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kakties Obalsiai

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,

KRISLAI
Newyorkieciai, Balsuokit!
Kas žemina Lietuvą?
Teisia.
Kontraktas-nekontraktas.
Lapkričio 26-28 dd.

Pittsburghe.
Dr-gė Bondžinskaitė

Mass. Valstijoj.
Rašo R. Mizara.

Šiandien, lapkričio 2 d., Di
džiajam New Yorke miestavi 
rinkimai.

Vakar šitoj vietoj ir kituos 
“Laisvės“ puslapiuose buvo 
smulkmeniškai nurodyta, už ką 
ir kaip balsuoti. į

Didžiojo New Yorko lietuviai 
piliečiai! Balsuokit! Balsuodami 
žiūrėkit, kad nei vienas Tamma- 
nės Hali kandidatas nepatektų į 
jokią vietą.

O taip bus tuomet, jei kiek
vienas užsiregistravęs pilietis, 
nepaduos nei vieno savo balso 
už Tammanės Hali klikos kandi
datus. X

pa-Andai “Lietuvos žinios 
skelbė, kad Lietuvoj šiuo tarpu 
yra perdaug kunigų, perdaug 
įvairių “zokoninkų“ ir vienuo
lių.

Chicagos “Draugas” atkerta: 
“aiškiai yra žinoma, kad jų 
(kunigų) ten dar trūksta....“ 
Ir kunigų laikraštis dar pridu
ria, kad šitaip tvirtindamos, 
“L. ž.“ “pasitarnavo Lietuvos 
priešų propagandai prieš Lietu
vą.“

Pasakymas, kad Lietuvoj per
daug kunigų, reiškia anot “D.“ 
tarnavimas Lietuvos priešams.

Tik šimučiai šitaip ir tegali 
nukalbėti!

Spalio 19 d., Romoje užsibai
gė Tuscanijos (Italijoj) komu
nistų teismas. Visi kaltinamie
ji drąsiai pareiškė esą komunis
tais ir priešais juodojo fašizmo. 
Dėlto‘Mussolinio teismas juos 
nubaudė:

Negarvillę 18-kai metų kalėti. I
Benassai ir Mugnaini po 14 

metų. - *
Kitus tarpe nuo dviejų iki de

šimts metų.

4 Šis teismas, kitko, parodo, 
kad Mussolinio blofinimas, būk 
Italijoj komunistai jau išnaikin
ti, blofu tik ir pasiliko. Italijoj, 
kaip ir kituose fašistinės dik
tatūros kraštuos, veikia Komu
nistų Partija — užsigrūdinusi, 
pasiryžusi Partija,—kuriai teks 
vadovauti masėms nuvertime 
juodosios diktatūros.

Prieš tūlą laiką Chinijos vy
riausybė padarė sutartį su Fiat 
kompanija (Turine, Italijoj) dėl 
medžiagos orlaivininkystei.

Paminėtosios kompanijos fab
rikai pažadėjo pristatyti Chink 
jai tam tikrą kiekį orlaivinin
kystei medžiagos.

Dabar, kai Chiniją pradėjo^ 
pulti Japonijos imperialistai, tai 
Mussolinio vyriausybė įsakė 
kompanijai tąją medžiagą ga
benti ne Chinijon, bet Japoni- 
jon.

Tokis tai fašistinis teisingu
mas!

Lapkričio 26-28 dd., Pitts
burghe, įvyks Amerikinės Są
jungos Prieš Karą ir Fašizmą 
šaukiamas kongresas Demokra
tijai ir Taikai ginti. '

Lietuvių demokratiniai nusis- 
tačiusios organizacijos, draugi
jos ir kiiubai jau dabar turi 
ruoštis prie to: pasiuskit savo 
delegatus.

Ir Minneapolyj, Minnesotos 
valstijoj, randasi lietuvių. Per
eitą Šeštadienį ten buvo ruošia
mos prakalbos d. Pruseikai, 
grįžtančiam iš vakarų į Chicagą.

Bus įdomu išgirsti apie jų pa
sėkas.

> O draugė Jane Bondžinskai
tė išvyko su prakalbų maršru
tu į Mass, valstiją.

Vietos draugai turi daryti vis
ką, kad prie prakalbų gerai pri
sirengti. Iš to bus naudos visam 
mūsų judėjimui.*

/
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y*-* .Palma, Majorca.—Musso- 

Mnio sūnus Bruno yra vie
nas iš komandierių 500 Ita
lijos ir Vokietijos lakūnų 
Majorca saloje.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

CHINAI DAR LAIKOSI SHANGHAJAUS Sovietų 20 Metų Su- ■ 
DALYSE, NORS JAPONAI PERSIKELS

PER SOOCHOW UPĘ Į VAKARUS
Shanghai, lapkr. 1.—Po 

baisios dvikovos tarp japo
nų ir chinų artilerijos, -ja
ponai perėjo nuo šiaurinio 
į pietinį krantą Soochow 
upės, pora mylių į vakartis 
nuo Shanghajaus Tarptau
tinės Dalies. Jie stengiasi 
nukirst chinų susiekimą su 
Tarptautine Dalim.

Apie 200,000 mechanizuo
tos japonų armijos padvigu
bino atakas prieš 350,000 
chinų kariuomenės; bet chi
nai dar tebelaiko savo ran
kose įvairius miesto plotus 
į vakarus, pietus ir šiaurių 
rytus nuo Tarptautinės Da
lies.

JAPONŲ SPROGIMAI 
SUŽEIDĖ DAR TRIS 
ANGLIJOS KARIUS

Japonų lėktuvai, puldami 
chinų pozicijas, naktį kelis 
kartus apšaudė kulkasvai- 
džiais ir anglų sargybos 
punktus Tarptautinėj Daly
je. Anglų kariuomenė ketu
ris kartus atsakė jiems šū
viais iš savo kulkasvaidžių.

Du japonų kanuolių šovi-

Angly Generolas Neinate Didesnių Karžy
gių Kaip Chinų Mirties Batalionas

Shanghai, Chinija. — Ja
ponų komandieriai dega 
kerštu prieš anglų kariuo
menę, kad jinai padėjo išsi
gelbėt chinų mirties bata
lionui iš sandėlio prie Soo
chow upės, Chapei.

40,000 japonų iš toli ir ar
ti per tris dienas šturmavo 
tą chinų didvyrių poziciją, 
bet nepajėgė ją paimt. Pa
galiau, vyriausias chinų ko- 
mandierius Chiang Kai- 
shek paliepė savo narsuo
liam išsigelbėt; sako, jie 
perbrangūs vyrai ten žūti. 
Tada karžygiai ir perėjo iš 
mūro sandėlio į artimą, an
glų valdomą sritį. Anglai 
buvo pastatę jiem ir apsau
gos barikadas; jie taip pat 
išgelbėjo 26-šis chinus, ku
riuos japonai sužeidė, beei
nant tiem chinam iš sandė
lio į anglų pusę.

Apleisdami sandėlį, chinai 
taip gerai jį padegė, kad 
jis tuoj .visas pakendo lieps
nose. Gaisrui užsibaigus, 
japonai rado jame degėsius 
daugelio maisto produktų ir 
kaltina anglus, kad tai jie 
pristatę apgultiem chinam 
valgių.

Iš sandėlio chinai išsinešė 
savo vėliavas ir visus gink
lus: 400 šautuvų 30 kulkas
vaidžių if daug revolverių. 
Tai šiais ginklais ir ranki
nėmis granatomis jie ten 
atrėmė šimtą sykių didesnį 
skaičių atakuojančių japo
nų. v

Anglų komandierius ge
nerolas Telfer^Smollett pats 
asmeniškai priėmė apie 400 
tų karžygių. Jie, žinoma, 
pereidami į neutralę sritį, 
turėjo sudėt savo ginklus. 
Gen. Telfer-Smollett su gi
liausia pagarba atsiliepė 
apie jus, kad toks mažas 
būrelis atsilaikė prieš mil-

miai sprogo prie Jessfield 
Parko ir sužeidė dar tris 
anglų kareivius. Taigi ja
ponai iš viso jau užmušė 
penkis anglus ir sužeidė 
3? .«??? ; T,e„r-!kiaEh’
Smollett vėl stipriai užpro-! 
testavo japonams, reikalau
damas nukreipt jų kanuoles 
nuo anglų valdomos srities. Sovietų Komunigtų partijos 
JAPONAI UŽSIRŪSTINĘ Centro Komiteto. Jie pama-

PRIEŠ ANGLUS
Japonai pyksta ant anglų, 

kad šie sulaikė du Japoni
jos karo laivukus, kurie 
Soochow upe buvo atplau
kę bombarduo,t chinų mir
ties batalioną sandėly j, pa
krantėj. Anglai tuodu lai
vukus paskui išvarė" atgal 
kaip areštantus. Nes laivu- 
kai buvo įplaukę į anglam 
priklausomą upės vietą. Pa
sirodo, kad anglų kareiviai 
tada sulipo į japonų laivu
kus ir net palietė jų kulką- 
svaidžius. Japonų koman- 
dieriai urzgia, jog tuom an
glai “įžeidę Japonijos laivy
ną.”

žiniškas japonų jėgas. Ge
nerolas sako “Aš dar nie
kad nemačiau didesnes kar- 
žygystes.”

Chinai Nukovė 2,000 
Japonų Šiaurės Fronte

Nanking, Chinija, lapkr. 
1.—Pusiau oficialiai prane
šama, kad chinai Šiaurinėj 
Shansi, pro vinci j o j atmušė 
devynias įnirtusias japonų 
atakas ir išžudė 2,000 už
puolikų. Shąntunge chinai 
budavojasi fortus ir stip
rius apkasus palei Geltoną
ją upę.

Japonų lakūnai mėtė la
pelius į Tsinana, Shantungo 
sostinę, šaukdami ją pasi- nai nesumušama. 
duot; prisidėt prie neva, 
“savivaldiškos” Šiaurinės 
Chinijos, kur japonai orga
nizuoja atskirą neva “vals
tybę,” panašią kaip Manchu- 
kuo. O jeigu Tsinan nepasi
duos japonams, tai jie su
naikinsią miestą oro bombo
mis.

Mussolini Užkviečia Su
kilėlius prieš Angliją
Jeruzalė. — Franci jos vy

riausybė liepia išsikraustyti 
mahometonų arabų sukilė
lių aukštiems vadams, pabė
gusiems nuo Anglijos val
džios iš Palestinos į francū- 
zų valdomą Syriją ir Leba- 
ną.7 ' • '

United Press žiniomis, 
Mussolinis kviečia juos į sa
vo koloniją Libiją, Afrikoj. 
Jis skelbiasi esąs “mahome
tonų globėjas” ir kursto 
juos prieš Angliją ir Fran
ci ją.

Maskva. — Visa Sovietų 
Sąjunga galingomis demon
stracijomis lapkričio 7 d. 
minės 20 metų sukaktį nuo 
įsikūrimo darbininkų ir val
stiečių valdžios. Demonstra- 

jcijos maršuos po obalsiais, 
‘ • tvirtai išreiš

kiančiais Sovietų laimėji
mus ir siekimus, išvakarė
se Trečiosios Penkmetės 
Plano. Tie obalsiai sutaisyti Z-M \ • I T/ ♦ . i • • 

tiniai atžymi šiuos didžiau
sius faktus žmonijos istori
joj: Sovietai įvedė tikriau
sią pasaulyj demokratiją, 
panaikino žmogaus išnau
dojimą kito žmogaus ir už
tikrino gerovišką gyvenimą 
darbo žmonėms visoj milži
niškoj šalyj.

OBALSIAI
Senoji Rusija buvo sus- 

kurdus ir silpna šalis. Per 
20 metų Sovietų Sąjunga 
tapo galinga ir turtinga so
cializmo šalim.

Tegyvuoja ;mūsų Spalio 
Revoliucija, kuri atnešė lai
mę darbo žmonėms Sovietų 
Sąjungoj. į ;•

Per 20 metų ryžtos kovos, 
Sovietų Sąjungos darbinin
kai ir valstiečiai sukūrė so
cialistinę darbo žmonių vi
suomenę mieste ir sodžiuj.

Stiprinkime jėgą ir galy
bę pirmos Socialistinės Val
stybės pasaulyje.*

STALINO ŽODŽIAI 
OBALSYJ

Fašistinis teroros, skur
das ir bedarbė yra darbi
ninkų likimas kapitalistinė
se šalyse.

Panaikinimas išnaudoji
mo, laisvas ir gero viskas gy
venimas mūsų darbo žmo
nių yra vaisius mūsų Spa
lio Revoliucijos.

Mūsų revoliucija yra vie
nintelė, kuri ne tik sunaiki
no kapitalizmo retežius ir 
davė žmonėms laisvę, bet 
taip pat suteikė žmonėms 
medžiagines sąlygas gerbū- 
viškam gyvenimui.

Tame glūdi revoliucijos 
galybė ir tas faktas, kad ji-

OBALSIAI KOVOJAN
ČIOM Už LAISVĘ 

" TAUTOM
Visų šalių proletarai, pri

spaustos kolonijų tautos! 
Aukščiau iškelkite Lenino 
ir Stalino vėliavą, pergalin
gos Socialistinės Revoliuci
jos vėliavą!

Lai gyvuoja proletarinė 
revoliucija visam pasauly
je!

Siunčiame savo proletari
nius sveikinimus mūsų kla
sės broliams, kapitalo kali
niams, aukoms kruvino fa
šistinio teroro, kovotojams 
už darbininkų klasės perga
lę!

Ispanijos liaudies kova 
prieš naminį ir svetimą fa
šizmą yra bendras savas 
dalykas . visos, pažangios, 
progresingos žmonijos.

Sveikiname didvyriškus 
Ispanijos žmones, kovojan
čius už nepriklausomybę ir 
laisvę!

Broliški pasveikinimai dL 

džiai chinų tautai, kovojan
čiai už savo nepriklausomy
bę prieš japonus plėšikus!

Šalin fašistinius karų kur
stytojus !

Ginkite Sovietų Sąjungą 
—tėvynę darbo žmonių ir 
prispaustųjų visose šalyse!

Lai gyvuoja mūsų myli
ma ir nesumušama Raudo
noji Armija, ta galinga at
spirtis Sovietų Sąjungos 
įvairių tautų taikių darbo 
žmonių, ištikimas sargas 
laimėjimų didžiosios Spa
lio Socialistinės Revoliuci
jos.

OBALSIAI VALSTIEČIŲ
Mes Sovietų Sąjungą pa

versime šalim, pirmaujan
čia pasaulyje pramonėje ir! 
techniškuose įrengimuose, 
šalim su našiausia žemdir
byste iš visam pasaulyje!

Mes pagaminsime gausy
bę produktų!

RINKIMŲ OBALSIAI
Komunistai, stiprinkite 

savo ryšius su nepartijinė- 
mis miniomis!

Rinkimų vajaus širdis ne
turi būt išplėšta iš neparti- 
jinių žmonių, bet turi būti 
veikiama išvien su jais, ren
kant kandidątuš į Sovietų. 
Sąjungos Vykiausią Tarybą 
(slaptu, visuotinu balsavi
mu).

BUDĖT!
Stiprinkite revoliucinį bu

drumą savo tarpe!x
Išvykime apsileidimą- ne

paisymą iš mūsų tarpo!
Išraukime su visomis šak

nimis žmonių priešus—troc- 
kiečius, bucharjnięčius, šni
pus ir ardytojus, samdinius 
užsieninės fašistų šnipija- 
dos!

Majorca Saloj Yra 500 
Italy ir Naziy Lakūnų
Palma, Majorca. — Šioj 

Ispanijos saloj, kurią dabay 
valdo fašistai, yra suspiesta 
šimtas Italijos ir Vpkietijos 
karinių orlaivių su 500 jų 
lakūnų. -Mąjorcos prieplau
kose stovi' šeši fašistų sub- 
marinai; bent keturi iš jų 
yra Italijos, o gal koks ir 
Vokietijos.

Visa sala, po komanda 
Mussolinio ir Hitlerio ofi- 
cierių, pradaryta tvirtuma 
ne tik prieš Ispanijos res
publiką, bet ir prieš Angli
jos laivyną, jeigu Italijai 
tektų susikibti su Anglija. 
Ištisoj Majorcoj Italijos ir 
Vokietijos oficieriai turi 
plačią valią. Jie yra ir tik
rieji komandieriai blokados, 
kurią gen. Franco pradeda 
prieš Ispanijos rytines prie
plaukas.
MIRĖ GARSUS SOVIETŲ 

CHIRURGAS
Maskya, lapkričio 1.—Nu

mirė garsus sovietinis chi
rurgas dr. Vladimir P. Vo- 
robjov, vyriausias balza
muoto jas Lenino kūno, ap
saugojant jį nuo gedimo.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis, 1.—Liaudiečiai 
atmušė atgal fašistus, da
riusius ataką Sabinanigę 
srityj, Aragon frontę.

ITALIJA PADARE SUTARTI SU JAPO 
NIJA PRIEŠ SOVIETUS; ROMA PADE 

TU NAZIAMS ŽYGIUOTI “Į RYTUS” /
Tokio. — Italijos atstovai 

jau susiderėjo su Japonijos 
valdžia dėlei sutarties tarp 
tųdviejų šalių prieš Sovie
tų Sąjungų ir prieš demo
kratines valstybes. Tuom 
sumetimu Mussolinis’ dar 
pirmiau išreiškė viešą-pri
tarimą Japonijai kare prieš 
Chiniją.

Japonija jau turi slaptą 
sutartį su Vokietija prieš 
Sovietus. Dabar gi, susita
rus Italijai su Japonija, su-

Garsusis Laikraštininkas Heywood Broun 
Aukoja ir Šaukia Aukot Daily Workeriui

Garsiausias Amerikoj pa-, 
stabų-straipsnių rašytojas 
Heywood Broun, New Yor- 
ko World-Telegram kasdie
ninis bendradarbis, atsiun
tė savo auką Daily Worke- 
riui, darbininkų komunisti
niam dienraščiui, ir ragina 
kitus aukoti tam puikiam 
laikraščiai. Heywood Broun, 
kuris taip pat yra prezi
dentas Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos (CIO luni- 
jos), savo laiške Daily Wor- 
keriui sako:

“Tarp žymiausių įvykių 
laikraštinėj dirvpj pastarai
siais metais tai buvo Daily 
Workerio išaugimas iš ‘na
minio (partijinio) organo’, 
nepatraukiamo plačiom mi
niom, Į visapusiškai puikų 
laikraštį, kas liečia išžiūros 
ir turinio, šiandien ypač 
padavime darbininkiškų ži
nių jis atlieka svarbų pa
tarnavimą, nepalyginti su 
jokiu kitu laikraščiu.

“Pripažindamas tokius jo 
nuopelnus, aš jaučiuosi la
bai laimingas, kad galiu su 
savo auka prisidėt prie Dai
ly Workerio vajaus ir ra
gint savo draugus - piliečius 
Stamforde (kur H. Broun 
gyvena) panašiai jį parem
ti. Daily Worker virto da
lim amerikoniškos tradici
jos, ir kaipo tos tradicijos

EXTRA!
JAPONAI ĮSIBRIOVĖ į 
AMERIKIEČIŲ SRITĮ 

SHANGHAJUJ

ponai įsiveržė į Tarptauti
nės Dalies vietą, kurią ser
gėja Amerikos marininkai. 
Paskui japonai atsiprašė. 
Bet amerikiečių komandie- 
riai nepatenkinti. Nes japo
nai nesugrąžina chinams 
laivuko su ryžiais, kurį už
grobė . tarptautinėj dalyj 
Soochow upės.

Šiandien bus dalinai apsi
niaukęs ir šilčiau.—N. Y. 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra 45 
laipsnių. Saulėtekis 6:26; 
saulėleidis 4:53.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

sidaryš trijų fašistinių vai 
stybių karinis “trikampis” 
prieš demokratiją ir Sovie
tų Sąjungą.

London. — Plačiai žino
mas politinis koresponden- 
tas-tėmytojas Augur * nuro
do Mussolinio sutartis su 
Hitleriu dėl jųdviejų armi
jų bendradarbiavimo “žy
giui į rytus” (prieš Sovie
tus), taip pat atsitikime 
Italijos karo su Anglija ar
ba Vokietijos karo su Fran
ci j a.

\ A4
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(padavimų-istorijos) dalis, 
jis užsitarnauja mūsų gau
singos ir visa-širdiškos pa
ramos.

“HEYWOOD BROUN.”

£

Amerika Išstoja prieš 
Skaldymą Chinijos Jk.

Brussels, Belgija.—Šį tre
čiadienį prasideda čia kon
ferencija, šaukiamarDęvy- 
nių Valstybių vardan, tai- 
kyt Japoniją su Chinija. Tū
lų šalių politikieriai pradė
jo šnekėt, kad reikėtų da
ryt paliaubas Chinijos su 
Japonija. Jie stengiasi to
lyn nustumti tikrą veikimą 
dėlei karo baigimo Chini- 
joj.

Bet Amerikos delegacijos 
galva N. H. Davis pareiškė, 
kad jo šalis rems tik tokius 
tarpininkų pasiūlymus, ku
riuos pilnai užgirs Chinija. 
Jungtinių Valstijų delega
tai atmes bet kokius planus, 
pagal kuriuos būtų skaldo
ma Chinija. Jie priešingi 
Japonijos pasimojimui at- 
kirst Šiaurinę Chiniją iki 
Geltonosios upės, kur japo-' 
nai žada sudaryt neva “ne
priklausomu chinų valsty
bę” (tikrumoj “antrą Man- 
chukuo”). Suprantama, 
Amerikos delegacija atmes 
ir iš Japonijos plaukiantį 
sumanymą, pagal kurį ja
ponai norėtų visai užvaldyt 
sau tinkamus plotus Shan
ghajaus srityj.

5
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MIRĖ VYSKUPAS W. M. 
BROWN

Galion, Ohio.—Mirė dar
bininkų judėjimo rėmėjas, 
episkopalų bažnyčios vysku
pas William Montgomery 
Brown, 82 metų amžiaus. 
Be kitko, jis parašė knygą 
“Komunizmas ir Krikščio
nybė,” kurią lietuviškai iš
leido A. L. D. Literatūros 
Draugija. -

Episkopalų' bažnyčia 1935 
m. išmetė W. M. Browną iš 
vyskupystės už laisvamany- 
bę ir pritarimą revoliuci
niam judėjimui.

*
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Smetonininkai ir SLA
Clevelando fašistų “Dirva” jau pa

skelbė smėtonininkų sleitą į Pild. Tary
bą. Nepaliekamas nei vienas dabartinės 
Tarybos pažangusis narys. Iš dabartinės 
Tarybos nominuojami tiktai du smeto
nininkai, būtent, Vinikas ir Mockus. Pre
zidentu statomas Laukaitis iš Baltimo- 
rės, o iždininku Bačiunas arba Trečio
kas. Vadinasi, fašistai pasikaustę pa- 
sigrobimui SLA. vadovybės. To, girdi, 
“reikalauja mūsų srovės garbė ir mūsų 
tautos interesai.”

Šitas fašistų išėjimas su savo pilnu 
sleitu labai juokingoje pozicijoje pastato 
Chicagos naujieniečius (Vakarų Komi- . 
tetą), kurie taip stengėsi smetoninin- 
kams pataikauti, jog net į savo sleitą 
įdėjo dų jų žmones. Smetonininkai gi 
ta jiems dovanojama riekute nepasiten
kina, kovoja už visą kepalą.

Kuo Turi Rūpintis Katalikas?
Brooklyno katalikų “Amerikos” redak

torius ponas Laučka sako: “Nemažai yra 
katalikų, kurie mano, kad jų uždavinys 
gyvenime tik ruoštis laimingai į amžiną 
pasaulį. Tokia pažiūra yra visiškai klai
dinga.”

Už tokią hereziją, ponas Laučka turė
tų būti katalikų bažnyčios ekskomuni
kuotas ir amžinai prakeiktas. O gal ka
da nors jis to ir susilauks. Juk tai atme
timas visko, ką iki šiol katalikų bažny
čia ir kunigija skelbė ir niokfrio, Visi jos 
įstatymai, raštai, padavimai, pamokslai, 
visos evangelijos skelbė ir mokino, kad 
šios ašarų pakalnės gyvenimas yra tik 
prisirengimas į “amžiną pasaulį”, kad 
šiuo žemišku gyvenimu bei savo nelai
mingu pilvu rūpintis yra sunkus nusidė
jimas ir tt. Juk krikščionybė mokino ir 
tebemokina vargdienius kantriai ir nuo
lankiai nešti kapitalistų uždėtą sunkų 
kryžių ir nezurzėti. Vergus mokina 
klausyti savo ponų iš širdies ir be pasi
priešinimo. O dabar ponas. Laučka iš
drįsta savo laikraštyje viešai pareikšti, 
kad “tokia pažiūra yra visiškai klaidin
ga.” Veikiausia nesąmoningai, nejuSda-

ĮVAIRIOS ŽINUTES

mas, “Amerikos” redaktorius pateisino 
visą, ką kada yra skelbę pasaulio bedie
viai ir kiti kovotojai prieš bažnytines 
dogmas. Juk jie sakė ir sako, kad nesi
rūpinti šiuo gyvenimu, o tik ruoštis 
“amžiną pasaulį,” yra labai didelė, klai
da. 7

Sveikindami poną Laučką už jo tokį 
gražų atsivertimą, tačiaus me% norime 
atkreipti jo dėmesį į tą, kad jis neprisi
laiko logikos. Savo laikraštyje jisai te- 
beposmuoja apie bažnyčios reikalingumą 
ir apie pomirtinį gyvenimą. Bažnyčia 
daug logiškesnė už jį. Jis sako (tik varg
šams, žinoma), kad šis gyvenimas yra taip 
trumpas, jog visai neapsimoka jo gero
ve rūpintis. Kas kita su pomirtiniu gy
venimu, kuris neturės jokio galo. Ir iš- 
tiesų, jei šis gyvenimas tiktai lašas jū
ron, tai ko čia jo ir bepaisyti. Jau ge
riau tuos kelius trumpus metelius pra
leisti galvojimui ir prisiruošimui prie to 
amžino gyvenimo, šio gi gyvenimo visus 
raskažius ir turtus atiduodant ponams 
ir kunigams—tegul jie su jais pasikaria! 
Taigi, prisilaikydamas logikos ir “com
mon sense” p. Laučka turėtų dabar visai 
atmesti ir savo nesąmones apie tą be jo- 
jokio galo amžiną gyvenimą po mirties.

Meksikoje Liaudies Fronto 
Reikalai

Dar viena linksma ir graži žinia atėjo 
iš Meksikos. Jos senatas svarstė liau
dies fronto klausimą ir nutarė prie to 
tikslo eiti. Senato pirmininkas paskyrė 
komisiją išdirbimui planų ir sušaukimui 
plačios liaudies fronto konferencijos. 
Svarbu, kad šį sykį liaudies frontui pri
taria ir prezidentas Cardenas su Nacio- 
nale Revoliucine Partija, kurios rankose 
dabar yra Meksikos valdžia. Senato ko
misija kviesianti konferencijon, apart 
Nacionalės Revoliucinės Partijos, visas 
darbo unijas, farmerių organizacijas ir 
Komunistų Partiją.

Vienas iš senato komisijos narių, sena
torius Julian Garza Tijerina, pasikalbė
jime su “Daily Workerio” koresponden
tu, išdėstė kuriamo liaudies fronto pa
matus. Jis sakė, kad trimis svarbiais 
klausimais bus bandoma apvięnyti visas 
pažangiąsias Meksikos spėkas, būtent, 
prieš imperializmą, prieš fašizmą ir prieš 
karą.

Nors dabartinė Meksikos valdžia yra 
pažangi, tačiau nereikia įsivaizdinti, kad 
ten nebėra pavojaus iš fašizmo pusės. 
Priešingai, Meksikoj stambusis kapita
las, užsienio imperialistai ir klerikalai 
turi sudarę bandrą frontą prieš žmones 
ir ruošia fašizmui dirvą. Jiems dabar 
vadovauja buvęs Meksikos ,prezidentas 
Calles. Taigi, tos pastangos Meksikoj 
sudaryti liaudies frontą prieš fašizmą 
turi rimto pamato. Meksikos žmones 
nesnaudžia. Fašistai neužklups ant jų iš 
netyčių.

Mes turėjome argumentą | (gallikų) kalba buvo beveik 
ir atrodo, kad čionai nega-l nevartojama nei pačio j Ai-

Išaiškinti Šnipai “Laisvės’ Vajusžįstami užrašai. Išradėjas pa
matė kai kurių savo išradimų 
apyskaitas. Jis ėmė j ieškot to
liau. Ir rado visai slaptus davi
nius, užrašus, matyt, padarytus 
Sevastopolyj — taip pat slap
tus.. . . Jis stropiai padėjo kny
gelę atgal ir uždarė čemodaną. 
Pargrįžęs namo jis paskambino 
telefonu. Tuojau R. buvo areš
tuota. Taip buvo atidengta stam
bi šnipų organizacija, turėjusi 
centrą Tolimuose Rytuose.

Vienam fabrike dirbusi kom
jaunuolė N. paskutiniu metu be
veik visai liovėsi dirbti visuome
ninį ir komjaunimo darbą. Ją 
kritikuodavo draugai susirinki
muose, tačiau jos asmeniniu gy
venimu niekas nesidomėjo. Tuo 
tarpu N. pergyveno labai didelę 
asmeninę dramą. Ji tik ką buvo 
išsiskyrusi su žmogum, kurį ji 
mylėjo.

Kartą vakare • grįždama iš 
darbo N. susitiko su gerai apsi
rengusiu nepažįstamu vyru, ku
ris pasišaukęs ją į skersgatvį 
paklausė kelio. N. buvo pakeliui 
ir jiędu nuėjo kartu. Eidami iš
sikalbėjo. Nepažįstamasis — pa
sivadinęs save B.—papasakojo 
apie tai, kad jis į Maskvą atva
žiavęs nesenai verstis literatūri
niu darbu, esąs labai vienišas ir 
nuobodžiaująs. Susitarė vėl su
sitikt.

Ir netrukus susitiko. N. su vi
su nuoširdumu pasakojo apię sa
ve/ savo liūdesį, nepasisekimus 
ir vienatvės jausmą. B. buvo la- 

jbai atydus. Kalbėjo apie tai, jog 
j N. apsupanti aplinkuma negali 
|jos patenkinti. Pakvietė pas sa- 
i ve.

N. ėmė pas jį lankytis. Būda

Philadelphia lipa ant kulnų 
Stripeikai, o Bok a s sušilęs ve
jasi Žemaitienę. Drauge Mer
kienė atvežė nuo draugo Mer
kio iš Philadelphijos geroką 
pluoštą prenumeratų, kuomi 
vos nenuskynė draugą Stripei- 
ką. Jau geroką žiupsnelį gavo
me ir nuo draugo Martinkaus. 
Jis jau visai arti dovanų are
nos. '

“Vilnies” vajininkai vis dar 
pralenkia “Laisvės” vajinin- 
kus. “Laisvės” vajininkų di
desnė armija, pasispaudę jie 
lengvai galėtų pralenkti vil
niečius. Šiemet mūsų vajuje 
prastai darbuojasi draugai iš 
Massachusetts valstijos. Con
necticut valstija juos pralen
kė.

Visi rytai turime sukrusti, 
kad atsilaikyti prieš vakarus. 
Per eilę metų mes vis pralenk
davome vilniečius, negalime 
jiems pasiduoti ir šiemet.

Dovanų arenoje šiandien stovi 
šie kontestantai:

Užsienio šnipų metodai labai tituto braižytojai draugė per Šo- 
įvairūs. Prisidehgę Sovietų pi- kius pasiūlė susipažinti su už- 
liečių kauke jie skverbiasi į 
visus gyventojų sluoksnius, įsi
brauna į darbininkų šeimas, į 
Komjaunimą, į fabrikus ir kliu- 
bus. Savo aukomis priešas daž
nai pasirenka moteris. Kokio 
nors fabriko darbininkė, įstai
gos tarnautoja, turinti reikš
mės žvalgybai, specialisto žmo
na, pati raudonosios armijos ka
rininko — tampa kartais orga
nizuotų intrigų ir šantažo auko
mis. čia mes paduosime eilę 
faktų, kada tikslu buvo pasi
rinktos kaip tik moterys, kada 
per jas priešas norėjo įvykdyti 
savo nusikalstamą darbą.

R. baigė mechanikos institutą 
ir vienam fabrike atliko prakti
ką. Čia ji susitiko su vienu fab
rike dirbusiu techniku užsienio 
firmos G., atvažiavusiu sumon
tuoti nupirktų iš firmos mašinų. 
Jauni žmonės ėmė susitikinėt. 
G. labai aštriai kritikavo fašis
tinę santvarką savo šalies, gė
rėjosi SSRS gyvenimo sąlygo
mis ir svajojo palikti mūsų ša
ly. Ilgainiui jis tapo tos mer
gaitės nuolatiniu svečiu. Čia jis 
susipažino su R. broliu, dirbu
siu civilinėj aviacijoj ir jos tėvu 
—žymiu- specialistu chemiku. 
Kalbėdamas su jais G. visada 
pabrėždavo savo neapykantą fa
šizmui ir klausdavo, kaip jam 
tapti Sovietų piliečiu. t

Beveik po mėnesio G. pasiūlė 
R. tapti jo žmona. Gavęs suti
kimą, svetimšalis persikraustė 
gyventi pas savo žmoną. Po kiek 
laiko G. pareiškė, kad jis trum
pam laikui turi išvažiuoti užsie
nin—atsiskaityti su firma ir 
gauti reikalingus dokumentus, 
su kuriais galėtų įgyt Sovietų 
pilietybę. G. išvažiavo ir dingo 
kaip vandeny, žmona rašė jam 
pagal paliktą adresą laiškus, 
bet atsakymo nesulaukdavo. Su
sirūpinusi žmona nusprendė 
kreiptis į tos valstybės pasiunti
nybę. Ten jai pareiškė, kad G. 
areštuotas už priėšfašistinį vei
kimą ir jam gręsia mirties baus
mė arba ilgametis kalėjimas. 
Čia pat pasiuntinybėj R. įteikė 
laišką nuo vyro. Laiškas buvo 
baisus. G. rašė, kad jis tokioj 
bjaurioj padėtyj, arti savižudys- 
tės. Prašė kaip nors pagelbėt. 
Bet kaip pagelbėt? Pasiuntiny
bėj pasiūlė savo paslaugą, tik 
su sąlyga; jeigu ji perduos kai 
kuriuos dokumentus iš aviacijos, 
kuriuos turi jos brolis. R. su
tiko, bet tą pačią dieną Susipra
to padariusi didelę klaidą ir 
.kreipėsi į atatinkamas įstaigas.

Pagaliau paaiškėjo, kad G. 
buvo stambus fašistų šnipas, 
gavęs uždavinį įsibrauti į R. šei
mą. Jo išvažiavimo ir arešto is
torijos buo pramanytos.

Štai antras pavyzdys, kaip 
šnipai savo pragaištingam dar
be nesiskaito su jokiomis prie
monėmis.

Vienai specialių projektų ins-

sieniečiu, gerai kalbančiu rusiš
kai. Jis braižytojai labai patiko. 
Vėliau jie susitiko svetimšalio 
kambaryj. J. pas jį nuėjo su 
drauge. Iš pradžių pašoko, pas
kum išgėrė, šeimininkas ėmė ro
dyti viešnioms brangenybes. 
Atsitiko taip, kad J. kurį laiką 
pasiliko viena kambary. Netru
kus jii atsisveikino ir su drauge 
išėjo. Išeidamos gatvėn jos iš
girdo kažkieno skubotus žings
nius. Jas vijosi svetimšalis, kaž
kodėl labai susijaudinęs. Atsi
prašęs, jis pasakė J., kad iš jo 
kolekcijos, kurią jis rodė J., din
go viena brangenybė.

—žinoma, iš jūsų pusės tai 
šposas—-sakė svetimšalis — bet 
dabar aš reikalauju ją grąžinti 
man.

Ir J. nustebo. Skubotai įkišusi 
ranką palto kišenėn ji rado tą 
brangenybę, tyčiomis įmestą. 
Svetimšalis pasiūlė “pamiršti vi
są istoriją”, bet su ta sąlyga, 
kad J. rytoj atiduos jam kai ku
riuos svarbius brėžinius. Išsi
gandusi mergina sutiko. Ir taip 
prasidėjo sistematus špijpnažo 
ryšys tarp J ir užsienio žvalgy
bos agento. Pagaliau, kai šnipai 
buvo išaiškinti, paaiškėjo ir J. 
draugės vaidmuo.

Raudonosios Armijos karinin
ko žmona D., leido savo atosto
gas Sevastopolio poilsio namuo
se. Ten ji susipažino su kažko
kia R., pasivadinusia sesei imi j ėmė pas jį lankytis. Būda- 
darbininko, dirbusio Tolimųjų ma nuoširdi ir dora vis labiau , .j « T 1 • __• 1___ I

; prie jo prisirišo. Ir čia žuli.kas 
/nusprendė, kad atėjo.laikas pra- 
dėt veikti. Kalbėdamas, kad jis

i rašo romaną iš aviacijos B. pra- 
! šė merginą suteikti jam kai ku
riuos davinius iš jos fabriko. 
Mergina atsakė, kad reikalau

jamos žinios yra slaptos ir jų
atiduoti ji negali. Tada B. apsi
metė labai užsigavusiu, kad juo 
nepasitiki ir sakė daugiau ne
besusitiksiąs. N. prašė parodyt 
knygą, kurią jis rašo. B. tai pa
daryt atsisakė. Kilo pirmas įta
rimas, mergina priėjo išvados, 
kad ji turi reikalo su priešu. 
Apiezkilusį įtarimą ji pranešė 
fabriko partijos organizacijai. 
Šnipas tapo išaiškintas.

L. Zilber, Izvestija X-llv37.
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Kai kurie iš vajininkų peril
gai laikosi ant vietos žemiau pa
duotame surašė:
A. Klimas, Hartford......... 159
P. J. Martin, Pittsburgh . 150 
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C. Žukauskas, S. ^Boston .... 
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J. Simutis, Nashua .............
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S. Janulis, Worcester........
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Rytų įstaigose. Jos abi susidrau
gavo ir laiką leido kartu. Prieš 
grįžtant į Maskvą buvo nuspręs
ta, kad R. prieš grįždama į To
limuosius Rytus, kurį laiką pa
bus Maskvoje norėdama pama
tyti paskutines teatro naujienas.

Atvažiavusi į Maskvą R. pra
dėjo užmegsti pažintis su kari
ninkais—jos prietelkos vyro 
draugais. Gudri, linksma, ji nau
dojosi nepaprastu pasisekimu. 
Jaunas, gabus karo inžinieris, 
išradėjas ėmė užvis dažniau su 
ja susitikinėt. Pabuvusi kokias 
tris savaites Maskvoj ji ėmė 
ruoštis namo. Inžinieris-išradė- 
jas pasiūlė pasilikti Maskvoj ir 
tapti jo žmona. Ji sutiko, tačiau 
perspėjo, kad visvien parvažiuo
sianti namo sutvarkyt savo rei
kalų.

Dieną prieš išvažiuosiant R., 
palikusi čemodanus su daiktais 
D‘. kambaryje, išėjo miestan pa
skutinių pirkinių. Tuo tarpu 
kaip tik grįžo busimasis jos vy
ras R. Jis atnešė nupirkęs do
vaną. Kambary nieko nebuvo. 
Jam atėjo į galvą mintis pasi
naudoti proga ir dovaną paslėpti 
į čemodaną. “Tegul tai bus jai 
nelauktas džiaugsmas”—pama
nė jis.*

Atidaryt čemodaną buvo visai 
nesunku. Pakėlęs viršuj sudėtus 
daiktus, jis pamatė nedidelę už
rašų knygelę, iš kurios iškrito nuo Franci jos sienos iki Te- 
keli popierio lapai. Kas tai? Pa- fuel.

PALENGVINIMAS ŠĖRŲ
' MEKLERIAMS
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Washington.—Iki šiol bu
vo reikalaujama, kad per
kantieji Šerus gembleriavi- 
mui įmokėtų už juos 55 pro
centus iš anksto..Dabar val
džia reikalaus įmokėt tik 40 
procentų tokių šėrų vertės. 
Tai palengvina šėrų mekle- 
riams.

50
50
50
50

kalba atgaivinti, įvedant ją 
į mokyklas.

Čia Amerikoje labai retas 
kuris airišis supranta tą sa
vo protėvių kalbą.
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Hendaye. — Ispanijos re
spublikos artilerija bombar
duoja fašistų geležinkelį

rijoj per kelius šimtus me
tų, todėl mažai kas ją be
moka pačioje Airijoje

Pradžioje šio šimtmečio 
visoje Airijoje tebuvo apie 
20 tūkstančių žmonių, kurie 
vartojo tiktai airių kalbą, 
o tokių, kurie mokėjo abi ti Ispanijos demokratiją su-

lime gauti pagelbos, kad 
klausimą išrišus. Tuo būdu 
aš sumaniau kreiptis į jus 
pagelbos. Prašome atsakyti 
per “Laisvę.”

štai ką mes norėtumėme 
žinoti: Kodėl airišiams už* 
drausta jų pačių kalba ir 
kodėl jie neturi mokyklų, 
kaip kiti žmonės Ameriko
je? A. K.

Mes pirpią sykį girdime, 
kad Amerikoje būtų kam 
nors uždrausta airių kalba, 
jei kas nori ja kalbėti. Deja, 
labai mažai yra tokių, ku
rie mokėtų tą kalbą. Airių

, w M______ __ ____ __

Gausinga Amerikiečių Para
ma Ispanijos Žmonėms
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Buknys ....
M. šolomskas 
Baranauskas . 

Kuraitis .......
J. Valatka.........

Tai vaizdas sudužusio orlaivio “Mainliner,” kuris ..užkliudė kalną Uinta, prie 
Evknston, Wyo. Juomi skrido devyniolika žm. ir visi buvo ant vietos užmušti.
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Washington. — Įvairūs 
amerikiniai kohiitetai gelbė-

kalbas, airių ir anglų, tebu
vo 641 tūkstantis.

.Bet dabar, ainams išsiko
vojus šiokią tokią nepri
klausomybę, nors dalinai 
pasiliuosavus iš po Anglijos 
jungo, kiek mums žinoma, 
Airijoje pradedama senoji

rinko apie $540,000 aukų 
nuo geg. 1 iki rugsėjo 30 
d. Iš tos sumos pasiuntė Is
panijon $301,000; įvairiems 
bėgamiems reikalams išlei
do apie $170,000 ir ižduose 
turi dar $117,000, už ku
riuos bus Nupirkta reikme
nų Ispanijos armijai ir liau
džiai.

Mes patariame visiems Susivienijimo Lietuvių Ame-į 
rikoje nariams nominuoti į Pild. Tarybą sekamus as-1
inenis:

£J. Bagočių, iš So. Boston, Mass., į prezidentus,
' J. Mažiukną, Pittsburgh, Pa., vice-prezidentus,

J. Miliauską, McKees Rocks, Pa., sekretorius,
J. Martin-Marcinkevičių, iš Keriosha, Wis., ir
E. Mjkužiutę, Chicago, Ilk, į iždo globėjus,
Dr. Stanislovaitį Waterbury, Conn., daktarus-kvot. u

S. L. A. Narių Komitetas.

Už Slaptus Dokumentus 
Nubaustas/Anglijos Oro 

Ministerijos Narys

London. — Keturi fašistai 
įsibriovė į namą Anglijos 
oro laivyno karininko W. 
F. Vernono, ministerijos 
nario, ir išplėšė jo doku
mentus. Teismas nubaudė 
jį $290 už laikymą pas save 
slaptų dokumentų ir už ne
atsargumą.

Palma, Majorca.—Ispani
jos fašistų laivynas prade
da “visiškai blokaduot” ry
tinį šalies pakraštį nuo Al- 
meriios iki Franci] os pasie
nio, kaip sako jų vicė-admi- 
rolas F. M. Fernandez. Jis 
savo komandoj turįs 37 ka
rinius laivus
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
WHAT IS THE A.LP ’

The American I^abor Party. Who is 
behind it? What does it stand for 
and what will it do? What is it all 
about ? >

These are the questions that the 
voters are asking themselves as they 
go to the polls to elect those that 
represent the progressive movement 
of our nation.

The American Labor Party 
been formed a little over a year 
and has already organized
brought together the enlightened 
groups of New York to make politics 
clean and to make the governing 
bodies realize the stake labor has in 
the way this country is run.

The American Labor Party is made 
up of individual trade unions, labor
ers, office workers, housewives, pro
fessional and 
other kinds of 
various places

*

has 
ago 
and

business men and all 
men and women from 
in the social strata.

MGR. 
labor . 
PARTY

The A.L.P. is the New York State 
affiliate of Labor’s Non-Partisan 
League, a national pro-labor political 
organization. The A.L.P. is the step 
towards a Farmer-Labor Party.

These are some of the things for 
Labor Party

legislate. for 
in the slum 
the rents of 
the peoples 

work building

To 
homes 

make 
within

which the American 
stands, for: *

1. HOUSING: 
building new 
areas and to 
these homes
means. Put workers to 
homes for workers.

2. MILK: To regulate and control 
the price of milk so that the public 
can possess this vital commodity.

3. CIVIL SERVICE: Strengthen

BOBSLEDS AND I
t|ie town, 
must be 

gather at 
gossip to 
men play

By Ernest C. Duben
Lithuanian winters are long, cold 

and lonely. Snowbound roads repel 
visitors and excursions to 
All forms of amusement 
obtained at home. Women 
the neighbor’s house and 
their hearts’ content. The
cards and occasionally drink of nine
ty percent proof.

Presumably the youth would in
dulge in various outdoor sports. But 
such* is not the case.

Aside from an average of a pair 
of ice skates among fifty youngsters 
and the usual array of light sleds, 
the youth do not possess the equip
ment with which to indulge in the 
winter sports. •

Being “in the same boat” with 
many of my neighbors, I constructed 
a bobsled. I remember what cu
rious youths gathered around my 
bobsled. It could be easily steered; 
it could seat four people and best 

’of all—it had a brake!-
A week’s time and everybody in 

my village had a bobsled. During 
that period of activity in the village 

— my bobsled could not be used due to 
the lack of sufficient snow. When the 
snow finally did arrive everybody 
owned a bobsled. But—no one had 
rode in one and I was elected to de
monstrate !

For the trial run I picked out 
a pretty steep but short hill. Start
ling from the crest was a hundred 
foot run at a forty five degree angle. 
At the end of this a ledge from 
which fell a 30 foot stretch at a 
probable seventy five degree Angle, 
and from there a hundred foot level 
stretch down to a small stream of 
water. This hill eventually became 
the championship stretch (run). i

Came the eventful day. Four men 
man a sled, but I could not get 
three volunteers to accompany me 
on this initial run. It seemed suici
dal. Therefore, I lashed down the 
steering gear and took the brake
man’s position at the rear. A push 
and away I went.

The first hundred feet at a terrific 
rate of speed and midway down my 
brake broke. But when I came to the 
ledge, the speed threw the sled into 
the air and the last thirty feet were 
flown at a distance of approximate
ly ten feet above the surface of 
the hill. Ah! the landing!

I did sit upright upon the re
mainder of the sled. On landing, the 
sled crumbled due to my use of 
soft pine instead of tough ash or 
oak. Bodily injury none (aside
loss of dignity). P. S. No one tried 
to run a bobsled that day.

Eventually we perfected a one 
man sled. This contraption could not 
be steered. Understand that this run 
was not a man-made Lake Placid 
runway. Nature had'planted many 
boulders (they were not visible due

on a
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it’s up to the people to 
voting for American La- 
and Communist Party

„ Must be hallowe’en soon............ We
see where the Republicans are tak
ing the skeleton out of the closet.— 
Freehorn Patriot, Albert Lea, Minn.

child labor, low

Two Young Berliners Sentenced 
Sympathy with Republican Spain

of the

Twenty-six of the film colony’s most prominent stars contributed funds to purchase two am
bulances for the Spanish loyalist army and tlius aid them in defending Spain from fascism. 
Lionel Stander, famous comedian, is shown standing beside one of them before it was shipped east 
enroute to Spain.

the 
lobby with

Youth Educational Organization 
Dissolved

—Aluminum Roads:—
in which aluminum is an

shop conditions. Extend the public 
education system. Extend proportion
al representation.

Japan is so sorry it has to bomb 
Chinese women and children.
Americans are so sorry they don’t 
have to buy Japanese silk and- stuff.

B’KLYN LDS TO GET 
SPEAKER ON SEX

This Wednesday the Broklyn Build
ers are having a special program. 
We have arranged to have a speaker 
lecture on Venereal Diseases to the 
youth and adults present. There is 
no admission charged and the- lecture 
will begin at 8:00 P. M. sharp.

The talk is being held at Laisve 
Hall, 419 Lorimer Street, and every- 

1 body is invited to come. The LDS 
Builders expect to have more inte
resting and useful lectures in the 
near future.

and extend the civil service afad safe
guard it from political footballing.

4. HEALTH: A frank attack on 
social diseases. Build more parks and 
sewage disposal plants. Maintain 
decent standards of relief.

5. SOCIAL JUSTICE: Peaceful
and honest adjustments of labor dis
putes. Eliminate 
wages, excessive hours and sweat
shop conditions.

These are only a scattering of the 
A.L.P.’s programs but they serve to 
show what they stand for: decent 
wages and living conditions, slum 
clearance and all the other neces
sities of a progressive and happy 
community.

Clean, honest and progressive 
municipal government in a city of 
seven million is a vital necessity and 
the election of Labor’s candidates to 
the various positions would accomp
lish just that.

All of our voters have a stake in 
the election and those who are in
terested in how they are governed 
must vote for the candidates that 
best represent them: Labor’s cand
idates. The Tammany crew of para
sites, pimps and pigs must be clear
ed out) and 
do that by 
bor Party 
candidates!

to the blanket of snow) and midway 
down—a clump of young saplings. 
So when the sled headed for the 
bushes the rider had to jump; and 
to jump wasn’t a pleasant expe
rience. The hill was steep and you 
continued rolling until all the but
tons were ripped off your coat, and 
you fell into the stream or else were 
ripped out of your coat and came to 
rest against a tree trunk.

I

Out of an even dozen sleds only 
two were left. The rest either were 
smashed or else the riders were 
“mashed.”

My sled was intact and I took a 
few chances on the hill. I was often 
tossed twenty to thirty feet. One 
time I hit a boulder and was thrown 
into a snow drift face downward. 
I was buried so deep that another 
sled flew over rriy body and didn’t 
even tear my coat.

One friend of mine landed in a 
tree fully fifteen feet above ground. 
Another rode on a sparsely snow cov
ered hill in another village. His 
runners ripped up the freshly buried

‘ I am thinking of getting married, Sir. 
“Well, who do you think I am, Dorothy Dix?

SEND IN MATERIAL 
FOR THE “VOICE”
Enthusiasm and more enthusiasm! 

That is the war-cry as forces are be
ing mobilized to put the Voice sub
scription drive av.Q?>'the top. Subs, 
subs and more subs are needed so 
that the magazine for Lithuanian- 
American youth can come out by the 
first of this coming New Year.

A new idea is being developed for 
the sub campaign. “A Voice Month” 
will soon be declared! That month 
will last from Thanksgiving until 
Christmas and during that month 
various youth groups will go house- 
to-house canvassing for subs. Com
mittees have already been set up that 
will be in the forefront of sub-get
ting. Brooklyn has just started the 
ball rolling and it is time other cities 
entered into the race.

i Material Needed
Material is being collected for the 

first issue. All you fiction-writers 
should submit your stories now. 
Cartoonists, here is your chance for 
publication! Short stories, cartoons 
and feature articles are needed and 
are being collected. All Lithuanian- 
American writers are urged to sub
mit material for editorial considera
tion. Each contribution will be care
fully appraised 'and the best shall be 
placed in the VOICE.

If you have something to submit 
—do it now! The deadline will soon 
be announced. The Publishers are 
waiting for your articles, stories and 
cartoons.

Henry Ford is today the only auto
mobile manufacturer who has refus
ed to sign an agreement with the 
U.A.W. Henry doesn’t like unions. 
It is even rumored that he would 
just love to take his little kingdom 
and secede from the Union.

Wall St. is plenty sore about the 
“thin” market. Seems there are so 
few suckers nowadays that the bot
tom falls out of the market kerplunk 
every time the insiders try to cash , 
in.

body of a baby born out of wedlock.
To understand the risks, one 

should be able to see those dopes 
risking injury in youth (to repent 
during their entire lives) tearing 
down at probable speeds of forty to 
seventy miles an hour without an 
steering gear, jumping when it got 
too hot (and afterwards resorting to 
arnica and iodine for a finale).

Eventually I became unofficial 
champion of bobsleding in my village 
(and probably champ of all Lithua
nia). Why? Simply due to the fact 
that I used armor. Armor? Yes, I 
was the only fellow in the village 
who possessed three consecutive sized 
overcoats! I could wear all at 
time!

Berlin.—The criminal court here 
has just condemned two young Ber
liners to four and eight months’ im
prisonment respectively for “having 
intended to go to Spain to fight on 
the side of the government troops.”

SECOND PART
ABOUT WORKINGCLASJ

YOUTH AND THEIR

FILM STARS CONTRIBUTE FOR SPAIN

DpriT be an ugly duckling because 
really, there is no excuse for it to
day. Your diet should consists of 
simple, wholesome foods because oh, 
how it affects figures and complex
ions! And drink water galore. Beau
ty, beauty, everywhere, and all you 
want to drink. Water makes your 
eyes sparkle, clears a sallow and 
blemished skin, flushes your entire 
body and carries away all impurities. 
Maybe some day the price of water 
will go up, then we will begin to 
appreciate some of its merits. Upon 
arising in the morning, drink a glass 
of warm water and lemon juice. 
Drink a minimum of eight glasses 
of water a day. To break up the 
monotony, you can drink 
juice, water in which 
cabbage, carrots, etc.
boiled. With a dash of lemon, 
they are not half bad, really! In 
fact, you can cultivate a liking for 
them. The more of these fruit and 
vegetable concoctions you d^ink, the 
healthier, peppier and better looking 
you are bound to become.

And do you wftnt to know a beau
ty secret ? Drink warm, preferably 
hot, milk every night before retiring. 
Milk is nourishing but not fattening 
and if you like it, and drink it, you 
don’t know how lucky you are.

Not only is water good for you 
internally, but externally as well. 
(Not considering bathing, of course.) 
Do you run under an awning or into 
someone’s hall-way when it rains or 
do you defy the rain and walk in it 
with your face upward? Do you 
know that women who live in the 
fogs of England and mists of the 
Pacific Ocean have clear, fresh, ra
diant skins? Well, they do. So go 
out and walk in the rain, especially 
in April. Let the rain beat against 

•your cheeks and for once, leave your 
rouge and lipstick home, 
after the exposure, dry 
throughly.

MAYERLING—Historical drama 
the love and death of kings. An ex
cellent all around film. Interesting 
despite English subtitles during 
French dialogue. Charles Boyer does 
his best job to date in this one. 
THIS WAY PLEASE—Slow regard
less of singing and spritely dancing 
and the continued, mysterious ab
sence of Busby B. The plot is fami
liar but some of the gags are new. 
Good if there’s nothing on the radio 
that night.
BALTIC DEPUTY—Another swell 
picture by Len-Films. Nikolai Cher- 
kassov gives a powerful performance 
as the professor who is ^given the 
skids zby his snooty colleagues be
cause of his outspokeii sympathies 
for the common people. Reęommend- 
ed tonic for jaded movie-goers. One 
of the finest.
SPANISH EARTH—Beautiful pho- 
tography by Joris Ivens, enriched by 
the stirring music of Virgil' Thom
son. Add the bitingly realistic dia
logue of Earnest Hemingway, and we 
have one of the best documentary 
films ever produced. This is not only 
a picture. It is life' itself. It is the 
real story of the Spanish peasants 
fighting for their Spanish earth.
THE LOWER DEPTHS—French ver
sion of Gorki’s play, wttlx English 
subtitles. Seriously conceived and 
expertly executed. Result: real cha
racters in a real setting fnaking for 
moving human drama.

LDS’ERS GET DOPE 
AS TO NOW NEWS 

IS PUBLISHED
On for a toui’ of a newspaper 

plant! With that in mind the Brook
lyn Builders visiįed the Daily News 
Building last Wednesday. We saw 
the presses in action making so much 
noise that you couldn’t hear your
self yell. We saw the editorial rooms, 
the feature writers, the cartoonists, 
the telegraph machines, the compos
ing room where the mercury light 
made everybody’s face appear green 
and the lips purple, and all the 
interesting sights to be 
newspaper plant.

After going through 
Building and seeing the
the famous 12 foot diameter globe, 
we went to the General Motors Auto 
ShoW at the Waldorf-Astoria. The 
new 1938 cars were beauties. Some 
of us looked the cars over while 
others sat and listened to the 
chestra playing. Little by little 
group dispersed and we all ran 
home as the rain poured down 
us!

The whole group had 
ing time even though a 
ber couldn’t come with 
they came late.

the committee should 
important meeting to 
plan vital matters.
who is interested in 
Voice and in getting 
should come tonight

A special meeting of 
lyn Friends 
been called for this Tuesday at 
8:00 P. M. The meeting will be 
held at Laisve Hall and all those 
who are on 
attend this 
discuss and

Anybody 
helping the 
subscribers 
at 8 P. M.

We have had a very talented 
young man ih^our ranks and, judging 
by the many things he has attempt
ed and accomplished, it would not 
be too presumptuous to say that they 
all point toward a successful future 
for Vitold Sukackas.

At present he is at Rochester Uni
versity furthering his studies 
substantial scholarship.

Vitold graduated , from the 
cester Classical High School 

‘ first honors having maintained a 
Horaceman standing throughout his 
four-years at that school. In his se
nior year he received the Coyne Cup 
for exellence in science and mathe
matics. From Clasical he was award
ed a scholarship to Clark University 
and from then on he remained a 
scholarship student. He graduated 
from Clark receiving’ his B. A. 
degree and was again awarded a 
three year graduate scholarship. He 
used only two years of this scholar
ship and graduated again, receiving 
his master’s degree in Biology.

Many a scholarship student finds 
that he has to devote (nost of his 
time to school work. Vitię, however, 
did a surprising amount of extra
curriculum work. He organized the 
Clark orchestra, and was a president 
of the chapter of the American Stu
dent Ltague at Clark. Throughout 
his years at Clark, he even found 
time to have his own dance orches
tra which played at many Lithuanian 
and other affairs. Vitold also be
longed to the Worcester Philharmonic 
Orchestra and , then the Worcester 
Sinfonietta. He always had time to

Roads, ... ____  ________ _
essential material, have been deve
loped in Germany because the pre
sence of 
corrosion resisting, prevents soften
ing in hot weather, and gives them 
high visibility at night! The alumi
num is powdered and mixed with the 
tar or asphalt. While we’re on the 
subject of aluminum, a pound of this 
metal wire, so fine that 10,000 pieces 
laid side by side would measure only 
one inch, would cost you over $150,- 
01)0,000, although you can buy seve
ral pounds of pig aluminum for 
$1.!

—Would You Believe it? —
Chewing gum was enjoyed by 

stone age men thousands of years 
ago!... The giraffe and not the 
“rhino” has the toughest and most 
durable hide which is an inch thick... 
Synthetic linen is being made from 
milk in an Italian textile factory!... 
Illinois is more densely populated 
than China!... And, oh yes, when you 
have a tooth filled at your friendly 
dentist,’s office, keep in mind the fact 
that you will be decreasing the gold, 
silver or platinum supply, for dental 
fillings in the U. S. require $25,000,- 
000 worth of gold yearly, together 
with about $5,000,000 worth of silver 
and platinum. (A lot we care)

—Ernest C.

Bucarest.—The “O.E.T.R.” (organ
ization for the education of Rouma
nian youth) has”been dissolved‘by 
royal decree. This means that there 
is now only one official organization, 
the “Straja Tarii” (“National 
Guard”) into which the youth are 
compulsorily incorporated and where 
they receive Fascist training similar 
to that in the Balilla.

play a violin solo when asked, or to 
spend hours running around to 
gather material for some program 
which he promised to arrange.

The class struck the key note of 
his character when they summed up 
his activities in the class year book: 
“Vitold possessed of a tremendous 
faith in his principles. This man has 
been a sincere advocate of social and 
political reform. His activities along 
this line have contributed no little 
to the maintainance of a really liber
al attitude at Clark in the minds of 
many students. He is both firm in 
his convictions and strong in vitality 
so his influence has been consider
able. To the musical field, these 
strong attributes have helped to hold 
a wealu organization together.”

We learned this last fact ourselves 
when Vitold undertook the leader-. 
ship of the Worcester Aido Chorus. 
He accepted the position when two 
factions were under the strain of 
uniting. Many were against him and 
made his task a more difficult one 
then* it should have been. Yet during 
the 14 months that the chorus was 
under his direction, the group ap
peared in public nineteen times. He 
was chosen district chorus director 
and the “Chimes of Normandy” was 
planned to be produced by the dis
trict choruses. However, interest by 
the choruses in this undertaking was 
not as keen as it should have been 
and then this splendid opportunity 
at Rochester presented itself tb Vi
told and he is now definitely shaping 
a career for himself.

By VETERAN
“DEAR VETERAN: I’m working 

in a factory here in a small town 
where we have a terrific anti-CIO 
campaign in the local paper. The CIO 
is Satan himself, you know the story. 
Just the same that doesn’t alter the 
fact that our pay is about $17 for a 
48-hour week, and nobody knows 
when he’s going to be bounced. Give 
us the real truth about what a union 
can do in a situation like that. The 
local paper says that unions just rob 
us of dues and would do us no 
good.”

There’s a specimen letter that 
comes to Veteran’s desk. And the 
answer comes in a news story in the 
Aluminum Workers edition of 
PEOPLE’S PRESS. Four years ago 
conditions were much the same in 
New Kensington, Pa., a town no 
larger than our correspondent’s. 
Workers were up against the Alum
inum Co. of America, Andy Mellon’s 
monopoly. It looked tough. The local 
paper, the Dispatch, constantly harp
ed on the alleged fact that a union 
couldn’t get started and 
couldn’t do anything. Well 
situation today:

The Aluminum Workers 
ica have a contract with the company 
which provides:

1. The 8-hour day and 40-hotir 
week. (They had the 12-hour shift.)

2. Time and a half for overtime, 
holidays and Sundays.

8. Company negotiates working 
condition grievances “at all times.”

4. Two days’ notice of a layoff.
5. No discharges except for “suf

ficient and reasonable cause.”
6. Recognition of grievance com

mittees.
7. No discrimination because of

union membership. z
8. Seniority rights.
9. Exclusive bargaining rights.

The Aluminum union, like all new 
unions, passed through three stages, 
the initial propaganda stage in which 
a small band of union men and wom
en organized the local, the second of 
pushing ^grievances in the various 
departments toward settlement, 
thus building up the prestige of the 
union, and third, recognition of the 
union.

The second stage is usually the 
hardest But now that the Wagner 
Act and the Natl. Labor Relations 
Board protect workers against dis
charge for union activities, an ag
gressive union can get established 
if it has faith, takes the offensive, 
and uses.its head.

Short and Sweet 
Jobbings

Luggage-feet Camera, or what’s 
left of the Italian cheese of the box
ing realm, lives a simple and rustic 
life in Sequals, Italy. The former at
tempt at being a heavyweight is 
married, arid occasionally gives the 
villagers a slow-time boxing exhibi
tion.

It’s a known fact that Mussolini’s 
state physicians have handed down 
verboten edicts against Camera real
ly entering a boxing ring in earnest. 
No one knows, though, whether this is 
to protect Camera or the alleged 
physical supremacy of the Black 
Shirts.

Lo! the Man on the Horse
Who rules by force, 
With castor-oil and lead;
Though it might seem strange 
What a welcome change 
To be ruled by the Horse instead!

PUT FOUR YEAR PLAN 
IN SCHOOLS

Berlin. — German schoolchildren 
have to take part in the gathering 
of beechnuts and chestnuts, and bills 
are posted in all the schools saying: 
“Every chestnut gatherer must con
tribute to the Four Year Plan.” 
Teachers explain to the children that 
chestnuts are too good to play with 
or to be eaten 7y wild birds.

They are told that In Germany 
there are 3,000,000 chestnut trees 
yielding a harvest of 25,000 tons of 
chestnuts which contain six per cent 
of oil, usable as food for the people, 
ten per cent of soapwort used in the 
manufacture of soap and the remain
der is “starch of very good quality.” 
The same is true of beechnuts. Post
ers in the schools say: “In this way 
we shall obtain crude, oil which will 
help to make us. independent of for
eign imports of crude oil.”

All of your friends wish you the 
best of luck, Vitold. We know that 
you will succeed in whatever you at
tempt because we have seen your 
strongest characteristics, an unflinch
ing confidence and a bull-dog tenac
ity guide you over the largest 
obstacles. Good luck!

“One of Us.”
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

Mes paleidome du šūvius. Kelias se
kundas buvo ramu. Paskui trenkė salvė 
šūvių: kulkos krito, kaip lietus. Mes pra
dėjome šaudyti. Gaila, kad neturėjome 
rankinių granatų ir labai trukdė mūsų 
ataką. Už kelių sekundų išgirdome, kad 
priešai ruošia rankines granatas. Mes 
karštai šaudėme ir šliaužėme link jų.

Priešai paleido linkui mūs penkias ar 
šešias rankines granatas. Viena patai
kė j nugarą kovotojui, gulinčiam netoli
mai manęs. Jis ant vietos pavirto į kru
viną mėsos gabalą. Tai buvo tas kovoto
jas, kuris statė kapitonui klausimą apie 
Tautų Lygos posėdį.

Mes šaudėme karščiau. Tamsumoje 
tratėjo šautuvai, garsiai sproginėjo prie
šo rankinės granatos, kurias jis be pa
liovos mėtė ir mėtė. Paskui jie atvilko 
kulkasvaidį į pirmą poziciją, iš kur pa
rankiau galėjo mus apšaudyti. Jeigu su- 
gabi ranka būtų nustačius kulkasvaidį, 
tai kiekvienas, kuris tik būtų išsikišęs 
pro akmenis, būtų buvęs nušluotas. Ne
pertraukiančiai girdėjosi taiklingų kul
kų atsimušimas į uolą, už kurios mes gu
lėjome. Mūsų laimei priešas buvo labai 
įbaugintas ir kulkasvaidis visas laikas 
mušė peraukštai. Mes nusprendėm šau
dyti tol, kol galėsime, kad dar daugiau 
priešą įbauginus.

Susirietę, girdėdami, kaip šuns lojimą, 
baišų kulkasvaidžio tratėjimą už mūsų 
pečių, mes atsitraukėme apie šimtą met
rų už kalno, kuris suteikė priedangą.

XXI v
Trūko mano diržas. Bent kokiu laiku 

labai nemalonu pamesti kelines, bet jei
gu" tai atsitinka, kada bėgate kloniu, o 
kulkos kaukdamos atsimuša aplinkui į 
akmenis, jūsų užpakalyje trūksta ranki
nės granatos, tai tada susidaro jau ir la
bai bloga padėtis.

Aš atsisėdau, kad susitvarkius. Mano 
draugai pamanė, kad aš užmuštas ir nu
siskubino toliau. Palikau tik vienas. 
Šiaip-taip pasiekiau mažiau pavojingą 
vietą: tai buvo tarpkalnė tarpe uolų. 
Penki kovotojai iš šturminio būrio gu
lėjo pasislėpę tarpe akmenų. Pas juos 
visus buvo tik po dvi dėžutes patronų. 
Mes visi sugulėm ir kietai prisispaudė- 
me vienas prie kito. Jie turėjo šiltus 
ploščius.

—Jeigu mes būtume turėję rankines 
grantas,—pradėjo vienas iš kovotojų, gal 
būti jau penkioliktu kartu tą pat kar
todamas.

—Jeigu...—pasigirdo keno tai besijuo
kiantis balsas.

. Pirmas kovotojas, gražus vyras, vidu
tinių metų, tamsia barzda ir giliai užsi
mąsčiusiu veidu, tęsė kalbą toje temoje. 
Kartas nuo karto jis nutildavo, pasiklau
sydavo kaukiančių svaidinių, krintančių 
nelabai toli nuo mūs, pasiklausydavo 
naujų kulkasvaidžių salvių, kurios tauš
kėjo iš abiejų pusių.

—Aš noriu pasakyti,—vėl jis pradėjo, 
—kad iki šio laiko jau mes turėjome gau
ti rankines granatas iš demokratinių 
šabų.

—Iš kurių, pavyzdžiui?—paklausė ki
tas kovotojas, narys apjungtos komunis
tų ir socialistų jaunuolių organizacijos.

—Pavyzdžiui, iš Anglijos,—tarė barz
dotas kovotojas, klausančiai pažvelgęs 
į mane.

Narys jaunuolių organizacijos, aty- 
džiai skaitęs laikraščius, kaip galima 
trumpoje kalboje davė jam paaiškinimą 
tarptautinės padėties, susidariusios dėka 
“nesikišimo” politikai. Jis apibūdino 
Anglijos valdžios išdavikišką rolę ir liki
mą demokratijos kovotojų, kurie guli 
ant kalno po fašistų kulkų lietum be pa-

Jet kur gi Anglijos liaudis? Kur de
mokratija?—spyrėsi barzdotas žmogus.

Aš nuo šalčio drebėjau. Aiškinau daly
ką, ant kiek tas buvo galima tose sąly
gose.

—Taip, viskas nuo to priguli, kaip su
sidės tarptautinė padėtis, — nesiliovė 
barzdotas kareivis.—Labai gerai. Aš /pa
sitikiu, kad galų gale viskas bus gerai, 

l nes manau, kad ir dęmokratinęs valdžios 
supranta...

Pasikalbėjimas nutrūko. Mes tylomis

tronų.
» —Bi

w..
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Sov. Sąjungos Žinios

gulėjome sušalę, žiūrėdami į viršų, į 
žvaigždes, aiškiai šviečiančias po to, kaip 
tamsūs debesiai nušliaužė į priešo pusę.

—Kas liečia mane,—atsiliepė vienas iš 
kovotojų,—tai lai aš būsiu prakeiktas, 
jeigu bandysiu anksčiaus iš čia pasi
traukti, kol neduosime pipirų toms kiau
lėms.

Jo pareiškimą svarstėme. Paskui nu
sprendėme pasiskirstyti apkasų linijoje 
ir žiūrėti ar negalima padaryti kelis pa
sekmingus šūvius. Mes nusprendėme šau
ti tik tame atsitikime, kada tikslas bus 
matomas. Susitarėme susirinkti už pus
valandžio į daiktą. Aš turėjau penkioli
ka dėžučių su patronais, nes jas pasi
ėmiau nuo vieno užmušto draugo. Aš pa
sidalinau jas su draugais.

Mes pasiskirstėme. Per dvidešimts mi
nučių atsargiai tėmijau pasislėpęs už uo
lų, bet neradęs tinkamos vietos ir palei
dęs dvi kulkas į priešo kelis žmones, ku
rie buvo susigrūdę priešo pozicijos ga
le, galų gale patsai tarpe akmenų pakly
dau.

Matomai buvo dvylikta valanda nak
ties. Likusią nakties dalį praleidau dre
bėdamas iš šalčio tarp uolų. Kur tai auk
ščiau kalnyne buvo šauliai. Jie šaudė, 
kulkos kaukė ir medžius kapojo visai ne
toli manęs, kas darė daug nesmagumo. 
Tiesiai prieš mane girdėjos priešo kulka
svaidžio tratėjimas, iš to man darėsi aiš
ku, kad fašistų pozicija yra tarpe ma
nęs ir mūsų apkasų.

Tamsumoj parkrisdavau. Kartą par
puoliau veidu į kalnų upeliuką. Sušlapau. 
Šaltis pasidarė nepakenčiamas/ Auštant 
buvau toli užpakalyj fašistų pozicijos, 
nes tamsoj paklydęs nuėjau ne į dešinę, 
bet į kairę. Tik dvi valandos po saulės 
užtekėjimo suradau upeliuką ir pagal jį 
išėjau į liaudiečių frontą apie vieną my
lią nuo mūsų pozicijos. Aš tuojaus užli
pau ant kalno prie mūsų pozicijos, kur 
draugai ovacijomis pasitiko. Visi jau ma
nė, kad aš užmuštas.

Tą rytą vėl ir vėl skrajojo vokiški lėk
tuvai—bombininkai, bombavo mus, bet 
įbauginti priešo pėstininkai (mūsų nak
ties atakomis, kaip vėliau mums prisi
pažino ir jų belaisviai) nepuolė mūsų po
zicijų.

Sušalę, purvini, nemiegoję nei vienos 
valandos per ištisas paras laiko, susigrū- 
dome prie vežamosios virtuvės tarpe uo
lų, vargiai nurydami valgėme duoną, ku
rią reikėjo daužyti į akmenis, ir graužė- 
me lašinių šmotą.

Kiek toliau, tarpe uolų, vienas iš mū
sų kovotojų—valstietis iš Albacetos, pa
sirėmęs ant šautuvo, pradėjo negarsiai 
dainuoti pietų Ispanijos dainą. Visi klau
sėmės dainos. Jis sustojo. Minutę buvo 
tyla. Paskui pasigirdo balsas kovotojo iš 
Toledo, kuris uždainavo kitą dainą.

Valstietis iš Albacetos stovėjo tarpe 
uolų, stovėjo išsitiesęs ir laukė, kada ant
ras pabaigs punktą dainos, tada jis vėl 
uždainavo savo dainos kitą punktą vari- 
jacijomis. Kovotojai jam plojo. Kaip tik 
jis baigė, visi sušuko:

—Na, Toledo, parodyk dabar savo 
dailę!

Kovotojas iš Toledo pasidėjo šautuvą, 
kad suteikus daugiau laisvės, rankoms ir 
krūtinei, ir uždainavo. Kada baigė dainą, 
trenkė aplodismentai, kurių aidas nusi
rito per uolas. Vėl pasigirdo balsas:

—Na, Albaceta, nepasiduok jam!
Grauždami’, kaip akmenį kietą duoną, 

stovėdami ant išdegusios žolės ir pušų 
spyglių, kovotojai atydžiai klausėsi kiek
vieno dainininko, o kai kurie vykusiai 
pritardinėjo. Jie dainavo senoviškas val
stiečių dainas, liaudies, meiliškas dainas 
apie pievas, žemę, tėvynę, ir naujas 
dainas apie Ispanijos apgynimą nuo fa
šistų.

Šaltą rytą jų balsai per pusvalandį 
skambiai, išdidžiai ir gražiai plaukė, 
nors tik keli mastai nuo jų kulkos kaukė 
ir atsimušdinėjo į uolas, o kas penkios 
minutės kaukiantis kanuolės svaidinys 
bandė užglušinti dainą.

—Daugelyje atsitikimų,—fare kapito
nas,—mūsų, ispanų, negalima pavadinti 
kultūriškais žmonėmis, bet muzika pas 
mus labai gera.

(Ęus (Jaugiau)

Naujas Gelžkelis
Tarpe Gurievo ir Kaadagačo 

vedamas naujas ' gelžkelis. Jau 
atlikta 853,000 kubiškų metrų 
žemės darbai, šiemet bus atida
ryta naujo gelžkelio dalis tarpe 
žibalo šulinių Makate ir Dossore, 
35 kilometrų ilgio. Sekančiais 
metais bus baigtas visas naujas 
gelžkelis.

Pasveikinimas iš Ledyno
Ant Rudolfo salos susirinkus 

nemaža grupė Sovietų . lakūnų, 
kurie j ieško Levanevskio ir jo 
draugų. Jie prisiuntė karštą pa
sveikinimą proga Aukščiausio 
Sovieto rinkimų. Pasirašo didvy
riai ševėlevas, Vodopijanovas, 
Spirinas, Molokovas, Aleksėje- 
vas, Mazurukas ir Mitroškinas.

Maskvos-Volgos Kanalas
Maskvos-Volgos Kanalas už

darys savo veikjmą su 1 d. 
lapkričio, žiemos metu viešpa
tauja šalčiai ir ledas, žiemos 
metu bus apžiūrėti ir pataisyti 
laivai. Kanalas į trumpą laiką 
savo veiklos pasitarnavo per
vežimui 400,000 keliauninkų ir 
360,000 tonų įvairių prekių.

Leningradas Auga
1937 metais į 9 mėnesius lai

ko Leningrade išgrįsta ir atnau
jinta 302,000 keturkampių met
rų gatvių ir 53,000 ket. metrų 
šaligatvių. Per tą laiką išbuda- 
vota daug naujų gyvennamių. 
Vien “Iljič” vardo fabriko 100 
darbininkų šeimynų persikėlė 
gyventi į naujus moderniškus 
gyvennamius, “Krasnaja Zna- 
mia” fabriko—50 šeimynų.

Mieste išbudavota 13 naujų 
mokyklų;- ;T10yK‘ėktarų^ pločio/ 
pradėtas budavoti parkas. Le
ningradas į trumpą laiką gavo 
154 naujus taksius, 75 autobu
sus ir 32 troleibusus.

“Požeminiai Palociai”
Maskvoj baigiama - antras 

metro (11-kos mylių ilgio pože
minių, traukinių kelias). Metro 
bus labai gražus. “Kurską Sto
tis” išbudavota iš pilko marmu
ro; “Majakovskio Stotis” išbu
davota iš geležies; “Sverdlovo 
Stotis”—visa iš balto marmuro 
ir kitos stotys labai gražiai 
įrengtos. Užsienio koresponden
tai sako, kad tai tikri “požemi
niai palociai.”

Vladivostokas Sujudęs
Vladivostoke įvyko demons

tracijos išreiškimui padėkos So
vietų valdžiai už paskelbtus nau
jus rinkimus. Demonstracijose 
dalyvavo 40,000 darbininkų, jū
reivių ir raudonarmiečių.

Naujas Kultūros Palocius
Ant Artem salos išbudavotas 

naujas kultūros palocius. Jis 
skiriamas Baku žibalo darbi
ninkams. Jo išbudavojimas at
siėjo 1,500,000 rublių. Jis bus 
atidarytas minint 20-ties metų 
revoliucijos sukaktį.

Sugavo Vagį
Maskvoje, makaronų fabriko 

vedėjai pavogė 45,000 rublių. 
Fabriko vedėjas N. J. Pomeran- 
cev ir kasierius P. S. Ptycin at
liko tą žulikystę. Ptycinas 
areštuotas, o Pomerancev pa
spruko.

Nauji Judžiai
Revoliucijos paminėjimui Ma

skvos judžių gamintojai išleido 
naujus'kalbinius judžius “Vos- 
tanija” ir “čelovek s Vintov- 
koj.” Leningrade gamintas ju- 
dis “Za Rodihu”.

Neląiiue Graikų Laivo
Iš Odesos plaukiąs graikų lai

vas “Igor”, su 4,500. tonų grū
dų, užėjo ant seklumos. Sovietų

darbininkai gelbėjimui laivų iš
vyko jam į pagelbą “Altai” lai
vu.
Iš 300,000 žmonių Choras
Leningrade, laike 20-ties me

tų revoliucijos sukakties, Uric- 
kio Aikštėj, dainuos choras iš 
300,000 žmonių. Jis sudainuos 
“Internacionalą,” “Dainą apie 
Tėvynę,” “Partizanka,” “Ko- 
chovką” ir kitas mylimas dai
nas.

Revoliucijos paminėjime da
lyvaus ir dūdų orkestrą iš 3,500 
muzikantų.

Literatūros Reikalavimas
Minske išleista 1,200,000 eg

zempliorių skaičiuje brošiūra 
“Patvarkymai Apie Rinkimus 
Aukščiausio Sovieto,” ji greit 
išsiplatino. Brošiūra baltarusių 
kalboj.

Nauji Keliai Taigoj
Iš Čitos, Sibiro, praneša, kad 

daug naujų kelių pravesta per 
nepereinamus miškus ir didelius 
kalnus. Vien tiltai sudaro 332 
metrus ilgio, šie keliai skiriami 
kolektyviečių reikalams.

Mokosi Istoriją
Iš Sevastopolio praneša, kad 

Juodų Jūrų karo laivyno jūrei
viai mokosi istoriją, ypatingai, 
kreipia atydą į revoliucijos eise
ną 1917 metais. Sovietų jūreiviai 
ir taip buvo kultūringi ir susipa
žinę su istorija, bet prie revoliu
cijos sukakties besiruošdami jie 
stengiasi savo žinojimą dar 
daugiau pakelti.

Nauja Proga Išlaimėt!
$109,000 -

Jokio Specialio Mokslo Nereikia
Naujas kontestas už $250,000 do

vanų yra paskelbtas praeitą menesį 
per gamintojus Dvigubai-Švelnių Old 
Gold Cigaretų. Nuo šio paskelbhno 
tiesiai užkariauta Amerikos publika 
ir sudarytas tokis didelis interesas, 
kad kiekviename kaime ir mieste pri
pildomi kontesto piešiniai.

Šiame kdnteste nėra jokio sunku
mo dalyvauti. Nereikalingi žodynai 
ir 'enciklopedijos atsakymams. Me
chanikas turi užtektinai žinojimo at
sakymams, kaip ir kolegijos profe
sorius. v

Old Gold duoda jums kitą progą 
išlaimeti $100,000 dovaną. Daugelis 
mūsų skaitytojų jau yra stoję į šį 
kontestą. Jie dirba atsakydami į 
klausimus. Visi nori laimėti. Jeigu 
jūs dar nestojote j kontestą, tai dar 
nėra pervėlu.

Nueikite pas jūsų artimiausį ciga
retų pardavinėtoją ir pareikalaukite 
oficialį Old Gold Piešinių Buletiną 
su smulkmeniškomis ir pilniausiomis 
žiniomis apie kontestą. Sekite aty
džiai instrukcijas. Jeigu jūsų ciga
retų pardavėjas negali aprūpinti Bu- 
letinu, tai siųskite savo prašymą į šį 
dienraštį.

Turėkite mintyj ir tą, kad po pa
bandymo pirmo pakelio Dvigubai- 
Švelnių Old Gold cigaretų jūs džiaug
sitės jais ir dvigubai atgausite savo 
pinigų vertę.

(Old Gold Naujienos)

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 šį pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., Ney? 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nęsunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisve).

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

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

87«1 JOS CĄMPAU AVB., DETROIT, MICH.
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PAMATYKITE GRAŽIĄ MUZIKALIŠKĄ OPERETĘ

“Meiles Nuskriausta”
Vertė iš anglų kalbos Amilija Jeskevičiutč ir Brone šalinaitė 

Stato Scenon ir Suvaidins Sietyno Choras

Šeštadieni, 6 d. Lapkričio-November, 1937
Pradžia 7 vai. vakaro. — Įžanga 75c ir 50c

Šv. Jurgio Salėje, 180 New York Ave., Newark, N. J.

A. Dobinis
Advokato rolėj

J. Sukackas
Teisėjo rolėj

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Jau žinote iš praeities, kad Sietyno 
Choras visada duoda gerus parengimus ir gražiai suvaidina operetes, 
šiuom kartu bus perstatyta nepaprastai graži muzikaliŠka operetė. 
Tad nepraleiskite progos jos nepamatę.

Aptart sulosimo operetės, kompozitorė Bronė Šalinaitė duos muzikos 
lekciją, dainuojant bei demonstruojant Oktetui Aidbalsių iŠ Brooklyno. 
Ji aiškins muzikos vystymosi istoriją, nuo paprastos liaudies dainos iki 
klasiškos. Tai bus svarbus supažindinimas su meno reikšme.

Po Programai Šokiai iki Vėlumai Nakties
Pamatysite gražią operetę, išgirsite puikios muzikos ir smagiai pa

sišoksite. Tad būkite visi ir visos. • RENGĖJAI.

PHONE PULASKI 5-1090

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

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

Sleeping Accomodations.

OPEN DAY AND NIGHT

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

417

3

I

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

PER WEEK
• GENTS’ DAYS

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

T
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D-ges Bondžinskaites Prakalbų Maršrutas saugos departamentui uždėti ad
ministracijai baudą.
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PASAULINES ŽINIOS

LIETUVOS ŽINIOS
Telefonas: Humboldt 2-7964

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Susirin- 
d.

UKMERGĖ
Pradėta Statyti Amatų 

Mokykla
Šiomis dienomis pradėta sta

tyti Ukmergės Valstybinė ama-

OFISO VALANDOS
nuo 1-3 dieną ir nuo T—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Dr. Herman Mendlowitz ■
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)' ' 

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

3

r:

Draugės J. Bondžinskaites 
prakalbų maršrutas Naujoj An
glijoj prasidėjo. Worcester kal
bės lapkričio 3 ir 4 dd., Hudson 
kalbės lapkričio 5 d., ir tt.

šį draugės Bondžinskaites 
maršrutą finansuos Lietuvių 
Komunistų Frakcijos Pirmo Di- 
strikto Biuras ir biskį prisidės 
ALDLD 7-tas Apskritys. Todėl 

* kolonijos pačios turit rūpintis 
padengti išlaidas svetainės ir 
plakatų. O Bondžinskaites kelio
nes ir už sugaištą laiką apmo
kės apskritys.

Dra/ugai ir draugės! Komu
nistų Partijos vajus sukėlimui 
$500,000 dar nepasibaigė. Tuo 
patim laiku Mass, reakcionieriai 
tebetęsia komunistų veiklos “ty
rinėjimą,” kuris partijai .atsieis 
apie $3,000. Todėl per draugės

Bondžinskaites prakalbas visur 
turi būti renkamos aukos Ko
munistų Partijos budavojimo 
fondan, į kurį mes, lietuviai šia
me distrikte turim sukelti ne
mažiau $300. Todėl surinktas 
aukas per draugės Bondžinskai- 
tės prakalbas arba perduokite 
kalbėtojai, arba siųskit: J. Gry
bas, 25 St. George Ave., Nor
wood, Mass.

Dėkit pastangų sutraukimui 
skaitlirtgos publikos į Bondžins- 
kaitės prakalbas; draugė Bon- 
džinskaitė yra gerai prisiruošusi 
kalbėtoja, ilgokai išgyvenus So
vietų Sąjungoj. Nieks kitas taip 
tinkamai negalės išdėstyti So
vietų Sąjungos gyvenimo sąly
gų, kaip draugė Bondžinskaite, 
kuri ilgą laiką praleido studija
vimui naujos sistemos.

J. Grybas.

Kažin kas pasidarė su mūsų I pasiuntė Darbo ir socialės ap- 
knygium, jau ketvirtas susirin-' 
kimas kaip nedalyvavo,, kiek 
žinau, drg. Dovidonienė yra 
sveika, susirinkimus, reikėtų 
neapleisti. Draugai J. J. Bak
šys ir J. Skliutas išdavė puikų 
raportą iš ALDLD 7-to Aps

kričio metinės konferencijos. 
Mūsų apskritys gražiai pasi
darbavo šiais metais plataus 
darbininkų judėjimo naudai.

Clevelando Kongreso Veiki
mo Komitete mūsų kuopos at
stovas, F. Petkūnas savo ra
porte pranešė, kad lapkričio 7 
d. įvyksta vakarienė, 29 Endi
cott St. ir bus šaukiamas susi
rinkimas apkalbėjimui Lietu
vos gyventojų būklės ir kokia 
parama bus galima suteikti fa
šistų nuvargintiems ir kanki
namiems Lietuvos žmonėms. 
Šis susirinkimas priėmė rezo
liuciją prieš “Investigacijos 
Komisiją” Mass. Valstijoj, ku
ri visaip kabinėjasi prie Kom. 
Partijos, o fašistų neva jieško

Šiaulių Darbo Inspektorius 
p. Paliukas jau grįžo iš kariuo
menės ir vėl pradėjo eiti savo 
pareigas. Jį pavadavęs Raseinių 
darbo inspektorius grįžo į savo 
vietą.

Šiaurės Atšvaistė Danguje
IX-30 d. vakare šiauliečiai 

stebėjo danguje retai pasitai
kančio ryškumo šiaurės atšvais
tę, kuri ilgais spinduliais kaita
liojosi pb visą šiaurinę dangaus 
pusę.

Puslapis Penktas

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Trečiadienio vakare, 7:30 vai. kal
bės drg. Bondžinskaite, kuri ilgus 
metus yra gyvenusi Sovietų Sąjun- I 
goj. Prašome visų skaitlingai daly- 1 
vauti, nes jinai pasakys daug^ įdomių ' 
dalykų. O pasikalbėjimas su drg. 
Bondžinskaite įvyks 4 d. lapkričio, 
7:30 vai. vak. — Kom. (258-259)

PITTSBURGH, PA.
Am. Lietuvių Darbininkų Literatū

ros 4-tas Apskr. rengia Koncertą 
dienraščio “Laisvės” naudai, kuris 
įvyks .28 d. lapkričio-Nov. Lietuvių1 
Mokslo Draugijos Salėje, 142 Orr 
St. (Soho dalyje). Pradžia 7 v. v. 
Įžanga 50c ir 35c. Programoj daly
vaus Mainierių Kvartetas iš Shenan
doah po vadovyste Judzentavičienės, 
apart jų bus gerų vietinių talentų. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti ir išgirsti puikią programą. — 
Rengėjai. (256-258)

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams. -
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barber! ai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
. Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Corlett Apylinkėj
Kiek teko sužinoti, šioj apie- 

linkėj darbininkų judėjime ne
mažai pasidarbuota darbininkiš
kų organizacijų reikale: ALD 
LD 57-ta kp. ir moterų LDS 
138-ta kp. turėjo piknikų ir į 
kuopas gauta naujų narių. Kuo
pų piknikai buvo pasekmingi. , 
Darbininkiškų organizacijų kuo
pom simpatizuojančios publikos 
lankėsi daug, per tai kuopos pa
sidarė gražaus pelno ir finan
siškai gerai stovi. Taip labai 
gražu ir prakilnu, kad draugai 
ir draugės darbuojasi ir lietu
viška visuomenė moka įvertinti 
d a r b i n i n,k iškų organizacijų 
svarbą.

Linksma, kad draugai ir 
draugės moka darbuotis savo 
klasės reikalams ir turi lietu-1' 
vių darbininkiškos visuomenės 
simpatiją. Bet nelabai gerai, 
kad draugai, kuriem gyvenimo 
aplinkybės leidžia dalyvauti dar
bininkų parengimuose, nesi
stengia parašyti į dienraštį 
“Laisvę” apie parengimų pasek
mes. Nekurie draugai labai klai
dingai išsireiškia, sakydami, 
kad prieš parengimą tai svarbu 
parašyti į laikraštį, nes tuomi iš
garsini ir publikos daugiau atsi
lanko, o po parengimų nėra 
vei-ta rašyti.

Manau, kad ir kitų lietuvių 
kolonijų korespondentai turi to
kį pat manymą. Nesenai “Lais
vėj” krisluose buvo rašyta, kad 
“Laisvės” korespondentai ap
stoja rašinėti, mat, vasaros karš
čiai, ilsisi. Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė žinome, kad 
ftiūsų darbininkų dienraščiai va
dovauja mūsų judėjimą ir stovi 
mūsų sargyboje. Jei lietuvių vi
suomenė neturėtų stiprių darbi
ninkiškų dienraščių, tai vietinis 
ir abelnas visas Amerikos lietu
viu darbininkų judėjimas pa
sauliui nebūtų-žinomas. Ir mū
sų darbininkiškos organizacijos 
nebūtų taip veiklios ir negalėtų 
sparčiai augti ir bujoti. Be dar
bininkiškų organizacijų ir pla
čios Amerikos lietuvių visuome
nės medžiaginės ir materialinės 
paramos ir mūsų darbininkiški 
dienraščiai būtų silpni ir nega
lėtų pasilaikyti.

Tad ir yra reikalas rašyti į 
dienraščius. Darbininkai myli 
skaityti ir remti tokį dienraštį, 
kuriame telpa daugiausia kores
pondencijų iš darbininkų gyve
nimo.

Kiekvienas žinome, kad dien
raštis “Laisvė” pasiekia kiekvie
ną lietuvių darbininkų koloniją 
ir skleidžia darbininkuose tą 

t > idėją, dėl kūrios sąmoningų dar
bininkų klasė darbuojasi.

Kiekviehas žinome, kad per 
skaitymą darbininkiškos litera
tūros gavome klasinio peno ir 
pažinome darbininkų priešus, 
kurie visokiais būdais stengiasi 
varžyti darbo žmonėm laisvės 
žodį. Per skaitymą darbininkiš
kų laikraščių, per lankymąsi į 
darbininkų parengimus, prakal-

Iš ALDLD 11 Kuopos 
kimo, Spalio 24 

/ 
Susirinkimas buvo 

palyginus su kuopoj narių
skaičiumi. Draugai, negerai, 
kad nelankote susirinkimų. 
Šioj kuopoj priklauso geras 
būrys pažangių ir veiklių 
draugų, tai kodėl nelankote 

•susirinkimų ? Jei kas negero 
yra kuopoje, jūs, draugai, su
ėję galit pataisyt, pakeisti.

Kiek Liaudies Padėjėjų ir 
Svetimų Fašistų Ispanijoj
London. — Sovietų am

basadorius Iv. Maiski mano, 
kad generolui Franco’ui tal
kininkauja šešis-septynis 
sykius daugiau italų, nazių 
ir portugalų fašistų^ negu 
Ispanijos respublika tūri 
tarptautinių liuosnorių.

Įvairių kitų šalių diplo
matai, apart Italijos ir Vo
kietijos, sako, kad Ispani
jos fašistai turi 100,000 sve
timų padėjėjų, o respubli- 
kiečiai—35,000 tarptautinių 
savanorių.

Susikirtimai tarp Pieninių 
Farmerių ir N. Y. Policijos
Albany, N. Y.-Piėną par

davimui gaminančių farme
rių unijos streikas paliečia 
18 apskričių, šiaurinėj da- 
lyj New Yorko valstijos. 
Kai kur streikuoja jau pu- 
_____________2_ > ...... -

Padidėjus Kraujo Pasiūla
Paskutiniuoju laiku Kauno li

goninėms vis daugiau esą pasiū
loma pirkti žmogaus kraujo. Sa
vo kraują siūlą parduoti ne
turtingi studentai ir šiaip visoki 
vargų spaudžiami žmonės.

Valstybinėje Kauno ligoninėje 
už vieną litrą žmogaus kraujo 
mokama apie 60 lt.

ir paskelbė negalinti surasti. įy mokykla. Statoma amatų mo- 
Taipgi likos išrinkta komisija 
sukėlimui finansų, surengiant 
kokį vakarą bendrai su ALD 
LD. Moterų 155 kuopa. Šis su
sirinkimas sutiko prisidėti prie 
Lietuvių Komunistų frakcijos 
surengime prakalbų drg. Bon- 
džinskaitei, kuri gerokai išgy
veno Sovietų Sąjungoj. Bus

(įdomu ją girdėti kalbant. Ne- 
pamirškil! Prakalbos įvyks 
lapkričio 3 d., po num. 29 En
dicott St., 7 :30 vai. vakaro. O 
pasikalbėjimas :— lapkričio 4 
d., taipgi vakare, toj paC vie
toj.

ALDLD 11 kuopos koresp.

kykla bus Kauno g. gale, prie ge
ležinkelio stoties. Mokykla bus 
moderniška, su vandentiekiu, 
kanalizacija, centraliniu šildy
mu ir kitais patogumais. Ten 
pat bus ir mokyklos dirbtuvės. 
Visi statybos darbai kainuosią 
apie 400,000 lt. Mokyklos pro
jektas inž. Vodopalo.

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kuopa laikys savo susi

rinkimus naujoj vietoj, Lietuvių sve
tainėj, Rollins St. Sekantis susirin
kimas įvyks 4 d. lapkričio, naujoj 
vietoj. Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
nariai privalote atsilankyt į šį susi
rinkimą, nes yra daug svarbių rei- ; 
kalų apsvarstymui.

Taipgi pranešu, kad LDS 48 kuo
pos finansų sekretorius persikėlė 
gyventi į naują vietą, 2108 Penros 
Avė. — Sekr. S. Raymond.

(256-258)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

opi

Pabrango Laivai
Lietuvos Loydo b-vė j ieškanti 

dar poros laivų pirkti, bet pasi
rodo; kad tinkamų laivų už pri
einamą kainą esą labai sunku 
gauti pirkti, paskutiniuoju metu 
laivai labai pabrangę. Tai esą 
dėl pagyvėjusios- prekybos ir 
rengimosi karui.

bas, paskaitas ir tt., priėjom 
prie išvados, kad niekas kitas 
darbininkų klasės gyvenimo ne
pagerins, kaip tiktai mes patys, 
susiorganizavę ir vieningai veik
dami 'su viso pasaulio darbinin
kais, vadovaujant Komunistų 
Partijai.

sė pieno gamintojų. Įvyksta 
susikirtimų . ant, vieškelių 
tarp streikierių, stabdan
čių pieno pravežimą, ir val- 
stijinės policijos.

Kompanijos siūlo po $2.35 
už kiekvieną šimtą svarų 
pieno. Streikieriai reikalau
ja $2.50 ir pripažint jų uni
ją-
LIŪTYS UŽLIEJA APKA

SUS ISPANIJOJ

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Smarkios 
liūtys užplukdė vandeniu 
apkasus liaudiečių ir fašistų 
Gallego ir Ebro upių srity
se, šiaur-rytiniame Ispani
jos fronte.

Potviniai laikinai sustab
dė pėstininkų ir lakūnų ko
vas, apart artilerijos udil
elio” šimto mylių ilgio fron
te, kur fašistai, veikdami 
nuo Saragossos, stengiasi 
prasimušt tarp Barcelonos 
ir Valencijos iki rytinio pa
jūrio.

Inspektoriai Lanko Įmones
Praeitą savaitę Ukmergės 

miesto ir priemiesčių pramonės 
įmones lankė vyresnysis darbo 
inspekt. Akelaitįs ir Ukmergės 
apyg. darbo insp. česnavičius. 
Buvo nusiskundimų dėl blogų 
darbo sąlygų. Vienoje, pačioje 
didžiausioje, garinėje kepykloje 
darbininkai skundėsi insp. Ake
laičiui, esą tenka dirbti per pa
rą 16 yaL ir .už viršvalandžius 
nemokama. Tuo reikalų, Surašy
tas protokolas.

Ugniagesiai Įsigijo Dar 
Vieną Mašina

Praeitą savaitę Ukmergės 
miesto savivaldybė nupirko ug
niagesiams gaisrinį automobilį. 
Kainavo apie 24',0(f0 lt.

Priveža Daug Bekonų
Rugsėjo 27 d. į Alytaus gelžk. 

stotį privežė tiek daug kiaulių, 
kad Maisto agentams teko pri
iminėti iki vėlaus vakaro. Tą 
dieną buvo priimta 269 bekoni- 
nės ^iaulės ir 20 lašininių, be to, 
dar vienas vagonas raguočių. Iš 
viso vienuolika vagonų.

Trūksta Malkų
Pastaruoju laiku į Alytaus 

miestą mažai atvežama rinkon 
malkų ir dėlto malkos yra smar
kiai pabrangę. Už vienkinkį ve
žimėlį pušinių malkų tenka mo
kėti 10-12 lt., o kietesnių rūšių 
malkos dar brangesnės. Miesto 
biednuomenė dėlto labai nusis
kundžia. •

Kėdainių Policininko 
Tragedija

Rugsėjo 27 d. vakare Kėdai
nių miesto savivaldybės polici- i 
ninkas Jonas Puikys mirtinai 
nušovė savo uošvę Nastaziją 
Bazevičienę, sunkiai sužeidė sa
vo žmoną ir po to pats nusišovė, j 
žudynių priežastis—uošvė kišu- 
sįs į šeimyninį Puikio gyvenimą 
ir jam trukdžiusi gyventi. Pui- 
kienė nors ir sunkiai sužalota, 
bet pasveiksianti. )

Kiek Lietuvoje Yra 
Briedžių

Miškų administracijos žinio
mis, dabar Lietuvoje esą 230 
briedžių. “M. Gir.” rašo, kad šį 
mėnesį žemės, ūkio mm. p. Put
vinskis prie Kauno, Praveniškių 
miške, nušovęs vieną briedį.

ŠIAULIAI
“Birutes” Saldainių 

Fabrikas
neišmoka laiku savo darbinin
kams atlyginimo, todėl šie pasi
skundė darbo inspektoriui, ku
ris surašė fabrikui protokolą ir

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius'
v GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
PftrBamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
Ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vSliauaios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

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

NEWARK, N. J.

* Nėra valandų sekmadieniais.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarftavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių koirrtĮ^pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

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

Valgykite Medtj
‘‘Laisvė’’ vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės’1 ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

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

______ ______ VYS, HEMORROIDAI ar k-tos MĖŠLAŽARNĖS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinfa.

X-SPINDULIAIS IšEGiZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St Tarp Union s*ir Irvin«P1- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Kaip ir Už Ką Balsuoti į Miešto Tarybą 
Brooklyne, Queens, Bronx, Manhattan?

Už Ką Balsuot Brooklyne?
Brooklyne įvairių partijų ir 

grupių yra išstatyta 99 kandi
datai j Miesto Tarybų (City 
Council), bet iš to skaičiaus 
galės būti išrinktais koki 8, 
nes iš visų , penkių Didžiojo 
New Yorko dalių bendrai bus 
išrinkta viso nuo apie 23 iki 36 
“councilmanai.” Visų Brookly- 
no kandidatų surašąs tilpo 
šeštadienio ir pirmadienio 
“Laisvėj”.

Komunistai ir visi pažangūs 
darbo žmonės raginami pasi
rinkti sekamus kandidatus:
(Nebalsuokite kryžiukais, bal

suokite numeriais).
No. 1 PETER V. CACCHIONE, 

komunistą.
No. 2 Louis Hollander, 

Am. Darbo Partijos.
No. 3 Andrew R. Armstrong, 

A. D. P.
No. 4 John Gėlo, A. D. P.
No. 5 Harry W. Laidler, 

socialistą.
No. 6 Benjamin F. Butler, 

City Fusion.

Už Ką Balsuot Queense?

pirmu kartu plačios masės 
darbo žmonių ir šiaip pažan
giųjų išstojo bendru frontu 
prieš reakcionierius, prieš 
Tammany. Tai yra lenktynės 
tarp progreso ir reakcijos, 
tarp demokratijos šalininkų ir 
jos priešų. Demokratijos prie
šų spėkas atstovauja Maho
ney, Tammanės kandidatas, 
taipgi Kelly mašina, Brookly
ne ir Harvey — Queense.

Į šiuos rinkimus žiūri visa 
šalis ir visas pasaulis.

Lai kiekvienas darbo žmo
gus ir pažangus pilietis panau
doja didžiausią piliečio teisę 
ir pareigą — balotą — apgy
nimui demokratijos ir progre
so nuo reakcijos.

Balsuokite No. 1 už komu
nistų kandidatą j Miesto Ta
rybą !

Balsuokite už Am. Darbo 
Partijos (Am. Labor Party), 
kandidatus į Miesto Tarybą! 
Balsuokite už Am. Darbo Par
tijos kandidatus majoro ir ki
tų miesto valdininkų vietoms.

Liet. Komunistų Komitetas

Greit Išgirsime 
Surprizą

“Laisvės” Koncerto progra
mos sutaisymas jau eina prie 
pabaigos. Turime puikiausius 
Amerikos lietuvių talentus. Ne
perdėsime pasakydami, kad gu
rėsime puikiausią programą, 
kokią tik begalima sudaryti iš 
lietuvių talentų. Tačiaus galime 
pasidžiaugti savo tautos progre
su meno srityje, kad jau pasie
kėme gana aukšto laipsnio mu
zikoje ir dailėje ir jau galima 
sudaryti aukštai klasišką pro
gramą savo koncertam iš lietu? 
vių talentų, šiemet “Laisvės” 
koncerte vyriausios figūros bus 
lietuviai. Ir “Laisvės” koncerto 
programa bus pirma Amerikos 
lietuvių aukštų talentų, tinkamai 
suderintą ir tikrai graži.

Dali^ogramos jau esame 
paskelbę, o už poros dienų pa
duosime ištisą programą. Pra
šome įsitėmyti, jog “Laisvės” 
koncertas bus sekmadienį, 14 
dieną lapkričio (Nov.), Labor 
Lyceum Salėje. Prasidės 3 vai. 
po pietų. Rengėjai.

Amerikos Lietuviu Kongreso Brooklyno Skyrius 
Tęs Lietuvos Liaudies Rėmimo Darbą

Šie visi - įnešimai delegatų 
vienbalsiai priimti.

Apart virš minėtų, dar įnešta 
rekomenduot sekamam Am. Lie
tuvių Kongreso suvažiavimui 
apsvarstyt steigimą moksleivių 
fondo, šis taipgi vienbalsiai pri
imtas.

Taksįų Vairuotojai '’Susėdo 
Taksese

LDS Jaunuolių
Prakalbos

-- ,--
Šį trečiadienį, “Laisvės” Sve

tainėje, Brooklyno LDS Jaunuo
lių kuopa rengia prakalbas. 
Daktaras kalbės anglų kalboj 
apie veneriškas ligas. Prakalbos 
prasidės lygiai 8-tą valandą, tad 
visi, kurie norėtumėt pasinaudot 
šia progk, išgirst apie tą temą, 
kuria buvo uždrausta kalbėt iki 
nelabai senai, ateikite lapkričio 
3-čią. Visi jauni ir seni turėtų 
būtinai išgirst apie šias ligas, 
kurios grąsina visiems.

PAJIEŠKOJIMAI

Ignas Lakstutis
Pajieškau savo brolio Igno Laks

tučio. Iš Lietuvos paeina nuo Aly
taus Apskr., Butrimonių Valsčiaus, 
Greikonių kaimo. Daugiausia gyve
nęs Scranton, Pa. ir yra buvęs Ame- 
rimos kareivis pereitam kare. Turiu 
labai svarbų reikalą su juo susižinoti. 
Prašau atsišaukti pats arba kurie 
žinote apie jį prašau pranešti. Kuris 
pirmas praneš, gaus $20.00 dovanų.

ALEX LAKSTUTIS
71 School St., Thompsonville, Conn.

(257-259)

padaryta eilė 
kurie žemiau 
“Įnešimai.” 
atstovauta to-

No. 1 PAUL CROSBIE, 
komunistą.

No. 2 James J. Bambrick, 
A. D. P.

No. 3 Charles Belous, C. F.

Už Ką Balsuot Brome?
1 ISIDORE,^BEGUN, 

komunistą.
2 Michael J. Quill, 

Am. Darbo Partijos.
3 Salvatore Ninfo, A. D. P.

Už Ką Balsuot Manhattane?
Komunistai ir visi komunis

tinio judėjimo rėmėjai Man
hattane (N. Y. Mieste) iš 47 
kandidatų surašo pasirinks 
balsavimui sekamus kandida
tus:
1 ISRAEL AMTER, 

komunistą.
2 B. Charney Vladek,

Am. D. Partijos.
3 John H. Johnson, 

piliečių nepartinių.
4 S. John Block, socialistą.

Už Ką Balsuot Richmonde 
(Staten Islande)?

No. 1 Denver R. Campbell,
A. D. P.

No. 2 Dr. Nathaniel P. Clough, 
neprigulmingų piliečių ir 
fusijos.

Rinkimas Majoro ir
Kitą Valdininką

Apart aukščiau nurodytų 
kandidatų į Miesto Tarybą, 
dar bus renkama miesto majo
ras ir kiti valdininkai. Ameri
kos Darbo Partija toms vie
toms stato sekamus:
Fiorello H. LaGuardią,

į majorus.
Newbold Morris, į Miesto Ta

rybos prezidentus.
Joseph D. McGoldrick

į kontrolierius.
Thomas E. Dewey į N. Y. Ap

skričio distr. prokurorus.
Raymond V. Ingersoll

į Brooklyno prezidentus.
Isidore Nagler į Bronxo pre

zidentus.
Stanley M. Isaacs į Manhattan 

prezidentus.

Balsavimas Konstitucijos
Laike šių rinkimų bus pa

duota piliečių nubalsavimui 
vienas naujas sumanymas-pa- 
sifllymas (proposition) ir 6 pa
taisos prie N. Y. Valstijos kon
stitucijos.

Balsuokite “YES” už suma
nymą (proposition No. 1).

Balsuokite “NO” prieš vi-( 
sas šešias pataisas (amend- j 
ments). Apie tą sumanymą ir 
pataisas buvo plačiai rašyta 
pirmadienio “Laisvėj.”

Šiandien Visiems Svarbu 
Dalyvaut Balsavimuose
Šie New Yorko Miesto rinki

mai yra istorinės svarbos, nes

Rezoliucija, Užginanti Am. Lietuvių Kongreso Darbuotę 
Rinkime Parašą už Amnestiją Lietuvos Politiniams Kaliniams

KADANGI, dabartiniu laiku 
Lietuvos kalėjimuose ir .koncen
tracijos stovyklose randasi šim
tai kovotojų už atsteigimą de
mokratinės tvarkos Lietuvoje ir 
už kovą pagerinti savo ir kitų 
Lietuvos gyventojų ekonominį 
gyvenimą, ir

KADANGI, tie visi Lietuvos 
gyventojai yra įkalinti dabarti
nei neteisėtai valdžiai apsilen
kiant su Steigiamojo Seimo pri
imtą konstitucija, ir

KADANGI, Lietuvos inteli
gentija ir darbo žmonės renka 
parašus po peticijomis, kurios 
reikalauja, kad būtų paskelbta 
besąlyginė amnestija Lietuvos 
demokratiniams - antifašistams 
politiniams kaliniams, ir

KADANGI, Amerikos Lietu
vių Kongreso Centralinis Komi
tetas atsišaukė į Amerikos lie
tuvius ateiti į pagelbą Lietuvos 
žmonęms, padėti jiems išlaisvin
ti tuos geriausius Lietuvos kovo
tojus, surenkant bent 100,000

Amerikos lietuvių parašų, todėl 
TEBŪNIE NUTARTA, kad 

mes, Brooklyn© ir apylinkės Am
erikos Lietuvių Kongreso sky
riaus konferencija, laikyta spa
lių 31 d., Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., susidedanti iš 
80 delegatų nuo 26 organizaci
jų ir atstovaujančių 3,400 orga- 
inizuotų šios apylinkės lietuvių, 
užgiriame šį Amerikos Lietuvių 
Kongreso Centralinio Komiteto 
žygį ir pasižadame darbuotis, 
kad mūsų apylinkės lietuviai ir 
jų organizacijos irgi kuodau- 
giausiai parašų surinktų už iš
gavimą besąlyginės amnestijos 
Lietuvos demokratiniams, anti
fašistiniams politiniams kali
niams Lietuvos nepriklausomy
bės 20- metinių sukaktuvių pro
ga. Taipgi nutariam remti, kiek 
išgalime, moraliai ir finansiniai 
jų kovą už atsteigimą demokra
tinės santvarkos Lietuvoje.

(Kitos rezoliucijos tilps seka
mose laidose).

Ateivią Demokratą Lyga 
Remia LaGuardią

Įvairių tautų naturalizuoti 
piliečiai demokratai sudarė At
eivių Demokratų Lygą LaGuar- 
dijai remt. Lygos išrinktas ko-

Amerikos Darbo Partijos ir visų, 
• pažangiųjų kandidatas į

• majorus.
mitetas atsišaukia į visų tautų 
piliečius remt La Guardią, sa
kydamas :

“LaGuardia davė New Yorko 
Miestui progresyvišką, teisingą 
ir sumanią valdžią. Jis yra gy
nėjas kitų teisių ir padarė mie-1 
stą saugia ir padoria vieta gy- j 
venimui. Jis visuomet užstoja ■ 
ir saugoja darbo žmonių reika-1 
lūs ir yra davęs gausią paramą' 
vaikams, seniems, ligoniams,! 
nedatekliuje esantiems, bied- 
niems.”

Tarpe jo administracijos nu
veiktų darbų komitetas mini

statybą Tri-Borę Tilto, East Ri
ver Parkway ir eilę kitų kėlių, 
taipgi naujų mokyklų, žaislavie- 
čių, naujų namų, butams, svei
katos centrų, taipgi atėmimą šal
pos įstaigų iš politikierių rankų.

Lietuvią Automobilių Demon
stracija už Amer. Darbo

Partijos Kandidatus
šeštadienį, spalio 30 d., kaip 

4 vai. po pietų, lietuviai automo
bilistai demonstravo už aukščiau 
minėtos partijos kandidatus. 
Paradas prasidėjo nuo Piliečių 
Kliubo, su puikia V. Retikevi- 
čiaus muzika ir puikiai įrengtu 
garsiakalbiu dideliam vežime. 
Automobiliai buvo apkabinėti 
Am. Darb. Partijos rinkimų 
obalsiais ir kandidatų vardais.

“Laisvės” reporteris apskait- 
liavo, kad nuo Piliečių Kliubo 
išvažiavo 47 automobiliai bei

Spalių 31 d., Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo Salėje, įvyko 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno ir Apylinkės Sky
riaus metinė konferencija, ku
rioj dalyvavo 80 delegatų. 
Konferencija pasižymėjo drau
giškumu ir skirtingų pažvalgų 
dalyvių sutartinu pasiryžimu 
darbuotis Lietuvos liaudies ge
rovei. Priimta rezoliucijos Lie
tuvos santvarkos, Lietuvos poli
tinių kalinių, taipgi Vilniaus 
klausimais, ir 
svarbių tarimų, 
paduoti skyriuje

Konferencijoj
kios žymios vietos organizacijos, 
kaip kad Lietuvių Amalgameitų 
54-tas Skyrius, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas, Dr. Marti
no Liuterio Draugija, taipgi ne
mažas skaičius LDS, SLA, AP 
LA, ALDLD kuopų ir Aido Cho
ras, viso 27 organizacijos, su 
3,400 narių. Iš apylinkės atsto
vauta Great Neck ir Yonkers 
organizacijos.

Konferencijai pirmininku ak
lamacijos būdu išrenkama V. 
Michelsonas, sekretorium — J. 
Buivydas. Išrenkama rezoliucijų 
komisijon J. Ormanas, J. Nali- 
vaika, P. Beeis, S. Cibulskis, D. 
M. šolomskas.

Perskaityta nuo Am. Liet. 
Kongreso Centro sekretoriaus L. 
Joniko sveikinimas ir kartu 
pranešimas apie ALK Centro 
darbuotę. Sveikinimas priimtas 
delnų plojimu.

Iš Brooklyno skyriaus komi
teto veikimo raportavo skyriaus 
pirmininkas V. Michelsonas ir 
sekretorius J. Buivydas. Iš rū
pestingai ir nuodugniai paruoš
to raporto patirta, kad šiam ko
mitetui centralinio komiteto pa
vesta gana didelės pareigos—ve
dimas darbo visose rytinėse vals
tijose. Ir tas darbas gerbkai pa
stūmėta pirmyn. Vesta su kolo
nijomis susirašįpęjimai, pasiųs
ta kalbėtojas į Kanados Kon
gresą ir ruošiama platus marš
rutas visose didesnėse kolonijo
se. Ant vietos komiteto atlaiky
ta 14 posėdžių, suruošta sėk
mingas Lietuvoj nepriklausomy
bės minėjimas ir šaunus, pelnin
gas bankietas, taipgi atlikta 
eilė kitų darbų. Tai vis, kaip pa
žymėjo pirmininkas ir sekreto
rius, dėka draugiškam susitari
mui komitete.

Komiteto pasiūlyta ir konfe
rencijos nutarta padidint komi
tetą. Ant vietos išrinkta 16 na
rių pačių draugijų delegatams 
iš savo tarpo pasiskiriant atsto
vus.

Alert Taxicab Co. darbinin- 
gai apsižiūrėjo, kad jų vairuo
jamos taksės gali būt naudin
gos ir jiems patiems. Dėlto pa
skelbdami streiką nepaliko ir 
taksės, bet' jomis nuvažiavo 
ties Yankee Stadium ir susto
jo.

Streikas prasidėjo dėl pra- 
varymo darbininko už unijinį 
veikimą. Kompanija bandė 
aiškintis, būk darbininkas ne
sumokėjęs sutarto minimumo. 
Tačiaus po darbininkų išvažia
vimo su visomis ta'ksėmis bosai 
sutiko tartis.

“Šiaudinių” Balsavimų 
Pasėkos

Taip vadinamuose “šiaudi
niuose” balsavimuose, kuriuos 
vedė “Daily JMews,” iki pirma
dieniui, dieną prieš rinkimus, 
už pažangiųjų kandidatą į 
majorus LaGuardią buvo pa
duota 36,210 balsų arba 71.96 
nuoš. visų apklaustųjų. Gi- už 
reakcionierių kandidatą 
honey paduota.tik 14,109 
sų arba 28.04 nuoš. visų 
klaustųjų.

Ma- 
baL 
ap-

Pilna Labor Lyceum Salė Prisirinko Lietuviškos Publikos 
Pamatyt Komediją “Išdykusi Pati”

& a

sunkaus svorio trokai. Veikiau-
šia ant Grand Streeto prisidėjo 
daugiau.

Sugrįžus atgal į Piliečių Kliu- 
bą, Am. Darbo Partijos Lietu
vių Skyrius pavaišino visus da
lyvius bei simpatizatorius.

E. Bensonas.

Kur Kreiptis Iškilus 
Nesusipratimui ?

Pažangiųjų ir įtakingų pi
liečių įsteigta Teisingo Balo-, 
to Sąjunga (Honest Balot As
sociation), kuri pasiskyrė sau 
už pareigą prižiūrėti, kad ne,- 
būtų vagiami balsai ir kad ne
persekiotų balsuotoj.us. Jos bu- 
veinėn įvesta 30 telefonų" ir 
bus po miestą paleista 30 auto 
būrių, kad duot greitą pagęl- 
bą nesusipratimams išaiškinti. 
Tel. : Murray Hill ‘6-8370.

ĮNEŠIMAI
kad1. Konferencija įneša, 

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Centro Komitetas sekančiais me
tais šauktų visos Amerikos Lie
tuvių Kongreso, suvažiavimą.

2. Konferencija įneša, kad 
Amer. Lietuvių Kongreso Cen
tro Komitetas suVastų būdus 
platesniam kultūros veikimui 
lietuvių tarpe Amerikoj, ypatin
gai tarpe jaunimo, kaip tai, rei
kalavimai steigti lietuvių sky
rius aukštose mokyklose, įsteigi
mas lietuviškų skyrių dideliuose 
šalies knygynuose ir tt.

3. Konferencija išreiškia gilią 
užuojauta Ispanijos liaudžiai jos 
sunkioj kovoje prieš fašizmą, 
už demokratijos „reikalus.

4. Konferencija užgiria Am
erikos Lietuvių Jaunuolių žygį, 
ruošiipę leisti anglų kalboje žur
nalą “Voice.”

5. Konferencija užgiria Ame
rikos Lietuvių Kongreso ir 
BrooklynoJr Apylinkės Komite
to žygius bandyme - praplėsti 
veikimą — įsteigimą atskiruose 
miestuose Kongreso Komitetų. 
Ir pasitikime, kad tas darbas 
bus varomas ir ateityj pirmyn.

NAUJA UŽEIGA

GRAND BAR & GRILL

Pereitą sekmadienį, spalio 31 
d., Brooklyno Draugijų! Sąryšis, 
turėjo savo parengimą, kuriame 
dalyvavo Lietuvių Liaudies Te
atro aktoriai, vadovybėje drg. 
J. Juškos. Jie vaidino naują ko
mediją “Išdykusi Pati,” kas 
Brooklyno lietuviams buvo nau
ju dalyku. »

Interesinga pastebėti, kad di
delę didžiumą publikos sudarė 
“nauji veidai” vyrų, moterų bei 
merginų, kurių seniau pažangių
jų parengimuose niekuomet ne
buvo matyti. Dar reikia paste
bėti, kad ši naujoji lietuviška 
publika, ir ganą skaitlinga, su
daranti didelę didžiumą visoje 
salėje, atsilankė gana anksti, 
užimdama v geresnes sėdynes di
džioje salėje ir ant balkono. Re
porteriui buvo įdomu sužinoti 
jųjų atsinešimą linkui pačio vei
kalo ir vaidintojų. Platus pasi
kalbėjimas ir gana bešališkoj 
formoj, nuduodant, kad nesu 
joks reporteris, davė aiškų išve
dimą, kad didžiumai komedija 
buvo nauju įvykiu lietuviams 
Brooklyne ir jiems pafiko.

Teko daugeliui priminti, kad 
greitoje ateityje Lietuvių-Liau
dies Teatras vaidins puikų vei
kalą “Pusseserė Salomėja,” ku
rį vadovaus mokytoja. Amelija 
Jeskevičiūtė. Well, nekurie sako, 
kad “Salomėją” mes matėme 
krutamuose paveiksluose, bet 
čionai juk bus lietuviškai. Taip, 
lietuviškai, bet “Salomėja” vei
kalas nieko bendro neturi su 
krutamais paveikslais, jis xyra 
originalis kūrinys ir be galo in
teresingas.

Veikianti asmenys komedijoj 
“Išdykusi Pąti” dalyvavo se
kanti: W. Kūlikas, V. Pranai
tienė, A. šertvietytė, F. Lepins- 
.kas, P. Petrauskas, J. Juška, M. 
Juškienė, N. Pakalniškis, T. 
Baseckaitė, P. Grabauskas, G.- 
Varaškevičius, L. Kavaliauskai
tė sufliorius.

M. Stakovas buvo vakaro pir
mininku.

Laike pertraukos trumpai kal
bėjo drg. D. M. šolomskas, Li
teratūros Draugijos Centro sekr. 
Jo kalba buvo pašvęsta apie 
New Yorko rinkimus. Tam tiks
lui aukų surinkta virš dvide
šimts penki doleriai.

Užbaigus lošimą, tūliems ak
toriams buvo suteiktos dovanos, 
po gyvų gėlių bukietą. Jais yra 
sekami: V. Pranaitienė, A. šert- 
vietytė, M. Juškienė, T. Basec- 
kaitė ir J. Juška.

Vėliau jiems buvo padaryta 
maža “parė,” kurioj dalyvavo 
aktoriai ir jųjų artimi rėmėjai. 
Sąryšio prezidentas Valatka ir 
sekretorė Simėnienė parodė šyp
są ant veidų, nes Sąryšiui liks 
pelno apie šimtinė.

• Artistai ir komedijos auto
rius drg. J. Juška, gavo daug 
patyrimo iš pirmo lošimo, tad 
sekami vaidinimai bus daug to
bulesni. Jie įvyks: 21 d. lapkri-

Brooklyne ir 5 d. gruodžio New ( 
Haven, Conn. Tolimesni vaidini
mai bus New Jersey valstijoj.1 
šis veikalas galima perstatyt bi-! 
le kolonijoj, nes scenerijų daug 
nereikia.

Kolonijos, norinčios gauti 
šiuos aktorius, turi kreiptis pas 1 
Lietuvių Liaudies Teatro sek-1 
retorių sekamai:

P. Baranauskas, 
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.
E. Bensonas.

Rinkimų Dieną Išstatys 
19,000 Policijos

Rinkimų dieną New Yorke 
bus pastatyta 19 tūkstančių 
policijos, kuriai įsakyta prida
bot, kad provokatoriai ir rake- 
tierių agentai nesukeltų riau
šes, netrukdytų piliečiams at
likt savo pareigą. Ypatingai 
tirštai bus apstatyta policija 
raketais paskilbę distriktai.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arbą rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Kas dar nebuvot užėję šion 
vieton, tai prašom užeit ii 
susipažint su Augustu Les- 
singu. O pažįstami 
pasimatyt.

Prie stiklo alaus 
užkandžiai veltui, 
puiki muzika.

459 GRAND STREET 
Brooklyn

užeikit

gardūs 
Taipgi

0-

Stephen Aromiskis 
(Annakauskaa) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. T.
Tel.: Glenmore 5-6191

Ir pavienių.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY,
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Urooklyn, N, Hf*.
Telefonas t EVergreen 7*1661

1
4




