dar įdomiai paį
vairinti.

Kiekvieno būtina parejga 
yra atsilankyti ir paremti LDS 
49 kuopą. Bilietai jau parduo
dami. -

Vilniaus Pagrobimo 
Minėjimas

Spalių 12 d., parapijos svet., 
minėjo spalių 9-tą. Publikos 
buvo gana apsčiai. Įžanga 25c. 
Kalbėtojų nebuvo beveik jo
kių. Įplaukė gana graži suma 
pinigų, bet ar ten teks jie, kur 
skirti ?

Artimiausiu laiku Waterburio 
lietuvių katalikų parapija ren
gia fėrus. Oh, kiek tų davat
kėlių lakstymo, agitacijos, 
garsinimo dėl ferų, kad tik 
daugiau publikos patraukti; 
net ir patys “čyfai” nemiega. 
Ji irgi dirba. Fėruose padaryti 
pinigai nebus sudoroti jokiam 
visuomeniniam tikslui; o tik, 
galima sakyti, vieno asmens 
“ęĮžioyos kišenini,“ z

. Darbai
Darbai suvis sumažėjo, šal-

MORTOS VILKIENES
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

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

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

svarbi turėt namuose lavinimui 
' vaikučių deklamot. Kaina 50c.

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 Turės Įvykti Komunizmas?
Paraše Olginas. Kaina 10c.

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

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

Knygute Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir likvidavimą 

Trockizmo
Paraše J. STALINAS. Kaina 10c.

Krikščionybe
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

.Paraše A. M. MET&LIONIS. Kaina 5c.

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

aukščiau sužymėtų. UŽ metinį skaitytoją $1.00 vertes, 
/ o už pusmetinį 50c.

Naujas prenumeratas ar atnaujintas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
Anglies Dulkės

(Tąsa)
—Nueikite apačion ir pasakykite tam 

1 4 prakeiktam fašistui, kad jo prieteliai 
vartoja gazuš ir jau pervėlu iškilti į 
viršų.

—Ir kodėl niekas nenušauna to niek
šo?

—Kad išvengus tarptautinių nesutiki
mų. Štai aš girdžiu ūžimą, tikrai lėktu
vai atūžia.

—Jie atskrenda.
Bomba kaukdama perkirto nakties 

tamsą. Trenkė sprogimas, kuris užsibai- 
gė skausmingu šauksmu ir dejavimu 
moters balso priešmirtinėse kančiose.

XVI
Gražiame Anglijos atstovybės sodne 

liaudiečiai milicininkai iš priežasties 
nuobodumo lošė kortomis. Ant atstovy
bės durų kabojo pranešimas, kad visi 
anglai apleidę Ispaniją, pagal atstovybės 
reikalavimą, neprivalo rūpintis apie gy
venimo reikmenis, nes visiems yra už
tikrintas darbas.

gi galų gale mano daryti Anglijos val
džia ir kodėl ji rengiasi atsisakyti nuo 
viešpatavimo Centraliniame Atlantike 
naudai vokiečių, pavedant jiems steigti 
submarinams bazes Ispanijoj? Ar negali
te jūs suteikti man rimtą patarimą?

Aš kiek sakiau jam netiesą: man rodė
si, kad aš suprantu priežastį, bet turėjau 
viltį, kad konsulas suteiks man paaiški
nimą.

—Žinoma,—atsakė konsulas užsimąs
tęs,—Anglija laikysis atsargios pozicijos. 
Suprantama, teks ištirti, kokios rūšies 
sutartį mes galime padaryti su generolu 
Franco. Mes pasitikime, kad galima bus 
su juom padaryti Angliją patenkinančią 
sutartį.

—Ar jūs tame kietai įsitikinę?—Ir po 
to klausiau, ar skaito jis galimą ginkluo
ją fašistų intervenciją prieš Ispanijos 
liaudį. Jis man atsakė:

(Bus daugiau)

Atsidarė UMWA 1-mo Distr. 
Konvencija

Spalio 18 d., Scranton, Pa. 
atsidarė UMWA 1-mo Dist- 
rikto dvimetinė konvencija, 
kurioje dalyvauja 250 delega
tų nuo lokalų. Atidarius kon
venciją, pirmiausiai išdavė sa
vo veikimo raportus distrikto 
prez. Kosik ir sekr.-ižd. Wil
liams. Kosik raportavo, kad 
visus darbus atlikęs (sunkiau-.

namus ir ašaras lieti, kad pri
rodyti, kad darbas reikalingas 
ir, kad ištikimai dirbsi, reiškia, 
unijos nereikalausi ar neap
kęsk Tuo pačiu sykiu buvusie
ji, senieji unijos viršininkai vi
si dirba ir apie unijos atgaivi
nimą nesirūpina. Geriau sa
kant : kenkia atgaivinimui. 
Pradžia kasyklų atidarymo, o 
jau aiški pražūtis.

“Daugiau Karų!” — Rėkia

dienų. Jo šeimyna suvalius 
javus gavo 1,200 pūdų grūdų. 
(Pūdas yra 40 svarų). Aišku, 
kad grūdų perviršį parduos, 
nes jokią šeima tiek negali su
valgyti.

jvyks 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)

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK ,N. J.

Spalių 27 d., 7:30 vai. vakaro, .Tur
ginėje Svet., 180 New York Avė.,

GREAT NECK, N. Y.
Antradienj, 26 d. spalių įvyks'Svar

bios prakalbos, kuriose kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė. Jvyks Kasmočių 
Svet., 91 Steamboat Rd., 7 :Š0 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)

Matyti, tarpe anglų buvo žmonių, ku
riems ekonominis gyvenimas savo tėvy
nėj atrodė baisesnis, kaip priešo bombos 
Madride. Ryšyj su tuom aš prisiminiau 

, vieną ant akmens užrašą:
“Motina septynių vaikų guli po 

akmeniu šiuom.
Keturi gyvi, o kitiems trims 
geriau su motina grabo tamsoj, 
kaip su tėvu gyventi šviesoj.”

Bėgyj kelių savaičių Anglijos atstovy
bė ir konsulai įtikinėjo anglus apleisti 
Ispaniją. Jiems nepavyko įbauginti išei
vius, bet jie bandė tą padaryti.

Kurijoziškas įvykis buvo Barcelonoj, 
kur konsulo pavaduotojas, matyti, veik
damas pagal įsakymus iš Londono, .iš
siuntinėjo bauginančius pranešimus, rei- 

f kalaudamas, kad visi anglai išvažiuotų 
iš Ispanijos. Į klausimus jis pareiškė, 
kad pagal turimas jo žinias, anarchistai 
bile dieną gali “pasiliuosuoti nuo retežio” 
(tai buvo pabaigoje liepos, 1936 metais). 

, » Bet anglai skeptiškai atsinešė į konsulo 
pareiškimą.

Konsulas buvo išvykęs į Londoną ir* iš 
ten greitai ir netikėtai sugrįžęs, kelios 
dienos po to, užreiškė, kad pagal naujus 
davinius, Anglijos piliečiai būtinai turi 
išvažiuoti, kol dar nėra per vėlu.

Visiems buvo žingeidu žinoti, kokiu 
būdu tas ponas sugrįžo iš Londono, po 
pasitarimo su Anglijos užsienio ministe- 
riu, kaip jis gavo tas žinias, liečiančias 
anarchistus, ir kam jam reikėjo vykti į 
Londoną gauti žinias apie. Ispanijos 

a anarchistus, kada jis čia tą lengviau ga
lėjo padaryti.

Vienas anglas, kietas konservatistas, 
išreiškė net savo nuožiūrą taiųe, kad 
Anglijos užsienio ministeris daugiau ži
no apie Vokietijos ir Italijos interventiš- 
kus planus, kaip mes tą numatome Is
panijoj.

Kaip tik Azuagoj buvo sugriebtas pir
mas vokiškas lėktuvas “Junkers” su kul- 
kasvaidžiais, tai aš paskambinau telefo
nu į Anglijos konsulatą, tuom laiku ei
nantį atstovybės pareigas, ir paklausiau 

n jo: ar važiuos jis ten, kad pamatyti Vo
kietijos karo lėktuvą ir įsitikinti tame, 

* kad vedama intervencija?
Aš patsai sėdėjau lėktuve prie kulka- 

svaidžio ir čiupmfejau bombų numetimui 
rankenas tuo momentu, kada VokĮetijos 
atstovas pasiūlė visiems savo diplomati
niams nariams išvykti į Alicantę, pareiš
kiant protestą prieš pagriebimą “komer
cinio” lėktuvo. Gi Anglijos konsulas at
sakė, būk jis neturi laiko atvykti ir ap
žiūrėti lėktuvą. Tada aš užklausiau kon- 

x šulo: ar yra žinomi Anglijos ministe- 
* riams visi šie faktai?

—Žinoma, kad taip,—atsakė konsulas.
—Ar pasirengus, tokiam atsitikime, 

Anglijos ministerija ką nors veikti?
—O, ne. Nemanau,—buvo atsakymas.
Konsulas raštinėje išdidžiai vaikštinė

jo. Kelios senos ponios ir keli anglai žu-» 
likai, kurie rūpinosi išgauti pasportus iš
vykimui, arba nors paženklinančius7 už- 
raiščius ant rankovės, kad jie Anglijos pi- 
liečiai. Jie reikalavo audiencijos su kon- 

į šulu. Aš pareiškiau vienam diplomatui: 
| —Aš 'nežinau, kaip „atsakyti mano 

drdugams ispanams, kada jie klausia: ką

ŠYPSENOS

DAINELĖ APIE MOKESČIŲ 
IMAMĄJĄ TVARKĄ

Balandis baltas puikiai burkavo, 
Mat revizorius Jau atvažiavo. 
Jam atvažiavus susipažino, 
Balandis čierką greit pavadino.

Draugai geriausi jie pasidarė 
Ir ėmė veikti tuoj susitarę, 
Jeigu balandžiui biznis negeras 
Tai revizoriui pagelbėt dera.

Balandis varė puikią prekybą 
Ir jam litukai, kaip grybai, dygo. 
Tipelis vienas rūkalus ėmė— 
Iš jo litukus balandis sėmė.

Bet kai tipelis imti pūstojo, 
Tai revizorius į darbą atėjo. 
Jisai kioską tuoj atakavo, 
Patentą duoti pareikalavo.

Kai antrą kartą jis revizavo, 
Iš kioskelio—krautuvę gavo. 
Sako, išpirki patentą kitą 
Ir pristatyk iš banko kvitą. , ' 
Čia revizorius nusišypsojo, 
Saldžiu balseliu tuoj užgiedojo: 
Reikalas, sako, čia nepatogus, 
Bet gi aš esu neblogas žmogus.

Geriu alutį, bauginu žmones, 
Kliubai ir barai mano svajonės. \ 
Jeigu dalykai ne taip pavyksta, 
Tai protokolai, kaip grybai, dygsta.

/

Kioską kartą tyliai aplankęs 
Balandis tarė visai nuolankiai: 
Man revizorius, kaip draugą gerą 
Pranešti prašė, kas jums pridera.

Patentą kitą išpirkt jums tenka, 
Nes revizorius žmogus ne menkas. 
Jeigu jau sakė, taip turi būti, 
Kitaip jums gali nemaža kliūti.

» • —

Jis pavadino išgert bokalą
Ir išsiaiškint viską lig galo;
Kai atsigėrė, kiek jam patiko, 
Nieko nesakęs barą paliko.

Praėjo viena savaitė, kita, 
Mūs revizorius nėprašo kvito, 
Bet jau sulaukęs savaitę trečią 
Vėl kioskelį aplankė svečias.

Ir tuojau sako garbingas svečias 
čia gi krautuvė, nes riokso pečius. 
Nors čia sudėti, laikraščiai, knygos, 
Bet protokolas tuojau išdygo.

Nors Vyriausybės Žinios nusako, 
Kur spauda, knygos ir kur tabakas. 
Ten ne krautuvė,—kioskas veikia 
Ir kaip kioskui patento reikia.

“Kuntaplis”

šiai dirbdamas) kuopuikiau- 
siai ir dabar distrikto mainie- 
riams tik gėrėtis bereikia. Bet 
tai jis demagogiškai raporta
vo ir faktai rodo, kaip tik at
bulai.

Sekr.-ižd. raportavo, kad 
per du metu buvo surinkta 
duoklėmis $1,141,679.02. Iš
mokėta centran $809,356.00. 
Distr. viršininkų algos ir išlai
dos $290,221.00. Ižde lieka 
$134,685.00. Mokančių duok
les narių distr. dabar beturi 
34,989.

Antrą konvencijos dieną, 
ant greitųjų, pribuvo Interna- 
cionalės unijos sekret.-ižd., 
Kennedy, pasakė prakalbą ir 
vėl išvažiavo. Savo kalboje jis 
atžymėjo sunkią padėtį mai- 
nierių šiamle distrikte. Jis kal
tino didžiąsias komp. už mu
šimą algų ir nesilaikymą kon
trakto. Tuomi jis (gal nežino
damas Kosiko raporto) nu- 
maskavo bemeluojant Kosiką, 
kad “distrikte viskas tvarkoje 
ir mainieriai patenkinti.” Jis 
pažymėjo ir tą, kad kuo ma
žiau mainieriai spaudžia 
komp. laikytis kontrakto, tuo 
sunkiau esą padaryti nauji 
kontraktai. Bet jis pasitiki, 
kad distrikto valdyba yra ga
na gabi ir gali suvaldyti 
komp. nesilaikančias kontrąk- 
t'o.

Šiuos du dviejų vyrų nesu
taikomus pareiškimus (ir dau
giau panašių pareiškimų) mai
nieriai išsivaizdina, kaipo “ra- 
ketizmą.” Atsižvelgiant į mai- 

i nierių apystovas šiame distrik
te, už išsireiškimą jie patei
sinami. 

I

Smunkančią z Industriją Mai
nieriai Turi Gelbėt

Su visai mažomis išimtimis, 
visame kietųjų anglių lauke 
mainieriai kenčia laipsnišką 
algų mušimą ( o sykiu ir dar
bo sąlygų sunkėjimą). Mainie
riai, žinoma, kovoja prieš tai, 
kiek išgali. Bet baronai savo 
tą pasikėsinimą teisina tuomi, 
kad industrija smunka, daug 
rinkos prarasta. Baronams tu- 
ravoja net ir atatinkamos dar
bininkų organizacijos. Net U 
MWA pati prisideda prie tos 
giesmės. \

Jei, tas tiesa, kad industri
ja, dėl daugelio priežasčių, su
smuko.. Yra žinoma, kad tona
žu nukrito vienu trečdaliu, o 
darbininkų likosi pavaryta 
amžinai 50 nuošimtis. Bet vis
gi yra faktas, kad 90,000 dar
bininkų iškasa per metus 51,- 
000,000 tonų anglies. Taigi 
mušimas dirbantiems algas ir 
koncertavimas, kad tas daro
ma dėl to, kad industrija 
smunka, reiškia, kad anglia
kasiai atsakomingi ir smuki
mas eina jų sąs^aitų’mis.

Šis užpuolhrjaš ant mainie- 
rių yra lygus fašizmo puoli
mui ant Ispanijos liaudies. Iš- 
sivaizdinkim: 90,000 angliaka
sių turi dabar sukrauti pelno 
komp. tiek, kiek prieš depre
siją sukraudavo 180,000. Kiek 
šis pasimojimas rodo, tai ma
tyti, kad tuoj ir 45,000 agi. tu
rės padaryti tiek pelno, kiek 
anuo, laiku minėtas skaitlius 
padarė. Bjauru! '

Turi Lieti Ašaras, Kad 
Darbą Gauti

Nesenai Inkermarie atidarė 
kasyklas Sandy Volpe. Tai bu
vęs Pittston anglies komp. 
kontraktorius. Jis minėtoš 
komp. kasyklą rendavoja. Sa
koma, kad čia plaukia tūks
tančiais darbo j ieškotojų. Sa
koma, kad čia plaukia tūks
tančiais darbo jieškotojų. Sa
koma, kad ir užregistravo 
darbui apie 2000 darb. (kasy* 
kla tegali 1,600 darb. sunau
doti). Bet visi, kurie gavo dar
bą iki šiol, tvirtina, kad darbą 
ęfise prie mainų negalima 
gauti. Reikia eiti į p. Volpe

Užveizda
Keli mėnesiai atgal atidarė 

kasyklą No. 9, Avoca, Pa. Tai 
vėl Pittstono angį. komp. ka
sykla, bet operuoja tūlas Pig- 
nati. čia sutartį padarė dis
trikto viršininkai ir mokama 
sena alga, bet dirbama nuo 
dienų. Čia gyvuoja lokalas ir, 
išpradžios, visi darbininkai ap
sidžiaugė. Bet šiandie apysto- 
vos jau kitėja, šiandie po mai
nas laksto, kaip padūkęs, su
perintendentas ir šaukia: 
“Daugiau koduokite karukų, 
nes kompanija eina skylėn!” 
O faktas yra toks, kad darbi
ninkai per 7-8 vai. nepaleidžia 
ševelo iš rankų ir rūkyti už
drausta. Pasekmės būna to
kios, kad daugelis netenka 
darbo todėl, kad nedalaiko. 
Kiti žodį pasako, kad dau
giau negali lioduoti dėl blogų 
darbo aplinkybių — lauk iš 
darbo. Dabar šešiems darbi
ninkams prisiėjo pakritikuoti 
lokalų prezidentą — ir tie 
lauk iš darbo.

Netikėtina, kad vergija ver
žiasi pro skvernus unijai, bet 
tai karti tiesa. Požeminis.

Aberdeen, Wash.
Aberdeerib Darbininkai Išvijo 

• Abe Muir

Abe Muir, Karpenterių Bro
lijos vice-prezidentas, sekma
dienį, spal. 10 d. atvažiavo į 
Aberdeen, kad sutikti keletą 
savo pasekėjų ir gauti įdėti į 
kokią dirbtuvę savo čarterį, 
tai yra A. F. of L. čarterį, nes- 
nuo 1935 m. čia medžio išdir- 
bystės darbininkai priklausė 
prie karpenderių ir joinerių, 
bet nuo Augusto mėn., 1937 
prisidėjo prie industrinės uni
jos, CIO, sutverdami savo In
ternational Woodworkers of 
America. Kaip greit dažinota, 
kad Abe Muir yra į Aberdeen 
atvažiavęs, tūoj pranešta Bo
kalo 2 Veik Komitetui. Susi
rinko nemaža pakieto linija
aplink Mųrck Hotel, kur Abe 
Muir turėjo pietus. Išrinko ko
mitetą pikietininkų ir pranešė 
Abe Muir, kad į 2 valandas 
apleistų miestą, o jei to nepa
darys, tai nieks neatsakys už 
tai, kas su juo gali atsitikti. 
Po paskirto laiko pikietas pa
siliko, kol valstijos policija au- 
tomobilium “svečią” išlydėjo. 
Vienas iš pikietininkų paklau
sė, kiek turi gazolino, atsakė, 
kad nežino. Jam buvo pasa
kyta prisipilti tanką pilną' ir 
važiuot, kol bus tankas tuš
čias, nes čia visa apylinkė yra 
100 nuoš. už CIO ir tokiems 
ponams, kurie nori darbininką 
vienybę skaldyti, nėra čia vie-| 
tos: Aberdinietis.

SOVIETU SĄJUNGOJ I
Surado Daug Aukso

Netoli Krasnojarsko, prie 
Juodojo Kalno, surasta aštuo- 
nios gyslos aukso. Auksas ei
na į žemę, kaip kokiomis gys
lomis. Manoma surasti ir 
daugiau panašių gyslų.

Atpigo Maistas 
, I

Charkove staigiai atpigo 
maistas. Lašiniai atpigo ant 
35%, kiauliena ant 25%; atpi
go kia'ušiniai, pienas ir kitos 
maisto reikmenys.

Padaro 62 Motorus į Parą
čelebinsko traktorių gami

nimo fabrikas rugsėjo mėnesį 
į parą jau padarė po 62 dize- 
linius motorus. >

t ' ■z-

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

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ii’ 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 
Cąke. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers tr 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.

a—---- , - • ------------------------------------------------- —
Odos-Kraujo-Nervy Chronišku 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim

j Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
dffiU/ KRAUJO IR’ ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER- 

VU Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 
VYS, HEMORROIDAI ar k;tos MEŠLAŽARNES 

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

X-SP1NDULIAIS IšEGiZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

1,200 Pūdų Duonos Šeimynai
Kolchoze “Trečias Interna

cionalas” kolchoznikas An
drius Kamnev su savo šeimy
na per metus išdirbo 1,200 i (į.

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

i

i
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOSD
Brooklyno Organizacijų Išrinktiems Atstovams 

į Kongreso Konferenciją Pranešimas
Susidarė Airiy Komitetas 

Rėmimui LaGuardijos
Peter V. Cacchione 
Kalbės Per Radio

LOS Jaunimas Ruošiasi 
Pramogai

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunimo 
ers ruošia savo 
balių gruodžio 
Gerai žino a 
lietuviškus ir 
šokius. Tikietai 
prie durų — 35c.

kuopa Build- 
metinį rudens 
(Dec.) 4-tą. 

orkestrą grieš 
amerikoniškus 
iš\anksto 30c,

EF
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Gerbiamieji organizacijų iš
rinkti delegatai!

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus šaukiamo
ji konferencija jau čia pat. 
Veik visos Brooklyno organi
zacijos išrinko į Kongreso 
konferenciją delegatus. Kon
ferencija bus spalio 31 dieną, 
10 valandą iš ryto, Lietuvių 
Amlerikos Piliečių Kliubo na
me, 280 Union Avė., Brookly- 
ne. Visi išrinkti organizacijų 
delegatai stengkitės dalyvauti 
laiku. Konferencija yra meti
nė ir ten kils svarbių klausi
mų, ypatingai surištų su Ame
rikos Lietuvių Kongreso veik
la ir Lietuvos ekonomine ir po
litine padėtimi.

Visos kolonijos žiūri į Broo
klyno lietuvių veikimą. Pas 
mumis veikimas iki šiol buvo 
nevisai blogas. Suprantama 
konferencija dar jį galės pra
plėsti, pagerinti, taip, kad 
pats Kongreso veikimas ištie- 
sų būtų, visų Amerikos lietu
vių veikimu!

Kiek jau yra prisiųstų komi
tetui madatų nuo organizaci
jų, tai konferencija bus dide
lė. Tad vieno dalyko tik rei
kia, kad patys išrinkti delega
tai susirūpintų konferencija, 
kad ateitų laiku ir prisirengę 
prie kylančių klausinių juos 
tinkamai išdiskusuoti ir aptar
ti.

Sekretorius J. Buivydas.

Vietos airių organizacijų žy
mūs veikėjai sudarė Amerikos 
Airių Nepartinį Komitetą, ku
ris darbuosis už išrinkimą La
Guardijos. Komiteto garbes 
pirmininku išrinktas Frank P. 
Walsh, veikiančiu pirmininku 
— Robert Mahoney. Taigi, ai
rių kilmės R. Mahoney, rems 
LaGuardia pries Jeremiah T. 
Mahoney, Tammanės kandida
tą.

Komitetas pareiškė remsiąs 
LaGuardia svarbiausia dėlto, 
kac| “didysis New Yorkas prie 
LaGuardijos turėjo teisingą, 
sumanią ir progresyvišką val
džią. Tammany net savo pik
toj kampanijoj nedrįso užmest 
suktumo ar neteisybės dabar
tinei administracijai.“

Komunistai ir simpatikai 
rai padarytų šį penktadienį 
surengdami savo namuose 
draugiškas radio klausytojų 
sueigėles išklausymui Kings 
Apskričio komunistų kandida
to į “councilmanus“ Peter V. 
Cacchione prakalbos, kurią sa
kys iš stoties WJZ, 29 spalių, 
nuo 7 iki 7:15 vakaro.

ge-

PAJIEŠKOJIMAI

Williamsburge Kalbės 
Hathaway ir Stone

| įspūdžiai iš “Naujosios 
Gadynės” Atlaidų

Kur Visiems Reikėtų 
Rengtis,

Pajieškau savo tėvo Juozapo Lu- 
kausko, apie 75 m. amžiaus. Paeina 
iš Kauno rčdybos, Telšių apskr., Ja
napolės priemiesčio. Kaimas, Gurkal- 
nis, jo tėviškė. 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 
ii’ 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 Baltimorej, Ma
ryland St. Kas tikras žinias apie jj 
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.

Interesu©jantiesi tuom reikalu 
skambinkite Circle 6-1689 arba 

rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

M M MMM

FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

Clarence Hathaway, vyriau
sias Daily Workerio redakto
rius ir Kom. Partijos Cen
tro Komiteto narys kalbės K. 
P. 7-tos Sekcijos suruoštame 
mitinge šį vakarą, antradienį, 
Willoughby Mansion, 665 Wil
loughby Ave. Šią sekciją suda
ro 6-tas, 13-tas, 19-tas ir 20- 
tas Assembly Distriktai.

Apart Hathaway, sekcija 
turės garbės svečiu draugą 
Stone’ tik ką sugrįžusį iš Ispa
nijos karo fronto, kuriame jis 
kovojo 8 mėnesius, ir kur pra
rado du brolius. Taip pat da
lyvaus W Browder ir Peter V. 
Cacchione, Kings County ko
munistų kandidatas į “council
manus’’ šiuose rinkimuose. 
Kviečia visus. Įžanga veltui.

Lawrence Marks, kaltina
mas nužudyme 8 metų mergai
tės Paulos Magagna, dabar gi
nasi žudystės, sakydamas, kad 
policija iš jo prisipažinimą iš
gavus! kankinimu.

Jūrininkai Gavo Drausmę 
Prieš Dany Konsulą

Danų laivo Marchen Maersk 
įgula, kuri su policijos pagelba 
buvo išmesta nuo laivo, kada at
sisakė plaukt su karo reikmeni
mis Japonijai, išgavo drausmę 
prieš danų konsulą Beck. Konsu
las norėjo sulaikyti jūrininkų 
pinigus ir dokumentus sulyg lai
vo kapitono Nielsen pageidavi
mo.

Jūrininkų įgulos atstovas Ma
dsen liūdijo, kad išplaukiant iš 
Danijos jie nebuvo informuoti, 
jog jie turės plaukt Yokohamon 
karo tikslais ir rizikuot karo ir 
choleros pavojų.

Pereitą nedėldienio popietį 
“N. Gadynės“ “kapitonai“ buvo 
suruošę Grand Paradise metinę 
savo gazietos iškilmę arba pa
demonstravimą savo spėkų.

Stambiausias programos 
numeris —M. č e s navičiūtė, 
kad ir buvo garsinama—neda
lyvavo. Todėl stambiausiu nu
meriu bene buvo Ukrainų Cho
ras, Tamkiūtės Trijetas, detroi- 
tietis Vasiliauskas ir toliau se
kė silpnesni programos pildyto- 
jai. Pagiedota ir ploniau ir sto
riau ; pašokta ir smarkiau ir lė
čiau, bet aplodismentų daugiau
siai buvo pasiųsta Strazdui su 
Kriaučiuku, kuomet jiedu ant 
piano davė vienas kitam “rai- 
do’’ po estradą.

Pertraukoje Strazdas padare 
“apjauleniją“, kad jie paskelbė 
griežtą kovą prieš komunistus 
ir prieš kapitalistus (čia pada
rė klaidą Strazdas, sakydamas 
“prieš kapitalistus”) ; tos kovos 
vedimui žadėjo ir aukas rinkti. 
Tą pranešus, publikoje pasidarė 
nepaprastas šnibždėjimas.

Buvo vidutinis būrelis žmo
nių—daugiausiai lietuviai. Buvo 
trejetas žmonių net iš Paterso- 
no.

Po visų ceremonijų dargi bu
vo ir šokiai; šokėjais vyriausiai 
buvo Ukraiflų Choro nariai, nes 
lietuviško jaunimo buvo mažai.

Sakoma, kad jeigu “Gadynė” 
gyvuos, tai ir kitais metais 
“gadyniečiai” renąsią trukš- 
melį.

Šį sekmadienį bus vienas ne
paprastųjų parengimų, į kurį 
visiems reikėtų rengtis. Juomi 
yra Brooklyno Darbininkiškų 
Draugijų bendrai ruošiamasis 
teatras-šokiai, Labor Lyceum 
Salėj, Liaudies Teatro akto
riai, vadovybėje Jono Juškos, 
suloš komediją “Išdykus Pati.“

Šio parengimo sėkmingumas 
priklausys nuo visų draugijų 
ir iš jo nauda bus visoms 
draugijoms. Dėlto jau aišku, 
kad negalima atsidėti ant vie
nos komisijos garsinimo. Kiek
vieno prisidėjusių draugijų na
rio ir šiaip progresyvių žmonių 
yra pareiga juomi rūpintis, 
garsinti tarp savo draugų ša- 
pose, kaimynuose ir visur, kad 
pasiekti su ta žinia visus lie
tuvius.

Atsilankiusieji nesigailės, 
nes komedijas publika mėgs
ta. šokiams taipgi bus šauni 
orkestrą. Tad rengkimės pat- 
tys pasilinksmint savo draugi
jų naudai ir kvieskime kitus.

D. N.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI x
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.

PHONE PULASKI 5-1090

4

Kalakutas.

Jaunuoliai Siys Dovany 
Lincolno Brigadai

Iš Komunistų Partijos
1 Kuopos Parengimo

šeštadienį “Laisvės“ Svetai
nėj įvyko Kompartijos pirmos 
kuopos parengimas tikslu su
kelti paskirtą kvotą finansų 
įsteigimui dar dviejų anglų 
kalba dienraščių Chicagoj ir 
Kalifornijoj.

Vakarėlis buvo rengiamas 
be muzikantų, tai, natūralu, 
jaunuoliai neturėjo nei ką 
veikti, dalyvių buvo ne per- 
daugiausia. Turėjo gėrimų ir 
užkandžiu. Kadangi išlaidos 
nedidelės, tai galės likti pelno 
apie 15 dolerių.

P. Grabauskas Loš Komedijoj 
“Išdykus Pati”

Mums jau visiems gerai ži
nomas ir gabus dainininkas P. 
Grabauskas, kuris tik ką atvy
ko iš Shenandoah ir apsigyve
no Brooklyne, loš komedijoj 
“Išdykus Pati,“ spalio (Oct.) 
31-mą dieną, Labor Lyceum 
Svetainėj, Brooklyn, N. Y.

Taigi, nei vienas ir nei vie
na nepamirškite matyti jį ir 
visus kitus lošiant minėtą ko
mediją. Rengėjai.

Jaunų komunistų Lyga 
pinasi, kad kovojantieji už 
mokratiją Ispanijoj jaunuoliai 
taipgi turėtų kalėdas. Jie pra
deda specialį vajų rinkimui 
dovanų 'drabužiais, cigaretais 
ir visokios rūšies sveikinimais 
su šventėm. Aukų rinkimas 
turės būti baigtas 15 lapkričio, 
kad spėtų pasiekti išsiskirsčiu
sius po įvairius frontus ir li
gonines amerikiečius vaikinus.

ru
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Ant Šlauny Išrėžęs Raides

Prarado Leidimus
Per dvi savaites New Yorko 

Mieste ir apylinkėj 92 asme
nim atimta važiuotės leidimai, 
suspenduota 271./ Kitose val
stijos dalyse atimta 211 ir su
spenduota 315. Labai daugelis 
prarado leidimus už girtumą.

Dviguba nelaimė paskubino 
John Roeder mirtį. Paraly
žiaus ištiktas, jis nuvirto ant 
degančio gasinio pečiaus savo 
virtuvėj, 554 W. 44th St., N.Y.

Wm. K. Sealey, Jr., 30 m., 
sulaikytas po $10,000 kauci
jos,' kaltinamas išrėžęs su brit- 
va savo meilužei ant šlaunų 
savo vardo raides, kada jiedu 
pasigėrę jo apartmente. Sea
ley gyvena su motina, savo 19- 
kos metų žmona ir dviem vai
kais 40-02 Sauli St., Flushing. 
Ant to paties bloko gyvenus ir 
pažymėtoji Dorothy Heintjes, 
21 m., benamė, bedarbė mer
gina. Dalykas išsiaiškinęs pe-1 
reitą penktadienį, kada mer
gina paėmus nuodų ir tapo nu
vežta ligonbutin.

“Gaukite “Laisvei” Nauju 
' Skaitytojų.

Hyman Schanker laimėjo ir 
kartu apsigavo. Jis išlošęs ant 
taip vadinamųjų “sweepstakes,’ 
bet draugams apie tai prane
šus, jis manė, kad jį tik erzi
na, tad iššaukęs juos laižybų 
$1,000 prieš $10. Pasirodė, jo 
bilietas ištiesų išlošęs.

Jau antras sekmadienis pi- 
kietai pasitinka einančius mel
stis dievui Grace Episkopalų 
Bažnyčioj, Whitestone, 
Queens. Mat, naujos bažny
čios statyba vedama ne unijis- 
tų.

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.

Dr. Herman Mendlowitz
SS METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. it ryto

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

OPEN DAY AND NIGHT

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
- PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
fork City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos i 
dien^ iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewe» eleveiterio stotie*. Tel. Evergreen 7-8880

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

Sleeping Accomodations.FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4314

3 168 Grand Street
5 Tel. Evergreen 8-7171I Brooklyn, N. Y.

660

Clement Vokietaitis 
į LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*Z Triangle 1-3621

I Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM

c

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

mi imi ąų iv* rą.ivi ąą rnimimi mi mmmmmmmmmmm

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

I geidaujama.
Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

JONAS STOKES
K12 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6101

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą.

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

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriui
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

. veselijoms, krikštynoms ir pa- 
" sivažinejimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ' 

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




