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KRISLAI
Reakcijai Smūgis!
Smūgis Bus Celebracija!
Lietuviai Montanoj.
Cleveland© Jaunuoliai,—

Adelė Vasiliauskienė.
Rašo R. Mizara.

Pereitą antradienį New Yor- 
ko demokratiniai nusistatę žmo
nės, pažangūs žmonės uždavė 
nepaprastą smūgį reakcijai ir 
tiems, kurie komunizmo baubą 
naudojo savo juodos politikos 
pravedimui.

Tammanės Hali klika La Gu- 
ardiją apšaukė komunistu, rau
donuoju, buvusiu Lenino drau
gu ir tt.

Tuo būdu ji manė laimės rin
kimus.

Bet milžiniška dauguma New 
Y or ko piliečių parodė, kad jiems 
nebaisus raudonumas, kad jie 
visvien balsuos su visais pažan
giaisiais žmonėmis už progresy- 
višką miesto administraciją.

Na, ir balsavo!

Niekad “Laisvė” taip plačiai 
nerašė apie miesto rinkiminę 
kampaniją, kaip šiemet.

Mums buvo svarbu supažin
dinti visus lietuvius skaitytojus 
su tuo, kas dedasi miestavoj po
litikoj ; mums buvo svarbu įspė
ti juos nuo atidavimo savo bal
so už reakcinę Tammany Hall 
kliką.

Pasėkas matome.

20 metinių Lapkričio Revoliu
cijos sukaktuvių proga visiems 
mažesnes algas gaunantiems 
Sovietų Sąjungos darbininkams 
algos bus pakeltos.

Milionai darbininkų tuomi 
džiaugsis ir linksminsis.

Su jais džiaugsis visas pažan
gusis pasaulis.

New Yorko darbininkai mi
nės Lapkričio Revoliucijos su
kaktį masiniam mitinge, įvyks
iančiam lapkričio 7 d., Madison 
Sq. Gardene.

Kituose miestuose ir mieste
liuose tasai įvykis taipgi bus 
plačiai minimas, jei ne lapkričio 
7, tai kitomis dienomis.

Šį penktadienį ir šeštadienį 
“Laisvės” laidos bus paaukotos 
aprašymui tų laimėjimų, kuriais 
socializmo kraštas ir visas pro- 
gresyviškasis pasaulis džiaugsis 
lapkričio 7 d

Štai d. Pruseikos atvirutė iš 
Montanos:

“Butte, Mon., yra tik 7 lietu
vių šeimynos. Bandysiu sutvert 
ALDLD kuopą. Gavau 4 ‘Vil
niai9 skaitytojus.” A

Sakoma, du tenykščiai lietu
viai priklauso Komunistų Par
tijai.

Jei pajieškotum, surastum lie
tuvių kiekvienoj valstijoj ir vi
sur būtų galima juos įtraukti į 
organizuoto judėjimo eiles.

Deja, neturim galimybių 
sur apsilankyti.

vi-

Drg. F. A. rašo “Vilnyj”:
Clevelande ir jo'apielinkėse 

yra trys LDS jaunuolių kuo
pos. Didžiausia iš jų—Lead
ers, randasi gast 79th St. 
apielinkėje. čia priklauso gar
si veikėja D. Kalakauskaitė- 
Vasiliauskienė, draugų Kala- 
kauskų dukrelė.
Draugė Adelė Vasiliauskienė 

yra pati pirmutinė jaunuolė Lie
tuvių Darbininkų Susivienijime. 
Ji veikia labai pavyzdingai, vei
kia betarpiškai.

Kad tokių Adelių LDS turėtų 
kiekvienam mieste!

Japonai Kasdien . Bombomis 
Indo Nekariškius Chinns
Hong Kong. — Japonijos 

lakūnai diena iš dienos bom
barduoja Chinijos miestus 
ir miestelius, ypač taikyda
mi į geležinkelių stotis. Už
muša daugj civilių gyven
tojų.

MUSSOLINIS GREIT PASIRAŠYSIĄS 
SUTARTI SU JAPONIJA PRIEŠ SSRS 

_____  a------------------------------------

Fašisty Lakūnai Išžudė 120 Nekariškiy Žmonįy DEMOKRATAI IŠRINKTI N. J. GUBER 
Leridoj; Bombomis Sudraskė 50 Vaiky NATORIUM, BUFFALO MAJORU IR KT

TUO TIKSLU IR VOKIE
TIJOS MINISTERIS VA

ŽIUOJA Į ROMĄ

Berlin. — Hitlerio užsie
ninis ministeris Ribentrop 
šią savaitę važiuoja į Romą. 
Ten, kaip pranešama, bus 
pasirašyta Japonijos - Vo
kietijos karinė sutartis su 
Italija prieš “komunizmą” 
(Sovietus).

Jau išdirbta sąlygos su
tarčiai Italijos su Japonija 
ir Vokietija prieš “bolše
vizmo” pavojų; telieka tik 
parašais užtvirtint sutartį. 
Sovietai Nubaus Japoniją 
Ekonominiai už Sutartį su

Italija prieš SSRS
Maskva. — Jeigu Japoni

ja pasirašys prieš-sOvietinę 
sutartį su Italija, tai Sovie
tai galės atimt iš Japonijos 
koncesijas-leidimus išnau
doti aliejaus šaltinius ir an
glies sluoksnius sovietinėje 
dalyje Sachalino salos; So
vietai taipgi galės nepanau
jinti žvejybos sutarties su 
Japonija, kuriai dabar lei
džia žvejoti sovietiniuose 
Sibiro vandenyse. O iš tos 
žvejybos japonai semiasi 
svarbią dalį savo maisto.

Shanghai. — J aponai 
skelbiasi užėmę Yangkwan 
ir Hsinhsing miestelius 
Shansi provincijoj, šiaurinėj 
Chinijoj, ir pagrobę septynis 
garvežius ir vieną tavorinį 
traukinį.

Chinai Atmuša Japonus 
Shanghajaus Kovose
Shanghai, lapkr. 3.—Ja

ponai sako, kad 10,000 jų 
kariuomenės jau prasibrio- 
vė per Soochow upę į chinų 
valdomą jos pakrantę. Bet 
chinai parodo, kad tik’ sau
jelei japonų pavyko pereit 
per tą upę.

Japonų artilerija bom
barduoja pramonišką Shan
ghajaus sritį Pootungą, ne
toli Tarptautinės Dalies. 
Vienas jų šovinys pramušė 
stogą anglų kareivinės arti 
Jessfield Parko.

Francūzų kareivių būrys 
užėmė Chiaotung Universi
tetą prie francūziškos kon
cesijos ir iškėlė Francijos 
vėliavą. Japonai grūmojo 
bombarduoti universitetą, 
pasakodami, būk jame su- 
spitę Chinijos kareiviai.

Japonai apskritai sten
giasi apeit Shanghajų iš 
šiaurvakarių, bet > chinai 
taip energingai juos atre
mia, jog per trejetą dienų 
japonai beveik neikiek ne
pažengė ten pirmyn.

Partizanai Tebekovoja 
Peipingo Srityj

Peiping. — Dar tebėra 
didelis skaičius chinų ka
riuomenės Hopeh lygumoj, 
į pietus nuo Peipingo, Chi
nijos senosios sostinės, nors 
per tą lygumą japonų ar
mija jau permaršavo.

Užsilikę Chinijos karei
viai partizaniškai užpuldi
nėja japonus.

HITLERIO VĖLIAVA 
PLEVĖSUOSIANTI 

ANT DANZIGO

Danzig.—Nazių vadas Al
bert Foerster užreiškė, kad 
greit ant Danzigo plevė
suos Vokietijos svastikinė 
vėliava.

Visos nefašistinės parti
jos užslopintos; ir ateinan
čiuose rinkimuose, apart vo
kiečių nazių, tik lenkams 
tebus leidžiama balsuoti.

London, lapkr. 1.—Angli
ja pasiuntė galingiausią sa
vo karo laivą “Hood” į tą 
vietą, kur Ispanijos fašistų 
lakūrtai nuskandino anglų 
prekybos laivą “Jean Wee- 
msley.”

Amerikos Piliečių Vaikų 
Pilietystė Kitose Šalyse

Washington.—Jeigu Am
erikos piliečiai, kad ir natu- 
ralizuoti, išsiveža vaikus, 
gimusius Jungtinėse Valsti
jose, po to, kai tėvai jau 
šios šalies piliečiai, ir gyve
na su vaikais iki jų 21 metų 
amžiaus toj šalyj, iš kur tė
vai buvo atvykę į Ameriką, 
tie vaikai yra laikomi Jung
tinių Valstijų piliečiais,— 
kaip kad patvarkė Columbi- 
jos Distrikto teismas,—nors 
tokia šalis taipgi savintųsi 
juos kaipo savo piliečius.

Amerikos valdžia krei
piasi į Vyriausią Teismą, 
reikalaudama skirtingo pa
tvarkymo.

Ispanija Turi Gana Armijos
Madrid. — Ispanijos res

publika turi įvalias armijos, 
kad išima iš mobilizacijos 
r e z e r vistus (atsarginius) 
kareivius, sulaukusius virš 
30 metų amžiaus. Reikėtų 
tik daugiau naujoviškų gin
klų..

Sen. Nye’o “Bepusiškumas” 
Pasitarnautu Japonijai

Chicago. — Senatorius 
Nye iš North Dakota rei
kalauja, kad Roose velto val
džia uždarytų karo reikme
nų išvežimą kaip Japoni- 
jon, taip Chinijon, panaudo
jant Amerikos bepusiskumo 
įstatymą.

Nye priešingas prez. Roo- 
sevelto pareiškimui, kad fa- 
šistinės-užpuolikiškos šalys 
turėtų būt atitvertos. Jis 
sako, būk tokia Roosevelto 
politika galinti įvelt šią ša
lį į naują didį karą.

Bet Nye siūlomas neva 
“bepusiškumas” tai tiesiog 
tarnautų Japonijai prieš 
Chiniją.

Nuslopintas Fašistų Sukili
mas Paraguay’juje

Asuncion, Paraguay. — 
Įvesta karo stovis pries gre- 
susį fašistinį sukilimą, kurį 
bandė padaryt dalis armi
jos oficierių ir vėl įvest dik
tatūrą. Valdžia sako, kad 
maištininkai jau sukontro
liuoti ir apsaugot? 1 
tucinė tvarka šalyj

Madrid. — Devyni fašistų džiais kapojo žmones gat- 
lėktuvai bombomis ir kulka-! vėse. Čia fašistai padarė 

‘ vieną iš kriminališkiausių 
žudynių prieš civilius gy
ventojus.

Lerida yra 43,000 gyven
tojų miestas, už 70 mylių 
nuo fašistų tvirtumos Sara- 
gossos.

Generolas Franco telkia 
savo armijas didžiausiai 
ofensyvai prieš Barceloną, 
Katalonijos provincijos sos
tinę.

svaidžiais užmušė bent 120 
nekariškių žmonių Leridoj, 
už 75 mylių į vakarus nuo 
Barcelonos. Italijos ir na- 
zių lėktuvai laidė bombas ir 
stačiai į mokyklą tuo laiku, 
kai buvo užbaigtos pamokos 
ir vaikai ėjo laukan. Jų 
bombos sudraskė 50 moki
nių.

Fašistų lakūnai , žemai 
skrisdami, taipgi kulkasvai-

DIDELIS ANGLŲ DARBIEC1Ų LAIMĖJIMAS 
RINKIMUOSE Į MIESTŲ TARYBAS

London. — to dabartinių 
rinkimų, Anglijos Darbo 
Partija turės daugumą sa
vo atstovų septyniolikoj iš 
28-nių Londono apskričių. 
Dabar į miesto dalių tary
bas pravesta darbiečių 55 
daugiau negu iki šiol buvo.

Darbiečiai laimėjo rinki-

Wilkins Vėl Skris Jieš- 
koti 6 Sovietų Lakūnų
Winnipeg, Canada. — An

glas tyrinėtojas Sir Hubert 
Wilkins su kanadiečiu lakū
nu Hollick-Kenyonl vėl skris 
jieškot Levanevskio ir pen
kių kitų sovietinių lakūnų, 
kaip tik bus gana sniego.

Jųdviejų lėktuvas (Sovie
tų nupirktas) turi pačiūžas 
vieton pakilimo-nusileidimo 
ratukų. Jis pritaikytas le
dynam ir sniegynam, tarp 
kurių reikės jieškot Leva
nevskio ir draugų. Tai todėl 
jam dabar reikia sniego pa
kilt į naują-kelionę tolimo- 
jon šiaurėn.

MacGregor Ekspedicija irgi 
* Jieškos Sov. Lakūnų'
Reindeer Point, Green

land.—MacGregoro tolimo
sios šiaurės ekspedicija siū
losi su visais savo žmonė
mis ir įrengimais padėt jieš
kot Levanevskio ir penkių 
kitų sovietinių lakūnų?

Sovietų ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, Al. 
Trojanovski persiuntė pa
siūlymą 'į Maskvą.

Chinai Stengias Apsaugot 
Nantao nuo Japonų Bombų 
Shanghai. — Chinai iš

traukė savo armiją iš Nan- 
tao, Shanghajaus dalies, 
tirštai apgyventos chinų. 
Nes japonai grasirio lėktu
vų bombomis sunaikinti 
Nantao, tvirtindami, kad 
jis esąs chinų armijos bazė. 
Chinijos valdžia, atšaukda
ma savo kariuomenę iš 
Nantao,' nori apsaugot žmo
nes nuo žudynių.

UŽSIMUŠĖ KELI BRAZI
LIJOS FAŠISTAI

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Keleivinis traukinys kirto 
į tavorinį; tapo užmušta 9 
asmenys ir sužeista 70, dau
giausiai fašistai, kurie va
žiavo iš čia į savo partijos 
(integralistų) paradą Sao 
Paulo.

mus svarbiuose pramonės 
miestuose Bristolyj ir Co
ventry, taip pat Edmontone 
ir So. Shields’e.

Tuo būdu darbiečiai jau 
turi savo atstovų daugumas 
tarybose 57-nių iš 130 svar
biųjų Anglijos miestų.

Fašistų Kanuolės Grasi
na Anglijos Gibraltarui

London. — Anglijos karo 
^ministeris Hore-Belisha sei
me pripažino, kad prieš an
glų valdomą Gibraltaro 
tvirtovę yra sustatyta stam
bios fašistų kanuolės, galin
čios peršant iš Afrikos pu
sės per Gibraltaro pertaką. 
Iš sausumos pusės, kur šei
mininkauja Ispanijos fašis
tai, taipgi pristatyta kanuo- 
lių, kurios galėtų pasiekti 
Gibraltarą. Jos yra “skir
tingose šalyse” (Vokietijoj 
ir Italijoj) gamintos ir gali 
šaudyt dvylikos colių storio 
šoviniais.

Meksika Dalins Dvarininkų 
Žemes be Atlyginimo Jiem

Mexico City. — Didieji 
žemių savininkai Meksikoj 
kreipėsi į federalį teismą, 
kad sulaikytų prezidentą 
Cardenas’ą nuo jų žemių at
iminėjimo ir dalinimo beže
miams ir mažažemiams. Sa
vininkai pasakojo, būk tai 
priešinga Meksikos konsti
tucijai atiminėti privačias 
žemes be apmokėjimo. Bet 
teismas atmetė jų bylą.

Amerikos kapitalistai C. 
V. Whitney, J. H. Ham
mond ir kiti yra tarp stam
biausių žemės savininkų 
Meksikoj.

Šankia T. Lygą Greit Svars
tyt Skundą prieš Japonus
Geneva. — Chinija reika

lauja, kad Tautų Lyga svar
stytų skundą prieš Japoni
jos karą ne vėliau kąip lap
kričio 21 d. Sovietų delega
tas remia tą reikalavimą ir 
sako, reikia nustatyti dieną, 
kada Lyga' turės tą klausi
mą svarstyti. v

Peiping, lapkr. 3. — Ja
ponų \ komandieriai skelbia
si, kad žygiuoja vis pirmyn 
linkon Taiyuano, šiaurinės 
Shansi provincijos sostinės.

khskSSMMI

STAMBUS BALSŲ SKAI
ČIUS Už CIO KANDIDA

TĄ DETROITE

Detroit, Mich. — Skait- 
liuojama, kad antradienio 
rinkimuose CIO kandidatas 
P. H. O’Brien, demokratas, 
gavęs pusę tiek balsų, kaip 
republikonų ir visų atžaga
reivių kandidatas R. W. 
Reading. Tai už O’Brieną 
būtų paduota apie 150,000 
balsų.

Prieš industrinio CIO 
unijų kandidatus darbavosi 
irv vadai Amerikos Darbo 
Federacijos.

Trenton, N. J.—Demo
kratas senatorius A. H. 
Moore žymia balsų daugu
ma tapo išrinktas New Jer
sey valstijos gubernatorium 
prieš republikonų kandida- 
datą L. H. Clee, presbyte- 
rionų kunigą.

Ligšiolinis gubernatorius 
republikonas Hoffman pa
sirodė nazių patronas byloj 
prieš hitlerietį Hauptman- 
ną, Lindbergho vaiko pa
grobėją ir nužudytoj ą. Jis 
kartotinai grasino kraujuo
se paskandint sėdėjimo 
streikus ir skelbė kąrą 
prieš industrines CIO Uni
jas. Bet tuom nepajėgė 
įprišt republikoną guberna
torių N. J. piliečiam.

CIO KANDIDATAS IŠ
RINKTAS PITTSBURGHO 

MAJORU

Pittsburgh, Pa.—Demo
kratas miesto majoras C. 
D. Scully, remiamas CIO 
unijų, tapo vėl išrinktas 
majoru prieš republikonų 
kandidatą R. N. Waddellį.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto veikėjas 
J. J. Mullen, remiamas de
mokratų, laimėjo rinkimus 
Clairton, Pa., miestelyj 
prieš Tepublikoną G. F. 
Howe.

Boston, Mass. —■. Miesto 
majoru tapo išrinktas mo
kyklų komisijos narys M. J. 
Tobin, palaikomas republi- 
konų, prieš atžagareivį de
mokratą J. M. Curley.

New Haven, Conn.—Šio 
miesto demokratas majoras 
J. W. Murphy liko jau ket
virtai tarnybai išrinktas di
dele dauguma balsų prieš 
republikoną fabrikantą G. 
F. Barnes.'

Bridgeport, Conn. — So
cialistas majoras Jasper 
McLevy laimėjo rinkimus 
trečiai iš eilės tarnybai 25,- 
538 balsais prieš republiko- 
nų kandidato 4,041 balsą ir 
demokratų 8,970.

Buffalo, N. Y.—Demokra
tas Th. L. Holling laimėjo 
rinkimus į miesto majorus 
prieš republikoną. Hollingą 
rėmė Amerikos Darbo Par
tija.

Albany, N. Y.—Į New 
Yorko valstijos seimelį Jiko 
išrinkti trys Darbo Parti
jos žmonės. Jame demokra
tai turės 64 atstovus, o re
publikonai 83. šešias vietas 
daugiau gaut republikonam

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasauli!

a I

padėjo tas faktas, kad de
mokratų vardu kandidatavo 
ir kriminališkai supuvusios 
Tammany Hall asmenys.

Akrone ir Cantdne, Ohio, 
republikonai, susijungę su 
visomis atžagareivių jėgo
mis, laimėjo majorų rinki
mus prieš demokratų kandi
datus, remiamus CIO unijų.

Albany, N. Y.—Dabarti
niais balsavimais padarytas 
konstitucinis pataisymas, 
pailginantis New Yorko 
valstijos g u b e r n a toriaus 
tarnybos laiką nuo 2 iki 4 
metų ir seimelio atstovų 
terminą—nuo 1 iki 2 metų.

Laikraštininkų Gildijos 
Streikas Wilkes-Barre 
Wilkes-Barre, Pa., lapkri

čio 3.—Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos streikas už
darė vienintelį čia dienraštį 
“Recordą”. Gildijos kuopos 
pirmininkas yra lietuvis 
Stasys A. Kupstas.

Fašistų Paskalai apie “Bė
gimus” Iš Ispanijos

Hendaye. — Ispanijos fa
šistai sako, būk respublikos 
valdžia nusprendus mįrcia 
bausti bandančius pabėgt 
per sieną į Franciją savo 
kareivius ir civilius gyven
tojus.

(Suprantama, jog tai fa
šistų propaganda, būk taip 
esą “blogai” Ispanijos res
publikoj.)

I
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Anglija Darys Prekybos 
Sutartį su Gen. Franco

London. — Anglijos val
džia rengiasi padaryt pre
kybos sutartį su generolo 
Franco užgrobta Ispanijos 
dalim. Anglija tada priim- 
sianti gen. Franco konsulus 
ir pripažinsianti jo išduoda
mus pasportus, kaip prane
šama iš patikimų šaltinių. 
Bet tai, girdi, “nereiksią,” 
kad Anglija politiniai pri
pažįsta fašistų “valdžią”. 
Tai būsiąs “grynai biznio” 
reikalas.

Anglijos kapitalas turi 
didelių biznių kasyklose, 
geležinkeliuose ir kitose 
įmonėse šiaurinėj Ispanijoje 
kur šiuo tarpu viešpatauja 
fašistai.

Fašistai Atmušti Šiaur- 
Rytiniame Ispan. -Fronte 

_ L—- - -
Salamanca, Ispanija.— 

Fašistai sakosi užpuolę res- 
publikiečius anapus Osan 
miško, Sabinanigo srity, ne
toli Francijos rubežiaus, ir 
nukovę “500” jųjų. -

Barcelona, Ispanija.— 
Liaudiečiai atmušė fašistų 
ataką prie Osan miško, pa
darydami priešams didelių 
nuostolių.

JI VW
f»3

Šiandien giedra ir gana 
šalta.—N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 45. 
Saulėtekis 6:28; saulėleidis 
4:51.
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Geram Darbui Reikia 
Geros Talkos

Amerikos Lietuvių Kongreso Vykdo
masis Komitetas nutarė surinkti šimtų 
tūkstančių parašų už amnestijų Lietu
vos politiniams antifašistiniams kali
niams. Tuo tarpu, kaip žinoma, Lietu
voje progresyviškoji visuomenė irgi ren
ka panašius parašus. Tasai masinis spau
dimas turės paveikti į tautininkų dikta
tūrų ir privers jų atidaryti Lietuvos bas- 
tilijų duris.

Komitetas padarė tarimų, pagamins 
parašų rinkimui blankas ir išsiuntinės 
savo skyriams ir simpatingoms organi
zacijoms. Bet pats parašų rinkimo dar
bas gula ant pažangiosios visuomenės 
pečių. Nuo šio gražaus darbo neturėtų 
atsisakyti nei vienas laisvę ir demokra
tijų mylįs žmogus. Nuo savęs mes ragi
name visus darbininkiškos spaudos skai
tytojus ir darbininkiškų organizacijų na
rius imtis už šio darbo broliška, šilta 
ranka.

Panašiuose atsitikimuose būdavo ten
dencija pasitenkinti parašais tų, kuriuos 
užklumpame susirinkimuose bei paren
gimuose. O tūkstančiai ir tūkstančiai 
lietuvių, kurie nelanko susirinkimų, pasi
likdavo “dievo valiai”. Šiame atvejyje 
juos reikia pasiekti ir gauti jų parašus. 
Ir tai, prie gerų norų, nebus nepasie
kiamas tikslas.

Anglijos Torių Valdžia Teisinasi
Lapkričio 1 dienų Anglijos parlamen

te darbiečiai sukūrė pirtį savo valdžiai, 
kurių sudaro konservatyviškas elemen
tas, vadinamas “toriais”. Darbiečiai kri
tikavo valdžių už pataikavimų Vokieti
jai, Italijai ir Japonijai, už jos bjaurų 
atsinešimų linkui Ispanijos liaudies. An
thony Eden, užsienio reikalų ministeris, 
teisino save ir valdžių. O besiteisindamas 
jis paliejo barščius ir parodė, kurioje pu
sėje stovi Anglijos valdančioji klasė, bū
tent, generolo Franco. Ji trokšta gen. 
Franco laimėjimo. Iš to išplaukia visos 
Anglijos valdžios machinacijos ir šuny
bės.

Ponas Eden neteisingai ir veidmainin
gai teigė, būk ta Anglijos ir Franci jos 
“nesikišimo”, arba “neutralumo” politi
ka padėjusi ne gen. Franco, bet Ispani
jos valdžiai ir liaudiečiams. Pagaliau jis 

‘stačiai melavo, kai sakė, kad liaudiečiai 
gavę ir gaunu nemažiau ginklų iš užsie
nio, kaip fašistai. Tuo tarpu visas svie
tas žino, kad gen. Franco armija gink
luota nuo kojų iki galvos moderniškiau- 

xsiais ir pragariškiausias karo pabūklais, 
o liaudiečių armijai stoka visokio apsi
ginklavimo. Be to, ponas Eden pasielgė 
provokatoriškai, rodydamas pirštu į So
vietų Sųjungų ir teigdamas, būk ji ne
mažiau ginklų nugabenus į Ispaniją, kai 
Italija. Niekur jis nepriminė to fakto, 
kad palaikymas ryšių su Ispanijos žmo
nių rinkta, tiesota valdžia nėra tas pats, 
kaip apginklavimas ir rėmimas fašisti
nių sukilėlių. Rėmimas tiesotos liaudies 
valdžios yra tarptautiniai legalus ir tie- 
sotas elgėsis, tuo tarpu finansavimas ir 
rėmimas sukilusių prieš tų valdžių ban
ditų yra sulaužymas visokio tarptautinio 
tiesotumo.

Trylika milionų Amerikos negrų pie
tinėse valstijose velka sunkų ir liūdnų 
vargo likimų; kuriame .juos laiko pas
merkus buržuazijos ir žemvaldžių klasė. 
Nei gi kažin kokia laime keliai iškloti ir 
tiems šimtams tūkstančių juodveidžių, 
kurie gyvena rytinėse ir vakarinėse val
stijose. Ir čia jie ujami, skiriami nuo 
baltveidžių, kemšami į lūšnas ir laužus, 
pigiau apmokami už tų patį darbų.

Štai kodėl Komunistų Partijos ir poli
tika ir veikla už pilniausių socialę, politi
nę ir ekonominę lygybę negrams visose 
valstijose palaipsniai jau pasiekė didžiu
les negrų mases. Komunizmas toms ma
sėms nebebaisus. Atpenč, komunizme jos 
įmato savo išsilaisvinimų iš tos žiaurios 
priespaudos ir iš to ekonominio vafgo.

Negrų spauda taipgi pradeda žiūrėti 
į komunizmų kaip į vienintelę viltį negrų 
masėms pasiliuosuoti. Tų parodo kad ir 
Chicagoje išeinųs negrų laikraštis “Chi
cago Defender.” To laikraščio redakto
rius spalių 30 d. duoda labai gražų edi- 
torialų pavadinimu “A Real Patriot” 
(“Tikras Patriotas”). Jis mini žuvimų 
Ispanijos karo fronte jaunuolio negro 
Milton Herndon, brolio drg. Angelo 
Herndon. Jis rašo:

“Ta idėja, kuriai Herndon paauko
jo savo gyvastį, yra ištiesų brangi ir 
prakilni. Išlaisvinimas masių iš krau- 
jagerių fašistų, kurie kasdien plečia 
savo viešpatavimo ribas, yra toks rei
kalas, kuriam nėra per didelis joks 
pasiaukojimas jokio žmogaus, o ypa
tingai juodo žmogaus.

Herndonas mirė tikrosios demokra
tijos mūšio lauke. Kai Ispanijos re
voliucijos istorija bus rašoma, tai jo 
pasišventimas ir pasiaukojimas bus at
žymėtas taip, jog bus garbė ne tik 
Herndono šeimai, bet taip pat visiems 
Amerikos juodvęidžiams. Liaudiečiai, 
Ispanijos žmonės, patys minės jo vardų 
ir didžiuosis jo darbu toje pat dėkin
gumo ir pasididžiavimo dvasioje, ko
kių amerikiečių ir francūzų širdyse ir 
galvose iššaukia vardas Lafayettės.

Kai kurie mūsų rasės nariai, kurie 
kovoja Ispanijoje, gal nebesugrįš Ame
rikon. Gal jie priims tų žemę, ant ku
rios jie kovojo už pripažinimų ,ir ly
gybę paprastosios masės ir už kurių jų 
draugai praliejo savo kraujų.

Jų politinėms, ekonominėms ir socia- 
lėms progoms nebus ribų. Nes jų pasi
aukojimas bus sutvėręs naujas viltis, 
naujas sferas juodvęidžiams, kurie jų 
pačių šalyje laikomi sunkaus darbo gy
vuliais.”

■ -------------

Kas sukėlė ir iššaukė tokį didį, tokį 
didvyriškų Amerikos negruose pasiauko
jimų? “Chicago Defenderio” redakto
rius atsako:

“Kreditas, tačiau, turi būti atiduotas 
komunizmui. Nes jojo vadovybėje juo
das žmogus pradėjo protauti pasau
liniai. Ir jei jis šiandien^Ispanijoje 
kovoja po komunistų vėliava, tai todėl, 
kad komunizmas atrodo vienintelė so- 
cialė filosofija, kuri apkabina jį besų- 

- lyginiai ir ant lygios papėdės. Vie
nok, ne todėl, kad jis yrą negras, bet 
todėl, kad jis priklauso tai\ klasei, kuri 
yra kapitalizmo, fašizmo ir Ku Klūks 
Klanizmo persekiojama ir išnaudoja
ma.

Kai fašizmas surinks visas spėkas 
ir pradės žygiuoti Amerikoje, tai juo
das žmogus daugiausia nukentės, nes 
jis neorganizuotas, silpnas ir be vado
vybės. Mūsų Šaukimas šiandien ir vi
sada turi būti ne šalin komunizmas, 
bet šalin fašizmas!”
Ilgų ir sunkių metų Komunistų Parti- 

. jos pastangos pasiekti juodveidžių ma- 
. sės ir laimėti jas kovai prieš kapitaliz

mų iri reakcijų apsivainikuoja gražiais 
laimėjimais. “Chicago Defender” redak
torius ir visas štabas nėra išimtis. Visur 
negrų masėse komunizmas darosi viltimi 
geresnio ir šviesesnio gyvenimo.

“Laisvės” Vajus
“Laisves” vajus gavimui 

naujų skaitytojų progresuoja. 
Bet vilniečių mes vis dar ne
pralenkėme. Pasispauskirųe 
draugai, kad pralenkti vilnie
čius!

Stasys Kuzmickas
Liaudiškas menininkas, so

listas ir puikus vaidyla. Taipgi 
geras ir “Laisvės” platintojas, 
kaip matote jis jau visai arti 
pirmos vietos vajininkų are
noje.

Aukštai pakuopėjo ir drg. 
Bakšys, sportininkas (risti- 
kas). Visokio amato darbinin
kai, sportininkai ir meninin
kai dalyvauja vajuje. Į tai at
sižvelgiant kiekvienas “Lais
vės” skaitytojas turėtų skaity
ti savo gyvu reikalu gauti 
“Laisvei” nors po vieną naują 
skaitytoją.

Dovanų arenoje šiandien 
stovi šie kontestantai:
A. Stripeika, Elizabeth.. 1094 
Philadelphia Veik. Kom. 972 
L. Žemaitiene, Waterbury 642 
S. Reikauskas, Hudson. . 600 
K. Žukauskienė, Newark 532 
S. Kuzmickas, Shenandoah 520 
P. Bokas, Waterbury. . . . 440 
A. Kavoliūnas, Montreal. 355
J. J. Bakšys, Worcester. . 325
A. Barčius, So. Boston. . . 270 

žemiau paduotoje eilėje 
kontestantų yra tokių, kurie 
dar bus dovanų arenoje ir ga] 
pasieks pirmos vietos.
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 252
A. Klimas, Hartford .... 247
J. J. Mockaitis, Bridgeport 237 
Pittsburgh© ir Apylinkės

Vajininkų Biuras........ 200
J. Ru d m anas, New Haven 179
G. Shimaitis, Montello . . 166 
A. Lideikienė, Great Neck 164 
S. Penkauskas ir J. Kas

paravičius, Lawrence . 155 
ALDLD 96 kp., Sudbury. 148 
Cleveland Draugijų Kom. 138 
J. Matačiūnas, Paterson. 126 
Fr. Mazurka, Worcester. 114

Vyskupas Wm. M. Brown Mirė,
Skaitykite Jo Knygą

Buvęs episkopalų bažny
čios vyskupas Wm. M. 
Brown, sulaukęs gilios senat
vės, mirė. Jis palaidotas su 
religijinėmiš ceremonijomis. 
Bet gi šis žmogus nesenai 
buvo kunigijos pramintas ir 
paskelbtas “bolševikų ir be
dievių vyskupu.” Vyskupas 
Brown garsiai šaukė: ”

“Užtikrinkime pasauliui 
demokratijų, i š t r e m darni 
dįevus išvdausų, o kapitalis
tus nuo žemes!”

Jis taip pat rašė:
“Mokslininkai Lavoisier 

ir Mayer įrodė, kad pasaulį 
nesutvėrė iš nieko joks die
vas (nei Jėzus, nei Jehova, 
nei Allahas, nei Budda). 
Nes medžiaga ir jėga, iš ku
rių susidaro pasaulis, yra 
amžinos, nei sutveriamos, 
nei panaikinamos.”

Žinoma, kad turėjo dėl ko 
prieš vyskupą Brown kuni
gija dūkti, už tai, kad jis 
netikėjo į dievo stebuklus,

į jo “pasaulio sutvėrimą iš 
nieko”, kad jis reikalavo iš
vyti dievus ir kapitalistus, 
kad padarius demokratišką 
pasaulį.

Vyskupas Brown parašė 
knygą, kuri ir lietuvių kal
boj išleista. Tai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos šešiolik
tas leidinys. Ją išleidome 
1924 metais. Knyga vadina
si: “Komunizmas ir Krikš
čionybė”.

“Komunizmas ir Krikš
čionybė” yra 224 puslapių, 
kietais viršeliais apdaryta. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 
tik 25 centai, o su persiun
timu 40c. Kas pirks nema
žiau 5 egzempliorių vienu 
kartu, tam persiūntimą mes 
apmokėsime.

Knygos dar yra. Galima 
gauti sekamu antrašu:

A.L.D.L.D., 
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

Sov. Sąjungos Žinios

ŠYPSENOS

Unden, N. J.
• Spal. 16 d. LDS 135 kp. minė

jo savo penkerių metų gyvavimo 
sukaktuves. Ta proga buvo su
rengta puiki vakarienė, kurioj 
dalyvavo gražus būrys draugų, 
elizabethiečių ir hillsaidiečių 
Tenka tarti ačiū tiems draugams 
už skaitlingų atsilankymą. Gai

la, kad vietinės, publikos nedaug 
teatsilankė, ne tik pašaliečių, 
bet ir pačių kuopos narių. Va
karieniaujant buvo pakviesta ke
letas draugų pakalbėti.

Po vakarienės, rengimo komi
sija, pamačiusi, kad liko valgių, 
nutarė sekmadienį sukviesti sve
čių pietums. Atsilankė būrelis 
draugų. Užkandę, nepamiršo ir 
mūsų draugų, kovojančių Ispa

nijoj prieš fašizmą. Draugai su
metė keletą dolerių aukų. Visi, 
kurie dalyvavo vakarienėje ir 
pietuose, pilnai pasitenkino. Ko
misijos vardu LDS 135 kp., ta
ria širdingą ačiū visiems dalyva
vusiems ,ir draugėms, kurios pri
sidėjo su darbu.

Ispanijos respublikos gynė
jams aukojo : ,J. Užkutenąs $1; 
po 50 c. * F. šiaulis, D. Burkaus-

F. Gervickas, Athol .... 110
I. Kubiliūnas, So. Boston. 99
V. Padgalskas, Mexico . . 94
P. Šlekaitis, Scrą^ton ,. . - 89
P. žirgulis, Rochester . . 86
J. Weiss, Brooklyn.......  84
A. žemaitis, Baltimore . . 80
S. Urbon, Salem ............ 77
F. Abekas, Chicago .... 69
L. Pruseika, Seattle .... 66
S. Sharkey, Easton........  66
S. Paulenka, Lowell .... 65
A. Mažalis, Brooklyn ... 60
K. Balčiūnas, Brooklyn . . 60
J. Anvill, Montreal .... 60
G. Krance ir I. Katilius,

Bridgewater, Mass. ... 56
K. Tvarijonas, Rockford . 55
J. Bondžinskaitė, B’klyn . 55
J. V. Stankevičius, Wilkes-

Barre . ........................... 50
A. Masilibnis, Hartford . 50
A. Marshalaitis, Torrington 50 
A. Kazakevičius,

Minersville ................  50
F. Kazakevičienė, Jamaica 50 
V. Januška, Richmond Hill 50 
V. čiudinis, Minersville . 50
M. Bendinskas, Summerlee 50
J. Betroski, Herrin........ 50
V. Naruševičius, Kenosha 44 
A. Vinskevičius, Stoughton 44 
S. šaltys, Rockford ..... 44
F. J. Madison, Youngstown 40 
J. Adams, Grand Rapids 40
H. žukienė, Binghamton 36 
J. Kairys, * Brooklyn .... 30
C. Shaltis, Freehold .... 27 
J. Mickuhas, Hazleton 27 
C. Žukauskas, S. Boston 27, 
J. Patrick, So. Boston . . 22 
J. Visockis, Wilkes-Barre 22 
J. Ynamaitis, Union City 22
O. Kalvaitienė, Maspeth 22
J. Gugas, Detroit.......... 22
ALDLD 20 kp., Binghamton 22 
J. Simutis, Nashua ..... 20
P. Boika, Cleveland .... 20
J. Jukelis, Chicago........ 17

P. Buknys ..................  124
D. M. šolomskas............... 124
G. Kuraitis ............. 114
P. Baranauskas ;..............  . 48
J. Valatka . . . ................... 24

kas, A. Stripeika, H. Kudirkie
nė; G. Kardauskas, 30 c. ; po 
25 c.: V. Tamošaitis, A. Gurs
kis, M. Barkauskienė, R. Stri- 
paitienė, AySkaiLs, M. Užkurė- 
nienė, P. Poškus,- C. Endriūnas, 
A. Vertelieųė, iL. Bartkiene. 
Smulkių 40 c. Viso $6.20. Auko
tojams didelis ačiū!

Pinigai pasiųsta per “Laisvę.” 
A, V.

200 Delegacijų į Sovietus
Minėjimui Sovietų 20-ties me

tų sukakties viso pasaulio dar
bininkai, ypatingai darbo unijos, 
siunčia delegacijas. Iš Maskvos 
praneša, kad jau suvirš 200 to
kių delegacijų atvyko. Iš Ispa
nijos atvyko delegacija 35 asme
nų skaičiuje.

Panaujino Istorijos Muzėjų
Maskvoje panaujino Istorijos 

Muzėjų. Muzėjus turi 35 kamba
rius, iš kurių 30 pašvęsta Komu
nistų (Bolševikų) Partijos Is
torijai. Čia yra parodomas re
voliucinis judėjimas nuo gilios 
senovės- iki dabartinių laikų. 
Muzėjus furi specialius kamba
rius, pašvęstus piliečių karui ir 
kitiems svarbiems laikotar
piams.

Darbininkų Skaičius
“Pravda”, rašo, kad caristi- 

nėj Rusijoj darbininkai ir pa
tarnautojai sudarė 11,400,000 
žmonių arba 16.7 nuoš. šalies 
gyventojų. 1936 metais Sovie
tų Sąjungoj buvo 25,800,000 
darbininkų ir patarnautojų ar
ba sudarė 34.7 nuoš. visų ša
lies gyventojų.

Motinystės Reikalai
1937 metais Sovietų Sąjun

gos valdžia motinystės reika
lams sekamai yra paskyrus pi
nigų; pieninėms — 25,000,000 
rublių; vaikų sodeliams ir na
mams — 1,167,000,000 rublių; 
gimdymo namų reikalams — 
448,000,000 rublių ir akušerių 
reikalams 20,000,000 rublių.

Sibiro Sodai
Sibire vis daugiau lauko ap

sodinama vaisiniais medžiais. 
Novopisisko srityj sodai su 1 d. 
sausio užimdinėjo 1,200 hektarų, 
šiemet dar naujų sodų įsteigta 
4,200 hektarų.

Moters Rekordas
Maskvoje, jūriniu lėktuvu 

“UT-2” drg. V. Grizodubova iš
kilo 3,300 metrų aukščio. Tai 
aųkščiy.usias < moters rekordas 
pasaulyj iškilusios tokiu lėktuvu.

Surado Mamonto Lavoną
Sovietų mokslininkai, ant 

Vangelio salos, Rodgerso užla
jos pakraštyj, surado mamonto 
lavoną. Jis-įšalęs ir gerai'išsi
laikė. Mėsa balta. Mamontas tu
ri 20 pėdų ilgio ir 13 pėdų aukš
čio. Jo plaukai yra apie. 3 colių 
ilgio. Mamontai jau tūkstančiai 
metų atgal išnykę.' Jų giminės 
yra drambliai, bet daug kame 
skiriasi.

Gaminą Rinkimams Dėžes
Sovįetai turi daug pagaminti 

dėžių, į kuriąs b.us sumetama 
balsavimų blankos. Kalinino

vardu fabrikas, Kalinine, gavo 
užsakymą ant 4,Ž00 dėžių vien 
iš Kalinino srities.

Instituto Sukaktis
Leningrado Industrinis Insti

tutas minėjo 35-ių metų sukak
tį. Dabar jame mokosi 7,500 stu
dentų. šiame institute savo lai
ku mokinosi Molotovas, Frunze, 
Tolmąčevas, akademikas Pavlo
vas ir daugelis kitų žymių žmo
nių.

5,370 Tonų į Parą
Spalių 16 d. Magnitogorsk© 

liejyklos darbininkai pagami
no į parą laiko 5,370 tonų či- 
guno (špižo). Planas buvo tai 
dienai 5,200 tonų. Reiškia, 
planas pralenktas.

“Sibiriakov” Išgelbėtas

Sovietų pusiau ledlaužiškas 
garlaivis “Sibiriakov” buvo 
užėjęs ant seklumos. Sovietų 
specialė Komisija gelbėjimui 
laivų išgelbėjo jį ir atvilko į 
Archangelsko prieplauką, 'čia 
laivas bus pataisytas ir vėl stos 
darban.

6,000 Porų j Parą
Kuibiševe vienas iš fabrikų, 

gaminančių apsiavus, spalių 
15 d., pagamino 6,000 porų 
ąpsiavų.

Gyvennamiai ir Kliubai*
Kalinino mieste, minint 20- 

ties metų revoliucijos sukaktį, 
bus atidaryta daug naujų mo
derniškų gyvennamių ir du 
darbininkų kliubai. Kliubai tu
rės įtalpos iki 200 žmonių

Iš Šiaurių Poliaus
Sovietų mokslinė komisija4 

gyvenanti logeryj, kuris buvo 
įsteigtas šiaurių Poliuje, nuola
tos plaukia. Ledas, ant kurio 
yra stotis, jau apie 500 kilo
metrų atsitolino nuo Šiaurių 
Poliaus. Spalių 17 dieną stoitis 
buvo ant 84.42 šiaurinės platu
mos ir 6.30 laipsnių rytinės il
gumos. Ledas nuolatos plaukia 
į vakarus-pietus. Pavasarį 
mokslininkai bus kur tai apie 
Greenlandiją.

Parvyko į Tėvynę
Spalių 17 dieną, į Leningra

do prieplauką, parplaukė So
vietų laivu “A. ždanovu” gru
pė jūriųinkų nuo Sovietų laivų 
“Komsomolo” ir “Smidovičio.” 
Pąstaruosius laivus fašistai 
nuskandino, o įgulas laikė ne
laisvėj. Parvyko 40 draugų, jų 
tarpe 17 moterų ir merginų. 
Dar nevisi jūreiviai parvyko, 
dar dalį jų fašistai laiko ne
laisvėj.

Aukso Kavalkai
•x Iš Sverdlovsko praneša, kad 
grupė darbininkų surado ^Uk
so kavalk.ą, sveriantį 1 kilogra
mą ir 142 gramų. Sovietų val
džia atradėjams už auksą su
mokėjo 15,000 rublių.

ŽAGARĖS ELEGIJA
t ,c„—

Dairiausi po Žagarę,
Vai kiek joje navynų, 
Net šilta pasidarė 
Bekraunant jas į skrynę....
Uždarius latvių sieną, 
Gyvenimas nupliko, 
Biznierį čia ne vieną 
Tragedija ištiko....
Vienintelę paguodą 
Žagarė glėby tiiri, 
Kad karvės pieno duoda, 
Jį geria, valgo sūrį.
Kitaip liūdnoka būtų,
Žagarė alkanautų,
Jei karvių nebebūtų,—
Visi čionai badautų.... t
O lūšnos tos, kaip kūtės, 
Pakrypusios į šalį, 
Ir baigia jau supūti, 
Sulopyt nieks negali.
Po rinką pučia vėjas, 
Kromeliai išretėję, 
O anstolis atėjęs 
Čia viską rašinėja....
Tik vienas čia jaunimas

• Vargų visai neboja, 
Gyventi kitaip ima, 
Kitaip visai galvoja.
Jis nūdieną tėvynę '
Visai kitokią mato: 
Pušyne ar alksnyne 
Besisuka į ratą....
Mačiau dar optimistą, 
Kuris va kaip galvoja: 
“Žagarės driskiai klysta, 
Jei miestas mūs šlubuoja.” 
žagare, tu, žagare, 
Tikra *tavy elegija, 
Kuris čia toks.... padarė 
Nevykusią strategiją....

V ar eg a 
(“Kuntaplis”)

“Liaudies Balsas” Skel
bia Vajų

Į Kanados ir Suvienytų Val
stijų Lietuvių Organizacijas 
Drauges ir Draugai:

Nežiūrint to, kiek mes pa
stangų dėjome, kad būtų ga
lima išleisti Liaudies Balsą 
be aukų, mums nepavyko. Be 
skelbimų, kurie sudaro svar
biausi laikraščių pajamų 
šaltinį, laikraščiui verstis la
bai sunku. Liaudies Balsui 
jų gauti visai nevyksta, nes 
lietuvių biznierių mažai yra.

Kad užtikrinti Liaudies 
Balso gyvavimą, reikia au
kų. Todėl administracija 
skelbia vajų gavimui $1,000 
aukų ir bent poros šimtų 
naujų skaitytojų. Vajus 
įvyks tarp gruodžio pirmos 
ir sausio 15.

Šiuomi laišku mes kreipia
mės į jūsų organizaciją, pra
šydami paramos. Apsvarsty
kite, ką jūsų organizacija 
galėtų atlikti dėl išlaikymo 
vienintelio Kanados lietuvių 
laikraščio, kuris šiuo demo
kratijos, laisvės ir taikos gy
nimo momentu yra labai 
reikalingas.

Prie to, gruodžio 1-mą iš
eis specialus Liaudies Balso 
numeris atžymėjimui penk- 
metinių sukaktuvių, kaip 
Kanados lietuviai turime sa
vo laikraštį. Pageidautina, 
kad raštai ir pasveikinimai 
mus pasiektų ne vėliau lap
kričio 20, kad būtų galima 
laiku prirengti laikraštį 
spaudai.

Su geriausiais linkėjimais, 
P. Adomėlis,

Už Liaudies Balso Adm.

Londono Darbiečių Stambūs 
Laimėjimai Rinkimuose
London. — Į miesto tary

bą išrinkta 130 'darbiečių, 
tai 34 daugiau negu jie pir
ma turėjo. Buržuazinių par
tijų atstovų skaičius Londo
no taryboj nupuolė.
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Matyt, kleras čia gerai uždirba, 
nes kapuose esanti koplytėlė pa-

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

‘Laisvės’ Koncertas

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

Į įsigyti bilietus.

VYTAUTAS DVARACKAS
Pasižymėjęs smuikininkas iš Newark, N. J.

Vis dar yra vedamos derybos su daugiau talentų.

Stebuklai Gerai Apsimoka...
Rozalimas. — Dešimtoj po : 

Velykų savaitėj, čia esti didžiau- : 
si metuose atlaidai, kuriuos žmo
nės vadina “dešimtiniu” ir į ku-

KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ 
t

14 d. Lapkričio-November

Ketvirtad., Lapkr. 4, 1937

Madridas, Nankingas ir Maskva ko- LIETUVOS ŽINIOS

su-
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M.prieš juos kylančią liaudį ir nie-

M.

Susnikiį, Jurgis.

Nemunas.

Youngstown, Ohio

Hartford, Conn

‘brei-

dirba

t
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misija.
Konf. pirmininku buvo 

Kazlauskas.

Tai susirinkimas Sovietinio Tadžiko ko lektyviečių farmerių. Ši respublika ran
dasi tolimam Azijos kampe. Šitie laisvi tarmeriai dažnai susirenka ir svarsto, sa
vo ir viso pasaulio interesus.

fe
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darbiai angliakasiai “vagia

-m.ffrsr* .■!... .‘■.■sar.", . ' "Trsssaasg
puošta, suremontuota ir čia pat 
įtaisyta geležinė karbonka, ant 
cementinio pastato, lyg nedega
ma spinta.... Taigi, matyt, dar 
stebuklai, nors jų ir nėra, gerai 
apsimoka.

sakė gerą prakalbėlę, pritaikytą I Išrinkta tam darbui dirbti 
prie pramogos ir surištą su Is
panijos kovojančiais darbinin
kais prieš fašistus. Prašė parem
ti Ispanijos respublikos gynėjus 
aukomis, kurių surinkta $19.85.
Aukojo po $1:

A. Ramanauskiūtė, J. Tamo
šaitis, F. Ramanauskas, W. Ra
manauskas, J. Beržinis; po 50c.: 
J. Negžentaitis, F. Ramanaus
kas, Jr., E. Subočius, M. Bulke- 
vičius, A. Ramaška, J. Berno
tas, P. Giraitis, M. čelkonienė, 
M. Rastauskienė, J. Margaitis, 
A. Klimas, Juozas Jaunuolis; po 

;25 c.: J. Plitnikas, M.-Margai- 
tienė, P. Krikščius, O. Dagilienė, 
O. Vilkaitė, V. Staugaitis, V. 

' Šalkauskas, P. Padelskis, A.
■ Bražauskienė, M. Sabaliauskie-
■ nė, M. Ramanauskas, K. Vilkas, 

Baltulionis,

Viršuj suminėti miestai yra 
sostinės atskirų tautų. Mielas 
skaitytojau, pirma žvilgterk į 
Maskvą, kur 7-tą lapkričio visi 
Sovietų žemių žmonės, visa liau
dis su didžiausiu džiaugsmu ap
vaikščios 20-ties metų sukaktu
ves. Darbo žmonių sostinė bus 
paskendus gėlėse ir įvairiaspal
vėse vėliavose, kur Raudonoje 
Aikštėje susilies milioninės mi
nios su linksmais šūkiais, su 
džiaugsmu veiduose. Jos minės 
savo didžius laimėjimus, kur 
bolševikams vadovaujant pasie
kė tokių lengvatų savo kasdie
niniame gyvenime.

žvilgterkim į kitas sostines, į 
Madridą, Bilbao ir Nankingą, lų gale iščiulpia paskutinius sy-’ ■ 
kur prakeikti fašistai savo pur- vus iš savo aukos. Taip lygiai ei- i K. Bražauskas, J. 
vinomis kojomis trempia mūs giasi tie diplomatai, savo mik- J- Pilkauskas, P. Savickas, A. 
brolių lavonus, braido klanuose. liais liežuviais daug kalba ir vi- Babinskas, A. Raųlinaitis, C. 
nekalto kraujo. Seneliai ir maži šokiais būdais padeda fašistams, Rudzinskienė, M^ JKrikščienė, 
kūdikėliai negali pasirodyti gat- kad tik šitie greičiau pribaigtų 
vėje, kur nenukristų fašistų

sutaupę, parako dūmai aptemdo 
padangę. Saulės spindulys negali 
pasiekt ir apšviest vargšų lūš
nas, vien girdisi ausis kurtinan
tis trenksmas, dega namai, 
brangiosios bažnyčios ir muzė- 
jai, didžiu balsu rauda motinos, 
ašarose paplūdę verkia jų alka
ni kūdikiai, tai fašistų “civiliza
cija.” Už šitą nekaltą kraują 
atsakomybė krinta ant prakeik
tų Anglijos imperialistų lordų ir 
Francijos valdonų, kurie įlindę į 
beširdžių diplomatų kailius, kaip 
Tautų Lygoj, taip visokiose be- 
pusiškumo komisijose reikalus 
painioja, lyg tas voras smaugda
mas muselę savo tinkle, kol ga-

šiuo tarpu darbai žymiai 
mažėjo- Dauguma dirba po 3 ir 
4 dienas savaitėj, o nekurios 
dirbtuvės paleido darbininkus 
neapribotam laikui. Tabako 
dirbtuvėms pradėjus dirbti, su
traukta nemažai darbininkų, bet 
jos dirbs tik apie 5 mėn. laiko. 
Daugiausiai dirba moterys ir 
yra labai išnaudojamos: dirba 
neišpasakytai skubiai o atlygi
nimo gauna tarp $13 ir $18 sa
vaitei. žinofna, kaltė ir pačių 
darbininkų, kad jie nesiorgani- 
zuoja.

Trokų kėravotojai streiką lai
mėjo.

Uphęlsteriai grįžta darban su 
apkarpytais reikalavimais. Abu 
streikai buvo pavyždingesni už 
seniau įvykusius, kadangi dar
bininkai laikėsi vienybės ligi pa
skutinės streiko dienos.

bomba ant Jų galvų. Palygink’, ko nedaro, kad padėti užpul-A 
mielas skaitytojau, bolševikų tiems ispanams, chinams, kaip ir 
sostinę, kur tarpsta darbo žmo- ethiopams.
nių entuziazmu, linksmais šū-l Darbo milžine, ar tu nematai 
kiais, kur veržiasi iš milionų 
krūtinių džiaugsmas, visur ma
tosi nauji puikūs namai, kuriuo
se gyvena ne koki storpilviai- 
dykaduoniai, bet tie, kurie juos 
pastatė.

Dabar pažiūrėkim į Madri
dą ir Shanghajų. Ten be paliovos 
baubia kanuolės, sprogsta bom
bos, žudo nekaltus žmones, 
griauna jų namus, kaip pasiutę 
žvėrys, naikina žmonių triūsą, 
ką per daugelį metų jie buvo

tų skriaudų, kokias fašizmas ne
ša? Kodėl tu neatidarai savo 
burną? Juk tavo balsas milionus 
kartų galingesnis už ginklus, 
kokius tik išmislija fašistų inži
nieriai! Piktieji pasaulio vam
pyrai tegirdi tik sunkius tavo 
dūsavimus, užtat imperialistai 
ir daro savaip. Gal nebus bjau
resnių žodžių mūsų anūkams, 
kaip prisiminimas Mussolinio ir 
Hitlerio.

Kaip Dalykai Stovi “Butlegerių 
Industrijoj?”

tų kasyklas patiems “butlege- 
riams.” Kad komp. ir rendavo- 
tų tiems vargšams, tai ką jie 
darys be didelio kapitalo?

Kaip ten nebūtų, bet “butle- 
gerystė” pasilieka ir ateityje.

Požeminis.

Kietųjų anglių lauke, Schuyl-, surasti darbus “butlegeriams,” 
kili paviete, jau nuo senai be- komisija neranda būdų. Vieną, 

ji pataria valstijai, kad rūpin- 
baronų anglį ir bando pasidaryti tusi, kad kompanijos išrendavo-
pragyvenimą sau ir šęimom. Ne
apsakomu balsu rėkė anglies ba
ronai valdžiai, kad juos apspito 
“vagys”, vagia jų anglį ir darą 
milionus pelno. Nebeapsiklausy- 
damas baronų riksmo (o prie to 
ir pačių “butlegerių” verčiamas 
duoti darbą ar pašalpą), guber
natorius Earle, tūlas laikas at
gal, paskyrė komisiją iš 5 asme
nų, kad ištirti, kas vagia, ką va
gia, kiek pavagia ir surasti bū
dus, kaip vagystę prašalinti. 
Komisijos darbas jau užbaigtas. 
Pagal apytikrį tos komisijos 
raportą, šių “didelių ir nelegalių 
vagių,” sunkiai išsikovotas ir 
sunkiai palaikomas “biznis” 
yra toks:

“1936 m. ‘butlegeriai’ iškasė 
2,400,000 tonų anglies. Naudoto
jai sumokėjo $16,000,000. ‘But- 
legerinėse’ skylėse dirba 7,000 
darbininkų, ‘Butlegerių’ ‘brei-, 
keriuose’ dirba 1,300 darb. 2000 | 
daro, renka anglį išmatų vers
mėse. Prie vežimo anglies (prie 
‘breikerių’ ir į rinkas) 
2,700 darb. Viso dirba 13,000 
darb., o su užlaikomaisiais susi
daro 45,000, kurie turi iš to pra
gyventi. Visi šie darb. yra vieti
niai, kurie pirmiau dirbo ‘baro
nams. 65 nuošimtis jų yra su
simetę į Reading komp. nuosa
vybę. Vidutiniai, jie iškasa po 
1.3 tono (1 ir 3 dešimtadalius) 
ant žmogaus per dieną, arba tik 
pusė tiek, kiek iškasdavo kom
panijoms dirbdami. Vidutinis 
uždarbis po $2.05 už toną ir tas 
mažas uždarbis yra padaromas 
prie sunkiausių ir pavojingiau
sių aplinkybių. Abelnas uždar
bis siekia tik $19.70 savaitei, o 
‘breikerių’ darbininkų tik $14 
sav.,‘Butlegeriai’ turi 157 ‘brei- 
kerius,’ vidutiniai kaštuojančius 
po $815. 31 nuošimtis jų pri
klauso į UMWA, o 69 nuoš.— 
turi savo draugiją.”

Kaip matome, “butlegerių” 
biznis siekia į milionus, bet jų 
uždarbis ir pragyvenimas labai 
apverktinas. Tačiau, kaip panai
kinti “butlegerystę,” kaip apsau
goti baronus nuo “vagių”, kaip

Visko po Biskį
Spal. 17 d. Laisvės Choro sve

tainėj buvo surengta suprise pa
arė Agnei Ramanauskiutei, ku
ri trumpu laiku ištekės už drau
go Tamošaičio, iš Waterburio. 
Kadangi dd. Ramanauskai yra 
geri darbininkų judėjimo rėmė
jai, o jų dukrelė iš njažų dienų 
dalyvauja darb. judėjime ir pri
klauso Laisvės Chorui, tai susi
rinko gražus būrys svečių, ku
rie sunešė nemažai ir gražių do-

'vanų. Draugai Ramanauskai ir 
jų giminės labai gražiai priėmė 
svečius. Drg. Negžentaitis pa-munistų, socialistų ir katalikų.

!, O.
, M. Krikščienė, 

Pilkauskienė, J. Rudzinskas, 
Vilkienė, M. Kazlauskienė, 

Makaveckas, A. Bernotienė, 
Vlašalienė.

Iš Susirinkimų
Spal. 13 d. turėjo įvykti La iš

veš Choro narių pamokos, bet iš 
priežasties mažai atsilankymo 
narių, neįvyko. Pradėtas susirin
kimas apsvarstymui choro liki
mo. Buvo visokių nuomonių, bet 
prie tikrų rezultatų nepriėjo. 
Todėl nutarta šaukti per atviru
tes visus choro narius į susirin
kimą ir surasti priežastis, kliu
dančias choro gyvavimui. O jei 
ir ten nebus galima klausimas 
išrišti, tai šaukti visų progresy- j 
viškų organizacijų narius to 
klausimo rišimui.

Spal. 14 d. įvyko Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos susirin
kimas. Dalyvavo nemažai narių. 
Skaitytas laiškas nuo Am. Liet. 
Kongreso viet. skyriaus ir išrin
ko 3 delegatus į .konferenciją.

Ispanijos respublikos natidai 
baliaus ruošimo komisija davė 
raportą, kad darbuojasi padary
ti balių pasekmingiausiu.

Drg. A. Klimas atsišaukė į 
dar neskaitančius “Laisvės”, ra
gindamas užsisakyti ją, o kurie 
jau skaito ir prenumeratos užsi
baigė, atsinaujinti.

Prie draugystės prisirašė vie
na narė.

Spal. 15 d. A.L.U.P.N. Kliu- 
bas laikė mitingą, kuris buvo pa
sekmingas visais atžvilgiais. 
Prisirašė vienas narys, o kitą 
perstatė ateinančiam susirinki
mui. Skaitytas Am. Liet. Kon
greso skyriaus laiškas. Po jo 
priėmimo išrinkta 3 delegatai 
konferencijom

Spal. 18 d. atsibuvo Am. Lie
tuvių Kongreso vietinio skyriaus 
konferencija. Dalyvavo gražus 
būrys delegatų, atstovaujančių 
įvairias draugijas. Visi sutarti
nai svarstė pakeltus klausimus, 
pav., kaip įtraukti į bendrą vei
kimą tas organizacijas, .kurios 
dar nepriklauso? Nutarta1 reng
ti dideles prakalbas ir kviesti 
kalbėtojus nuo visų sriovių: ko-

Pirko Namą
A.L.U.P.N. Kliubas nupirko 

namą šešių šeimynų, su dideliu 
sklypu žemės. Valdyba su pirki
mo komisija turėjo daug visokių 
kliūčių ligi užbaigė šį pirkinį. 
Dabar tik pasiliko suglausti vi
siems Hartfordo lietuviams sa
vo spėkas bendrai sukėlimui fi
nansų pastatymui svetainės, ku
ri jau senai čia pageidaujama.

“Laisvės” Vajus
Visi žinome, kad dienraštis 

“Laisvė” štoja už visus darbo 
žmones, nežiūrint, kokių jie bū
tų įsitikinimų. Dabar, kai “Lais
vė” pradėjo savo vajų už gavi
mą naujų skaitytojų, tai mūsų 
pareiga gauti kuodaugiausiai 
naujų prenumeratorių savo 
dienraščiui.

Iš ALDLD 90 Kuopos 
Susirinkimo

Spal. 24 d. ALDLD 90 kp. 
susirinkimas buvo gyvas. Visi 
nariai buvo geram ūpe ir pada
ryta gerų tarimų. Išrinkta 4 de
legatai į Ohio Lietuvių Draugi
jų Konferenciją, kuri yra šau
kiama spal. 31 d., Cleveland, 
Ohio. Prirašyta du nauji na
riai. Nutarta per vajų iš kuopos 
iždo užmokėti įstojimą už nau
jus narius. Nutarta ruoš
ti pare (lapkr, 6 d.) su šokiais 
pas draugus Danielius, 125 So. 
Pearl St., Youngstowne. 

/

Ir Youngstown ALDLD 90 kp. 
rengė prakalbas d. Abekui, ku
ris čia kalbėjo spal. 30 d. pas 
draugus Žukus, 1134 Hamilton 
Ave., Parrell, Pa. Raginu visus 
ALDLD 90 kuopos narius dau
giau darbuotis ir mųsų spaudai. 
Be to, reikia dažniau j on pa
rašyti žinučių.

F. J. Madison.

iifyį1

Kerstinga Kunigo Tarnaitė 
Ir Vargonininkas Teisme
Prieš keletą metų Ukmergės 

miesto parapijos bažnyčioje var- 
goninkavo Juozas Meškelė. Ro
dos, nieko blogo žmogui prikišti 
nebuvo galima. Tiesa, davatkos 
patylomis šnabždėdavo švento
riuje, kad vargonininko santy
kiai su tarnaite Marijona Liesy
te kažkaip įtartinį, bet iš karto 
į tai niekas, neišskiriant nei pa
ties klebono, dėmesio nekreipė.

Buvo atkreiptas dėmesys, tik 
tada, kai tarnaitė dėl kažkokių 
nesusipratimų buvo atleista iš 
tarnystės. Mat, nuo tada tarnai
tė ėmė siuntinėti vargonininkui 
ir jo žmonai grąsinančius laiš
kus. Laiškuose rašydavo, esą, ji 
esanti nėščia ir todėl, jei jie ne
nori skandalo, tegu tariasi dėl 
sąlygų. Vėliau jau rašiusi, kad 
pagimdžiusi kaime pas savo se
serį kūdikį ir grąsino teismu. Tie 
gandai pasiekė pagaliau ir kle
bono ausis. Juozui Meškelei teko 
iš vargonininkavimo pasitraukt.

Greit ir oficiališkai J. Meške
lė gavo šaukimą į teismą, čia 
vargšas J. Meškelė pradėjo j ieš
koti teisybės pats. Jo žmona 
Elžbieta Meškelienė tuo tikslu 
1935 m. gegužės 27 d. nuvažiavo 
į šiaudžių km., kame buvo Lie
siu ūkis ir kur Marijona Liesy
tė sakėsi gimdžiusi. Išsikalbėjus, 
Liesiai pasisakė, esą niekas pas 
juos negimdė, bet kai pažino E. 
Meškelienę susipratę atsakę, 
kad jei yra sudaryta gimimo 
metrika, tai ir kūdikis atsiras.

Tuomet J. Meškelė kreipėsi 
pas prokurorą, kaltindamas Ma
rijoną Liesytę klasta ir išnaudo
jimu. Tardymo metu buvo nu
statyta, kad 1935 m. gegužės 26 
d. Petras ir Rozalija Liesiai, t. 
y. Marijonos Liesytės tėvai, bu
vo atvažiavę į Ukmergę pas 
čia gyvenančią kitą dukterį— 
Eleną Raščiauskienę ir, paėmę 
E. Raščiauskienės teisėtą kūdi
kį, nuvyko į savo ūkį—šiaudžių 
kaiman, Giedraičių valščiuje. : 
Iš ten Liesįai nuvažiavo į žel- ; 
vą, kur kreipėsi pas parapijos ; 
kleboną ir prašę pakrikštyti jų ; 
dukterį Marijonos “neteisėtoje j 
santuokoje sugyventą kūdikį.” ■ 
Sakėsi važiavę įš Ukmergės ! 
į Giedraičius Jr ten norėję pa- ! 
krikštyti, bet kadangi kūdikis : 
silpnas, tai nutarę pakrikštyti ■: 
želvoje. Klebonas sutiko ir kū
dikį pakrikštijo (pats to neži
nodamas antru kartu), bet jau ' 
ne Elenos Liesytės - Raščiaus-. 
kienės, o Marijonos Liesytės pa
vainikį. Krikštijant kūdikis bu
vo įrašytas kaipo gimęs 1935 m. 
balandžio 6 d.

Po to iškėlusi Apylinkės teis
me J. Meškelei bylą Marijoną 
Liesytė norėdama atvykti į teis
mą su kūdikiu buvo paskolinusi 
kūdikį iš pažįstamos Skukaus- 
kaitės už atlyginimą, bet sužino
jo, kad jai užvesta byla Apygar
dos teisme, vaiką Skukauskaitei 
grąžino ir pati į Apylinkės teis
mą nenuėjo.

Šių metų rugsėjo 21 d. Kauno 
apygardos teismo išvažiuojamo
ji sesija Ukmergėje baudžiamoj, 
byloj pripažino Marijoną Liesy
tę kalta ir nubaudė 9 mėn. kalė
jimo, *o Petrą ir Rozaliją Liesius 
(tėvus Marijonos), taip pat ir 
seserį Eleną Raščiauskienę— 
po 6 mėn. lygtinai.

riuos suplaukia maldininkų net 
iš įvairių Lietuvos kraštų, pa
ieškoti sau visokių dievo ma
lonių, sveikatos ir p., nes Roza
limas yra plačiau žinomas, kaipo 
“stebuklinga” vieta, fra, čia ir 
yra kur melstis: šventas akmuo, 
kapuose koplytėlė, bažnyčia...

Sausas Ruduo
Per šienapjūtę ir rugiapjūtę 

Zarasų apylinkėje buvo lietingas 
oras, dėl nuolatinio lietaus buvo 
daug supūdyta šieno, dobilų, o 
rugiai gubose buvo gerokai su
dygę. Nuo to laiko didesnio lie
taus nebuvo ir tokiu būdu rugių 
sėja yra nepavydėtina, nes gied
ras, sąulėtas oras visai išdžiovi
no dirvą.

Puikiausias Lietuvių Koncertas Amerikoje 
—Bus “Laisvės” Koncertas

'■fe

: V:

■■■V

Viktoras Bekeris ir George Vedegis
Pernai jiedu vieni griežė ir dainavo duetus. Gi Šiemet 

jiedu suorganizavo instrumentų sekstetą. Pernai “Lais
vės” Koncerte jiedu gavo gausiu ovacijų. O šiemet 14 
dieną. lapkričio-November, jiedu sakosi duosę taip gražių 
muzikos kavalkų, kurie stebins klausytojus. Jų sekstetas 
bus: plieninis gitaras, paprastas gitaras, dvi smuikos, ba- 
setlija ir piano akordinas.

Vienas Punktas Dar Laikomas Sekretu
Pamatysime Ryt Dienos Laidoje

Ir be to sekreto talento, apie kurį išgirsime rytoj, jau tu
rime labai gražų rinkinį puikiausių lietuviškų 

talentų, būtent:

ANTANAS BANYS, Baritonas 
žymiausias dainininkas iš Amerikos lietuvių.

EDNA VAIVADAITE, Sopranas
Aukšto išsilavinimo dainininkė! iš Rochester, N. Y. 

Ten ji mokina Gedemino Chorą
STASYS KUZMICKAS, Baritonas

Puikiausias mainų apylinkės dainininkas, kuris jau 
yra pasižymėjęs daugelyje vietų.

ALDONA KLIMAITĖ, Coloratura Sopranas
Gražaus talento dainininkė, irgi jau turi puikios 

karjeros muzikos srityje
BROOKLYNO AIDO CHORO OKTETAS

Programą atidarys Aido Choro Oktetas pasivadinęs 
Aidbalsiai, vadovaujamas Bronės šalinaitės.

Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai 
Vien tik šokiam įžanga 50c 

BUS LABOR LfCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y
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Puslapis Ketvirtas Dsisva Ketvirtai., Lapkr. 4, 1937

ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)

Tai buvo naktis, kada liaudiečiai skau
džiai nukentėjo mūšy j prie Oropesos, iš 
priežasties kombinuotos atakos vokiečių 
lėktuvų ir morokkiečių pėstininkų, gin
kluotu durtuvais ir rankinėmis granato
mis, prieš žmones, pas kuriuos nebuvo 
nei lėktuvų, nei rankinių granatų, nei 
durtuvų.

Oropesa... Oropessa... Oropesa— 
skambėjo iš lūpų į lūpas.

—Oropesa,—tarė vienas,—tai skaudus 
smūgis. Taip, smūgis...

Tada balsą pasiėmė Penkto Pulko ko- 
mandierius ir sakė:

—Jeigu jūs nepasirengę prie to, kad 
sulaukt baisaus smūgio nuo baisaus prie
šo, tai galite visai atsisakyti nuo pasi
priešinimo. Mes, žinoma, gavome skau
dų smūgį. Bet mūsų uždavinys yra ta
me, kad pamąstyti, kaip iš mūsų pusės 
užduoti mirtiną smūgį priešui. Mes visi 
žinome, kad daug kas galima padaryti. 
Sujungti savo eiles ir pasirūpinti tuom, 
kad tas tikrai būtų padaryta. Ga
limas dalykas, kad ateityj ant mūsų puls 
dar baisesnis priešas. Tokia jau kova. 
Mes kovojame už demokratijos gyvavi
mą Europoj. Nejaugi jūs, iš tikro, ma
note, kad tokia kova galima be pralaimė
jimų? Ar nemanote, kad jeigu mes ne
darytume jokio pasipriešinimo, tai ant 
mūsų galvų nekristų dar žiauresni smū
giai ir nebūtume įmesti į baisų skurdą ir 
vergiją?

XXIII
Paskutinėse spalių dienose komandie- 

rius Carlos apvažiavo frontą. Reikėjo 
praleisti 3—4 dienas, kad aplankyti vi
sus, fronto punktus. Carlos pradėjo ap
žiūrėjimą nuo mokyklos ant Franco Ro- 
dgerez gatvės, kur trys mėnesiai laiko at
gal buvo sudarytas Penktas Pulkas, ku
rio organizavimui jis taip daug pasidar
bavo.

Kareivinės, kaip ir visada, buvo per
pildytos naujokais. Šautuvų buvo dau
giau, kaip pirma, bet vis dar neųžtekti- 
iiai. Ant aikštės, prieš kareivines, išsi
rikiavo “tankai”, arba 'tikriau, tas, kas 
Ispanijoj vadinama tankais. Tikrumoje, 
tai buvo sunkvežimiai su savadarbiais 
metalo apsiuvimais, kurie negalėjo ap
saugoti nuo kulkasvaidžių ugnies.

Karo reikmenų padėtis frontuose ne
pasikeitė. Tik vien pėstininkai buvo ge
riau apginkluoti, kaip dvi savaitės prieš 
tai, bet ir jie toli gražu atsilikę nuo ap
ginklavimo fašistų armijos. Tik kaip ku
riuose svarbesniuose punktuose Guada-

rrama fronto vadovystėje patyrusių ofi- 
cierių buvo iškasti apkasai ir apsaugos 
atatinkamos karo reikalavimams.

Visuose kituose fronto punktuose, ap
supančiuose Madridą, susidarė ant tiek 
sunki padėtis, kad užsienio kariniai spe
cialistai skaitė Madridą jau žuvusiu. 
Taip, vienas nuolatinis užsienio karo pa
tarėjas, kurio užuojauta Ispanijos liau
dies kovai yra neabejotina, pabaigoje 
spalių mėnesio nekartą reikalavo palikti 
Madridą ir sudaryti naujus, daugiau pa
sitikimus apkasus į rytus nuo Madrido. 
Reikia pripažinti, kad padėtis Madrido 
fronte buvo tokia, kad atrodė negalima 
prieštarauti tiems argumentams. Per 
septynias savaites liaudiečiai nesu
laikomai traukėsi išilgai Tagus upę. Jie 
traukėsi spaudžiami armijos1 ir baisiai 
bombarduojami lėktuvų, apšaudomi kul- 
kasvaidžių ugnimis iš lėktuvų ir vejami 
mažųjų—greitųjų tankų su ugnies meti
kais. Madrido apgynėjai pergyveno 

w žiaurumą kovos įvairiausių karo pabūk
lų ir formų—nuo strateginio sumušimo 
iki sunaikinimo.

Vienok, nepaisant milžiniškos fašistų 
technikinės pirmenybės, liaudiečiai Ma
drido fronte sugebėjo išlaikyti tokias po
zicijas, kurias tokiose sąlygose nebūtų 
išlaikę jokie pasaulio kareiviai.

Juokinga būtų tvirtinti, kad tas veik 
nesulaikomas traukimasis neatsiliepė 
dvasiniai į liaudiečius kovotojus. Jie ne
galėjo neprieiti išvados, kad anksti ar 
vėlai, pradžioj ar pabaigoj mūšio, prie- 

. šas galės mesti į kovos lauką galinges
nes jėgas, .kaip tie padrūtinimai, kuriuos 
turi liaudiečiai. Stokavo amunicijos, to
dėl pirmos ir išlaukinės apsigynimo lini
jos buvo statomos su maža vilčia. Skep
tiškai į darbą atsinešė ir karo specia
listai.

Laike savo aplankymų fronto koman- 
dierius Carlos matė neužtektinai gilius 
apkasus, be sujungimo apkasų, apkasus 
iš liuoso smėlio, nesudarančius rimtos 
apsaugos net nuo šautuvų kulkų. Jis ma
tė, kad veik visai nėra spygliuotų vielų 
tvorų, prie to, jis matė didelį sabotažą 
ir kenkėjų rūpestingumą taip kasti ap
kasus, kad jie kuo mažiausiai galėtų pa
sitarnauti. Visoj eilėj atsitikimų kulkas- 
vaidžių lizdai buvo ten padaryti, kur ne
buvo atviro lauko apšaudymui. Kaip 
kurios pozicijos galima atlaikyti su pa- 
gelba vieno kulkasvaidžio, bet jos palik
tos priešui atdaros.

(Bus daugiau)

darys visas mokyklas, nes nėra 
pinigų. Uždarys gal dviem sa-z 
vaitėm, laikas tikrai nežinomas, 
kol gaus 70,000 dol. paskolą. 
Kokia gyvenimo, ironija! Viso
kiem mažiem dalykam pinigų 
yra užtenkamai. O apšvietai— 
ne!

Spal. 24 d. lietuviška radio 
valanda So. Bostone parodė di
delio progreso. Laisvės Choro 
sekstetas, vadovystėj M. Bolio, 
puikiai sudainavo, o adv. Bago- 
čius pasakė gerą kalbą.

Griaustinis.

Bridgeport, Conn
Liet. Jaunų Vyrų Draugystė 

turėjo suruošusi bazarą-fėrus, 
kurie užsibaigė spal. 23 d. Fe- 
rai buvo laikomi nuosavoj sve
tainėj. Paskutinį vakarą publi
kos susirinko virš 300. Visi gra
žiai linksminosi. Publiką sudarė 
progresyviai žmonės, nes, mat, 
Lietuvių Jaunų Vyrų Draugijos 
svetainė yra centras progresyvių 
draugijų bei organizacijų. Brid- 
geporte yra ir kita lietuviška 
svetainė, kuri tik vadinasi taip, 
bet pi’ogresyviškiems lietuviams 
joje vietos nesiranda.

Linkėtina Lietuvių Jaunų Vy
rų Draugijai tokių ir dar skait- 
lingsnių bazarų turėti ateityj !

ALDLD 63 kp. susirinkimas 
įvyko spal. 23 d. Svarstyta daug 
svarbių dalykų. Apie pora metų 
atgal čia buvo manyta sutverti 
vien tik moterų ALDLD kuopą. 
Bet kol kas sumanymas nėra 
gyveniman įvykintas. Tam tik
ras komitetas veikia ir šis komi
tetas bendrai su ALDLD 63 kuo
pa nutarė suruošti d. J. Bon- 
džinskaitei prakalbas. Prakalbos 
įvyks gruodžio menesį.

Skaitytas ALDLD 3-čio Aps
kričio Komiteto pakvietimas da
lyvauti apskričio konferencijoj, 
įvykstančioj lapkr. 21 d., š. m., 
New Haven, Conn. Mūsų kuopa 
siųs keturis delegatus, kuriais 
yra d-gė Mureikienė, J. J. 
Mockaitis, M. Kairis ir A. Ari- 

I sonienė.

Tacoma, Wash
Ir Mus Aplankė Drg. Pruseika

Draugas L. Pruseika, važinė
damas su maršrutu po vakari
nes valstijas, Californią ir Ore
gon, aplankė ir mus, tacomie- 
čius. Pasinaudodama ta proga, 
ALDLD 132 kuopa surengė 
jam prakalbas spalio 24 d. Drg. 
L. Pruseika pirmoj temoj kal
bėjo apie draugijas, sakydamas, 
kad visokių pažiūrų žmonės tu
ri vienytis į vieną bendrą fron
tą, stot į vieningas unijas, CIO, 
ir kovot bendrai. Taipgi kalbė
jo apie gręsiantį pavojų iš fa
šizmo pusės ir kaip šiandien 
Italijos Mussolinis ir Vokietijos 
Hitleris su Ispanijos/ fašistais 
žudo jau antri metai Ispanijos 
žmones ir naikina jų turtus. 
Toliau priminė apie Japonijos 
užpuolimą ant Chinijos ramių 
gyventojų.

Antroj temoj kalbėjo apie Lie
tuvos fašizmą, kur darbo liau
dis neturi jokių žmoniškų tei
sių ir gyvena priespaudoj.

Drg. L. Pruseika daug, daug 
pamokinančių dalykų mums pa
sakė; jo kožnas žodis pasiekė 
klausytojų širdis, ir tūlų klauso- 
vų ašaros riedėjo per veidus, 
klausant jo kalbos. Varde ALD 
LD 132 kuopos, širdingai taria
me ačiū drg. L. Pruseikai už 
pasakytą prakalbą, kuri ilgai, il
gai pasiliks atmintyje.

Reikia priminti, kad ne visi 
Tacomos lietuviai atsilankė į 
šias prakalbas. Bet kurie atsi
lankė, visi buvo užganėdinti. 
Drg. Grybai atvyko iš Aberdeen, 
Wash, ir M. Wiederis su drau
gais iš Bordeoux, Wash., kuris 
randas apie 100 mylių nuo čia. 
Buvo farmerių, • kuriems irgi 
Tacoma nevisai arti. Turiu pri
minti, kad šios prakalbos gerai 
pavyko. Drg. L. Pruseika gavo 
dienraščiui “Vilniai” 12 naujų 
skaitytojų ir aukų $21.

Čia aukautojų vardai:
Po $1 aukojo: D. Gedman, 

M. Grybas, P. Grybas, A. šapa
las, A. Skirius, O. Skujienė, G. 
Glaubarta; po 50 c.: S. Mačėnas, 
J. Sližius, J. Basevičius, P. 
Skrepis, M. Zigmant, M. Šapa
lienė, Z. Atkočaitienė, U. Stu- 
purienė, O. Kučinskienė, A. 
Adomavičius, M. Wieder, Pr. N. 
Skuja, K. Jesevičius, P. John
son, J. Lieponis, J. Yesmont, M. 
Šimkus, A. Atkočaitis, A. Gra
bauskas, E. Grabauskienė ir V. 
Kavaliauskas; po 25 c.: M. 
Zigmont, A. Atkočaitienė, P. 
Katkauskas, A. Norkus, J. Lie
ponis, A. Rųblauskas, Iz. Girtau
tas, L. Rozga, C. Špokienė, O. 
Tonnig, G. Stupur ir F. Kava
liauskienė. Tai pasidarė $20.50.

Pridėjus smulkias aukas, viso 
$21. z

Visiems aukotojams širdin
giausias ačiū! « 7 '

F. Kavaliauskienė.

Lowell, Mass

Skaitytoji) Balsai
Reikale Privatiškų Pramogų

“L.” No. 229 Jonas Blinda 
kritikuoja privatiškas pramo
gas. Jis sako, kad mūsų spauda 
ir organizacijos per daugelį me
tų tradiciniai buvo nusistačiu- 
sibs neremti privatiškų pramo
gų, bet pastaruoju laiku tos rū
šies parengimai dygsta, . kaip 
grybai po lietaus.

Mano supratimu, J. B. klai
dingai supranta tos rūšies pra
mogas ir toks išsireiškimas yra 
kenksmingas organizacijoms ir 
spaudai. Kiek man žinoma, mū
sų darbįninkiška spauda ir or
ganizacijos puikiai sugyvena su 
smulkiais biznieriais ir nėra 
taip blogai, kaip Jonas Blinda 
įsivaizduoja, bizniški parengi
mai, suruošti pasižmonėjimui ir 
pasilinksminimui. Dažnai 
se pramogose padaroma 
suomeniškos naudos.

Štai rugpjūčio 31 d.
pare pas draugę A. Janukonie- 
nę. Parę suruošė Siutų Kliubo 
manadžeris Ch. Chalconas. Ten 
dalyvavo ir A. Stripeika, “L.” 
vajininkas, kuris gavo “Laisvei” 
skaitytoją-prenumeratą ir par
davė pluoštą tikietų Phitadelphi- 
jos piknikui “Laisvės” naudai. 
Jei nebūtų privatiškos pramo
gos, nebūtų d. Stripeika galėjęs mandierių. 
to atlikti. Jei mes prisižiūrėsim 
ir kitiems tos rūšies parengi
mams, surasim, kad juose pada
roma ir visuomeniškos naudos.

Elizabethietis.

Bet užėjus rudeniui, jie prade
da biskį veikti. Ruošia vakarie
nes, pares. Vasaros metu, beje, 
Bendro Fronto komitetas str- 
ruošė pikniką Ispanijos respub
likos gynėjų naudai, o dabar 
rengia parę gruodžio 12 d.

ALDLD ir LDS kuopos ren
gia puikią vakarienę lapkričio 
7 d.

Mažom kolonijom patogiau 
ruošti žiemines pramogas, negu 
vasarines.

Berželis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

tokio- 
ir vi-

įvyko

Drg. Susnikų Jurgiui. Drau
go pasiūlymas, kad Ispanijos 
liaudiečiai išleistų milioną la
pelių į Italijos kareivius ir iš 
lėktuvų juos paskleistų,kad su
kėlus fašistų armijoj revoliu
ciją, yra geras pageidavimas. 
Bet visą tą daro Ispanijos liau
diečiai. Jie gal jau šimtą, skir
tingais klausimais, išleido la
pelių ir milionus paskleidė. 
Tas davė kiek naudos. Bet la
peliai, kol kas, dar negali su
kelti revoliuciją fašistų armi
joj, nes ten daugiausiai ir su
vežti toki žmogžudžiai, kurie 
patys yra fašistai arba jų arti
mi pritarėjai. Antra, kol 
dar jie pilniausiai pašerti, 

) rūpinti, tat ir klauso savo

kas
ap- 
ko-

Hillside, N. J
Atsakymas Albinui

Spal. 21 d. Albinas rašo “L.” 
apie' tam tikros rūšies patriotiz
mą kas link Harrisono ir Hill
sides draugų. Patariu d. Albinu- 
kui apsidairyti aplink save ir 
pa j ieškoti to patriotizmo savy
je. Albinas kalba, kad harriso- 
niečiai rengia kokį vakarėlį, kad 
ir mažos vertės. Ką gi tas pasa

kymas “mažos vertės” reiškia? 
Kiekvienos kolonijos organiza- 

, cijos ruošia pramogas sulyg sa-
! Vėliau plačiai apdiskusuotas | 
svarbus klausimas — “Daily 
Workerio” rėmimo klausimas. 
Tam tikslui-nutarta iš kuopos 
iždo aukoti $5.

M. Arison.

' New Kensington, Pa
APLA 9 kp. per d. A. Valaitį 

surinko Ispanijos demokratijos 
gynėjams aukų $17.75. Jų surin
kimui pasidarbavo d. Valaitis. 
New Kensingtono lietuviai, at- 
jausdami Ispanijos liaudžiai jau 

i kelis kartus parinko aukų. Viso

Boot Mill Co. paskelbė nųmu- 
šianti 25 nuoš. darbininkų algų. 
Tai vienas begėdiškiausių pasi
elgimų iš kompanijos pusės. Ši- ^įa įam tiksiuj surinkta $157.75. 
toj dirbtuvėj per vasarą darbi- ^ew Kensingtone yra lietuvių
ninkai dirbo po 1-2-3 dienas sa- tam tikslui aukojusių po $10 ir
vaitėj, o kai kurie skyriai buvo daUgįau> bet dar rahdasi ir to- 
visai uždaryti. Prieš nukapoji- 
mą algų darbininkai uždirbdavo 
tik po 15-16 dol. savaitėj. Da
bar, numušus 25 nuoš., v 
uždirbs ne daugiau, kaip po 10 
dol. Na, o pragyvenimo reik
menys pabrango 40 nuoš.

jie te- dės:

Užpereitą sekmadienį nuėjau 
į lietuvišką bažnyčią pasiklau
syti, kaip kunigas akėja bedie
vius. Išvadino jis juos “žydber- 
niais.” Girdi, ir jų tikėjimas yra 
žydiškas. Na, o koks tikėjimas 
nežydiškas? Jėzus buvo žydas, 
katalikų tikėjimas išsivystė iš 
žydiško. Taigi kunigas sau per 
nosį užsidrožė.

Privatiškos pares čia užėjo 
kaip kokia epidemija. Tikietai 
pardavinėjami visur — parda
vėjai nesisarmatina net gatvėse 
lysti prie publikos. Kai darbi
ninkiškos organizacijos ką ren
gia, tai negali įsiūlyt tikietų.

Miesto valdžia paskelbė, kad 
ateinantį mėnesį (lapkritį) už-

Kapitalo Pelnai Auga, Nors 
Bedarbė vėl Didėja

New York. — Kapitalistai 
-šėrininkai, sudarantieji tik 
vieną procentą visų Ameri
kos gyventojų, šiemet ^pasi
darys” 5 bilionus dolerių 
gryno pelno, tai yra, 20 pro
centų daugiau negu pernai. 
Jų pelnai tebekyla, nors pas
kutinėmis savaitėmis bedar
bių skaičius vėl didėja, ypač 
plieno ir audimų pramonėse.

AR JAU ĮSTOJOTE Į 
NAUJĄ OLD GOLD 

KONTESTĄ?
Jūs Galite Laimėti Turtą 
Šiame Naujame Konteste

Jei dar nesate įstoję j Old Gold 
Kontestą, tai padarykite tai šiandien. 
Kontestas tik ką prasidėjo. 1,000 pi
niginių prizu, sudarančių $250,000, 
bus atiduoti laimėtojams. Kontestas 
susidės iš suteikimų praleistų kalbų, 
pritaikomų j piešinių tuščius Galiūnus. 
Pirmas prizas yra $100,000.00. Eiki
te pas savo ei garėtų pardavinėtoją ir 
prašykite jo duoti Old Gold piešinių 
Bulletiną, VELTUI, kartu su pilnoms 
taisyklėms ir detališkumais, liečian
čiais kontestą. Atydžiai sekite in
strukcijas. Tuojau išpildykite savo 
įstojimo blanką. Neatidėliokite, Dvi- 
gubai-švelnūs Old Gold patiekė šį 
kontestą kaipo svarbų susidraugavi
mo siekį. Old Gold duoda jums an
trą progą laimėti turtą. Sekite šį 
dienraštį dėl tolimesnių pranešimų. 
NO. 102

PAMATYKITE GRAŽIĄ MUZIKALIŠKA OPERETĘ

“Meilūs Nuskriausta”
Vertė iš anglų kalbos Amilija Jeskevičiutė ir Bronė šalinaitė 

Stato Scenon ir Suvaidins Sietyno Choras

Šeštadienį, 6 d. Lapkričio-November, 1937
Pradžia 7 vai. vakaro. — {žanga 75c ir 50c

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

kių, ką neaukojo nei po centą.
žemiau telpa aukotojų pavar-

Mr. ir Mrs., Jesidavičiai, 
$2; po $1:

P. Kriščiūnas, J. čiuplis, K. 
Shukis, A. Valaitis, Bendras 
Frontas per APLA 9-tą kp., K. 
Aidukas, S. Beavech, S. Mar- 
tinkus, F. Lukšius, Julė Jesa- 
davič, F. Remeikiene, Bendras 
Frontas, per ALDLD 74 kp.; po 
50c.: A. Sheris, C. Stashinsky, 
Mr. and Mrs. L. Haladik; S. 
Adomaitis 40c.; po 25 c.: P. Po
vilaitis, J. Poceviče, B. Thomas 
ir F. Glodenis. Kiti aukojo po 
mažiau.

Varde Ispanijos kovotojų už 
demokratiją, tariu ačiū visiems 
aukotojams!

J. čiuplis.

Sekmingas Kom. Partijos 
Vajus Californijoj

San Francisco, Calif. — 
Per dabartinį vajų skaičius 
Komunistų Partijos narių 
davarytas iki 4,510. Tikima
si dar tūkstančio.

vo išgalės. Albinui tas, matomai, 
atrodo niekas. Jo nuomone, tik 
Newarke galima suruošti geras 
pramogas. Na, o kaip su komu
nistų frakcijos parengimu, ku
rį Hillsidėj rengėte pas draugus 
Rožanskus? Komisija hilįsidie- 
čiams pranešėt viena diena pirm 
įvyko pramoga. Pati komisija 
suvežė daiktus ir išvažįavot į 
privatišką “parę” Newarkan. Ar 
tas tik nebus savos rūšies “pat
riotizmas”? Na, ir ant galo ver
kiate, kad nei laiko nei finansų 
nėra. Kodėl finansų randasi pri- 
vatiškom parėm? Drg. Albinai, 
žinokit, kad hillsidiečiai ir har- 
r is on i e čiai, dalyvaudami Ne- 
warko pramogose, jokio patrio
tizmo nesinešioja, o pataria tik 
jums pamesti jį. Tuomet bus 
sveika ir naudinga visiems ir ne
reikės bevertingų rašinėjimų į 
laikraščius ir bereikalingų užsi
puldinėjimų ant mažų kolonijų 
draugų.

Iš Komunistų Vienutės 
Pramogos

Spal. 9 d. Komunistų Partijos 
nariai turėjo pramogėlę pas 
draugus Rožanskus. Svečių su
sirinko skaitlingas būrelis ir visi 
smagiai laiką praleido. Draugės 
Rožanskienė, Žalienė ir Kudir
kienė pagamino vakarienę, lai
ke kurios pora draugų pasakė 
prakalbėles. Po vakarienės pir
mininkas užsiminė apie komu
nistų pasirįžimą išleisti dar du 
angliškus dienraščius Amerikoj, 
vieną Čikagoj, o ki(ą San Fran
cisco j. Prašė aukų. Surinkta keli 
doleriai. Taipgi d-gė Žalienė pa
aukojo puikią paduškaitę, ran
komis išsiuvinėtą, kuri davė 
pelno $7.50. Labai ačiū d-gei už 
dovaną.

Rudeninis Veikimas
Vasaros laiku, dideliuose kar

ščiuose, hillsidiečiai aptingsta. į

O. Stelmokiūtė
Angelines rolėje

L. Dobinis
Ginėjo rolėje

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.

Apart 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 Nąkties
Pamatysite gražią operetę, išgirsite puikios muzikos ir smagiai pa

sišoksite. Tad būkite visi ir' visos. RENGĖJAI.

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

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

87tl JOS CAMPA U AVBL, DETROIT, MICH.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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PITTSBURGHO IR APIEUNKĖS ŽINIOS
Minekim Rusijos Revoliucijos 

20 Metų Sukaktuves 
i

Penktadienį, lapkričio 5, pitts- 
, burghiečiai apvaikščios Rusijos 

Revoliucijos 20 metų sukaktu
ves Grotto svetainėj, 107 J2. 
Montgomery St., N. S., (prie 

wFederal St., tarp North Ave. ir 
Ohio St.) Pradžia 8 vai. vakare, 
e Vyriausiu kalbėtoju bus d. 

William W. Weinstone, Komu- 
> nistų Partijos Michigan valsti

jos sekretorius, garsus kalbėto
jas ir rašytojas, taipgi organiza
torius automobilių ir kitų indus
trijų darbininkų.

Puiki muzikalė programa. 
Įžanga prie durų 35c., išanksto 
25c. Tikietus galima gaut pas 

I draugus lietuvius partijiečius.
Rengia Komunistų Partijos 

Pittsburgho Komitetas. Kvie
čia visus šiame istoriniame ap- 
vaikščiojime dalyvaut ir bendrai 
su Sovietų Sąjunga pasisakyt 
prieš karą, prieš fašizmą, už tai-

i Lietuvių Frakcijos Biuras 
kviečia visus lietuvius partijie
čius ir nepartijiečius dalyvaut 
šiame apvaikščiojime.

Puiki Fraternalių Draugijų 
Konferencija

Spalio 31 įvyko fraternal i ų 
draugijų konferencija prieš ka- 

( ra ir fašizmą. Mandatų komisija 
raportavo, kad dalyvauja 84 de
legatai nuo 54 fraternalių drau
gijų, turinčių 32,151 narių. 
Didžiausia atstovybė buvo lie
tuvių draugijų. Tai puikus daly- 

>kas.
Raportai ir diskusijos sukosi 

apie kovą prieš karą ir fašizmą. 
Priimta kelios tuo klausimu, re
zoliucijos. Vienbalsiai pasisaky
ta už boikotavimą Japonijos 
produktų. Išrinkta platus komi
tetas tolimesniam veikimui.

Konferencija taipgi nusitarė 
aktyviai dalyvaut prisirengime 
prie Taikos ir Demokratijos 
Kongreso, kuris įvyks Pitts- 
burghe lapkričio 26, 27 ir 28. 
Kviečiamos visos draugijos siųs
ti delegatus. Tikimasi turėt apie 
4,00,0 delegatų iš visos Ameri
kos šalies, taipgi iš Meksikos ir 
Europos.

Lietuvių draugijos gana gra
žiai pasirodė konferencijoj. Da
bar turėtų taipgi gražiai pasi
rodyt ir Kongrese. Visos draugi
jos turėtų rinkti delegatus.

Lietuvių Radio Parengimas
Spalio 31, Piliečių Svetainėj, 

P. Dargio vedamos lietuvių ra
dio valandos parengimas minė
jimui 5 metų sukaktuvių gerai 
pavyko. Apie 300 publikos da
lyvavo.

Dainos clevelandiečių J. Kra- 
snicko, S. Kučinskaitės, R. Lu
košiūtės, B. Rasiliutės gana gra
žiai išėjo. Puikiai dainavo ir se
sutės Jurkoniutės iš Pittsburg
ho, taipgi Helen Flatley. Geras 
pamarginimas buvo Liepiutės 
smuikos solo, J. Budnikučio ar
monikos solo, taipgi tautiškų šo
kių ir dainų. Tai geroji progra
mos pusė.

Lošimas “Pražydo Nuvytusios 
Gėlės” silpnokai išėjo. Ypatingai 
toliau nuo estrados sėdintiems 
sunku buvo aktorių kalbos gir
dėt. Toliau sėdinti publika to
dėl nerimavo, o tas /ar labiau 
apsunkino klausytojų girdėjimą. 
Geriausia lošė Jokūbo (tarno) 
rolėj Jonas Cegelis. Man rodos, 
kad ir pats veikalas nėra tikęs. 
Vien kalbos apie meilę, o pa
ties veikimo labai mažai— visai 
klausytojų nesujaudina. Statant 
veikalus reikėtų parinkt tokius, 
kurie nenuobodūs. Visgi Į?. Dar
gio pastangos atgaivinti tarp 
pittsburghiečių užmirštą lietu
vių teatrą sveikintinos.

Nuobodžiausia dalis progra
mos buvo, tai įvairių kandidatų 
į valdiškas vietas kalbos. Labai 
daug kalbėtojų—bet viena te
ma: balsuokite už juos rinki
muose. Tiesa, trumpai jie kalbė

ję jo, bet kadangi labai daug buvo, 
• i tai nemažai taiko užėmė. Visgi 

ir tai atleistina, nes tai buvo rin- .■Eras.’ 
.V

*

kimų išvakarėse. Pats miesto 
gaspadorius C. Scully ir kiti de
mokratų tikieto kandidatai gy
rė lietuvius ir kvietė balsuot už 
demokratų kandidatus. Republi- 
konai nepasirodė, veikiausia ne
buvo kviesti. Gerai ir padaryta, 
kad jie nekviesta.

Radio sukaktuves sveikino 
savo trumpomis kalbomis nau
jas lietuvis advokatas Brazaus
kas, St. Bakanas, naujas dentis- 
tas Daugirdas ir Lelionis. Pro
grama nusitęsė iki 12 vidurnak
čio.

Jei- 
bus 
tai

Auga
Pittsburgho apielinkėj Komu

nistų Partijos vajus eina gana 
sėkmingai. Manoma greitai gau
ti 500 naujų narių. Jau virš 300 
dabar turime.

Lietuvių frakcija geriausia 
pasirodė. Buvo nusitarta padvi
gubint narių skaičių, bet dabar 
atrodo, kad bus patrigubinta. 
Jau turime 40 naujų narių, 
gu dar 20 gausime, tai ir 
padvigubintas skaičius. O 
lengvai galima padaryt.

Daugiausia naujų narių gau
ta North Sidėj. Soho teritori
joj irgi gerai eina. Taipgi 
McKees Rocks ir Wilmerding. 
Šiuo laiku ir Washingtono drau
gai gavo keturis naujus narius. 
Nepajudintos kolonijos tebėra 
New Kensington ir New Eagle.

Dabar visur kalbama apie d. 
Bimbos prakalbų maršrutą. Ma
nau, bus sėkmingas. Tik reikia 
gerai prisiruošti. Ypatingai tu
rime smarkiai padirbėt pardavi
nėdami Chop tsuey Vakarienės 
tikietus- . Vakarienė, kaip vi
siems žinoma, bus lapkričio 21, 
M. D. svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsburgh.

Biskis iš Kpvos Lauko
Keystone viešbučio streikas 

pasibaigė. Savininkai sutiko iš
pildyt unijos reikalavimus ir pa
sirašė sutartį. Taipgi ir Schen- 
ley viešbučio savininkai pasira
šė su unija sutartį. Tarp vieš
bučių ir valgyklų darbininkų 
eina didelis vajus. Visos tos 
įstaigos bus unijizuotos. Brass 
Grill įstaigų savininkai dar ne
nori nusileisti, tai tos įstaigos 
uždarytos. Progresyviai vado
vauja viešbučių ir valgyklų dar
bininkų unijai.

Pradėtas smarkus darbas už 
suorganizavimą krautuvių dar
bininkų. Pirmas streikas iššauk
tas Rosenbaum departmentinėj 
krautuvėj. Laike 24 - valandų 
streikas laimėtas.

Darbo unijos bendrai su Ly
ga Prieš Karą ir Fašizmą pra
dėjo kampaniją už boikotą Ja
ponijos dirbinių. Visi turime 
padėt.

Matykim “Ispanijos Žemę” 
Karo Sukury

Lapkričio 3 pradėta rodyt Art 
Cinema teatre labai svarbus 
matyt veikalas, darytas pačioj 
Ispanijoj dabartinio karo laiku. 
Matysime ‘T s p a n i j os žemę,” 
apimtą fašistinio siaubūno, ir 
kaip demokratinės spėkos su tuo 
siaubūnu kaunasi. Rodymas tę
sis per dvi savaites.

Dalis pelno skiriama pagelbai 
Ispanijos kovotojų prieš fašiz
mą. Pamatysime tas kovas ir 
sykiu paremsime Ispanijos ko
votojus.

Svarbus Susirinkimai
Ketverge, lapkričio 4, 1318 

Reedsdale St., įvyksta APLA 50 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami dalyvaut.

Sekmadienį, lapkr. 7, toj pa
čioj vietoj, įvyksta lietuvių ko
munistų kuopos susirinkimas. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Visi na
riai kviečiami dalyvaut.

Antradienį, lapkr. 9, North 
Side Carnegie Auditorijoj kal
bės Ralph Bates, tik ką sugrįžęs 
iš Ispanijos. Pradžia 8 vai. va
kare.
Kaip Pas Mus Spaudos Vajus?

Mūsų garsusis vajįninkąs P. 
t
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Žiedo mokyklėlė prasidės

f
Reporteris.
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Yorko Val-
Milky Way

Pe-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312 b

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvestant.

‘‘Senai kada aš taip gerai jau
čiausi. Susimažinau svorį pen
kiais svarais per dvi savaites, 
ir patariami valgiai puikūs.”

MRS. LOUIS KUMPEL.
9205 lOJtst Av., Ozone Park, L. T.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Kliu- 

bas ruošia prakalbas ir Maisto de
monstraciją. Įvyks lapkričio 28 d., 
sekmadienio popietį, 2-rą vai., 48 
Green St. Visi, kurie interesuojatės 
sveikata, prašomi dalyvauti. Galėsite 
duoti klausimų į kuriuos atsakys pre
legentas. — Kom. (260-261)

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

125 So. Pearl St. Kviečiame nares ir 
narius dalyvauti. Nepamirškite atsi
vesti ir savo pažįstamus.

Sekančią dieną Nov. 7, 1-mą vai. 
po pietų įvyks APLA 24 kp. ir LDS 
f) kp. susirinkimas pas drg. Danie
lius, po viršminėtu antrašu. Prašome 
visų narių dalyvauti ir atsivesti po 
naują narį. (260-262)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 7 d., 2 vai. po pietų, 62 La- 
Tayette St. Draugai, būtinai susirin
kite visi, nes turėsime CK balsavi
mus ir daugiau randasi svarbių rei
kalų.' Susirinkimas neįvyks lapkričio 
14 d., nes tą dieną įvyks “Laisvės” 
Koncertas ir daugelis ten būsime — 
P. Sakat. (260-262)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
lapkričio, pas drg. A. Maldaikienę, 16 
Carver St., 7:30 v. v. šis susirinki
mas bus labai svarbus, turėsime 
daug svarbhj dalykų svarstyti. Prie 
progos atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti. — Sekr. M. Kulbienė.

(260-261)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 7 d. Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St., Bendras Drau
gijų Komitetas rengia kalakutų (tur
kių) vakarienę. Muzikalę dalį pro
gramos išpildys dd. bostoniečiai, M. 
Zavis, A. Audickas ir kiti. Rengėjai 
kviečia vietos ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti. Vakarienės pradžia 
6

kietas jvyks šeštadieni, November 6- 
tą, Lietuvių Svet., 315 Clinton St., 
7:30 v. v. Įžanga 75c ypatai. Visi 
komunistinio judėjimo pritarėjai šir
dingiausiai prašomi dalyvauti. — 
Kom. Part. Skyrius. (260-262)

“Jūsų knygelė, “The Milky 
Way,” paduoda gerai apmąsty
tus valgius, ir puiki ne tik su- 
laibejimui, bet palaikymui tam 

„ tikro skaičiaus svarų, vis jau
čiantis miklia. Kai aš pradėjau 
pieniškai maitintis, taipgi at
randu, kad mano veidas pa- 
skaistejo.”
Mrs. Wm. H. Rex, Stanley, N. Y.

Vai. vak; — BDK.. <• (260-262)

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia parę su šo

kiais, kartu ir vakarienę. Įžanga 35 
centai asmeniui. Įvyks Nov. 6, šešta
dienio vakare pas draugus Danielius,

-
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Martin, matydamas, kad niekas 
neatlaiko Pittsburgho vardą šia
me mūsų spaudos vajuj, visu 
smarkumu šoko darban ir jau 
turi gerų pasekmių.

Manau, Pittsburghas su tokiu 
smarkiu vajininku galės išlaikyt 
savo vardą. Tačiaus visi draugai 
ir draugės atsiminkime, kad be 
geros kooperacijos nieko negali
ma didelio nuveikt. Tad ir šiame 
vajuje Pittsburgho apielinkės 
draugai ir draugės kviečiama 
kooperuot su d. Martinu. Kai jis 
kur nors pasisuka, pagelbėkime 
jam aplankyt vietinių lietuvių 
stubas. Jeigu gaunam kur pre
numeratą, tai siųskime jo var
du.
Gazine Bomba Suardė Kompa- 

ničnos Unijos Šokį
Heinz kompanična unija bu

vo surengus šokį Grotto svetai
nėj. Kompanija visokiais bū
dais rėmė, kad parodyt, jogei su 
ta unija eina “visas svietas.”

Tačiaus nelaimingai pasibaigė 
nei nepradėtas šokis. Pačioj 
pradžioj iš kur tai gazinė-ašari- 
nė bomba sprogo ir dėlei to su
sirinkusieji išbėgiojo iš svetai
nės.

Policija ten buvusi negalėjo 
surasti kaltininkų. Tuojaus bu
vo prisikabinta prie tikrosios 
unijos viršininkų, bet tie davė 
tinkamą atsakymą: mūsų uni
ja tokiais nešvariais darbais ne
užsiima. Tai pačios kompanijos 
provokacija, kad tikrąją uniją 
diskredituoti.

Japonai Neva “Norėtą” Tai
kos Derybų su Chinija

Brussels; Belgija. — Vie
nas’ aukštas. Japonijos 'val
dininkas sakė Associated 
Press’os atstovui, kad ja
ponų valdžia pageidauja, 
idant “Devynių” (iš tikro 
aštuonių) Valstybių konfe
rencija kuo greičiausiai pa
sibaigtų. Japonija, girdi, 
norėtų, kad konferencija tik 
suvestų Chiniją į tiesiogi
nes derybas su Japonija dė
lei karo baigimo. Japonų 
valdžiai, sako, “patiktų,” 
jeigu ta konferencija pas
kirtų tarpininkus, pavyzd
žiui, Jungtines Valstijas ar 
Angliją.

Žinios iš aukštų japoniš*-.. 
kų šaltinių rodo, kad Japo
nija bijo ilgos tarptautinės 
konferencijos Brusselyj. Ja
ponų valdovai supranta, 
kad konferencija tik padrą
sina chinus atkaklesnėn ko
von.

Rekrutuos 500,000 Savano
riu j Jungi. Valstijų Armiją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos štabas bai
gia planus, kaip galima bū
tų sutraukt pusę miliono 
liuosnorių vyrų į armijų bė- 
gyj 60 dienų nuo karo pra
džios. Įvairiuose miestuose 
ir valstijose bus steigiama 
pusiau-kariški piliečių ko
mitetai. i Jie išanksto sura- 
šinės sutinkančius stoti į 
Amerikos armiją, kaip tik 
kiltų karas.

Tuo būdu valdžia tikisi 
per ketvertą mėnesių nuo 
karo pradžios turėt po gin
klais iki 1,500,000 armijos, 
milicijos ir liuosnorių.

22 Klaidingi Numeriai 
lefonuojant

Peoria, III. — Ewald 
terson sumetė 22 “nikelius 
į telefono dėžutę, ir vis ne
gavo nei reikalaujamo nu
merio nei savo pinigų atgal. 
Supykęs sudaužė dėžutę, ir 
tapo areštuotas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BINGHAMTON, N. Y.
“Daily Worker” Vakariene

Am. Kom. Partijos vietinis skyrius 
rengia vakarienę ir šokius, kaipo už
baigimui dabartines t>. W. kampani
jos už sukėlimą arba išpildymą pasi

skirtos kvotos $350.00. Minėtas ban

ELIZABETH, N. J.
5 d. lapkričio, Rusų Svet., 

Court St. įvyks 20 m. Rusijos Revo
liucijos Paminėjimas su gražia Kon
certine programa. Programos, išpil
dyme dalyvaus šie žymūs meninin
kai: Max Olanoff ir Estelle Hoff
man, operos dainininkė. Kalbės Jay 
Anyon, žymus darbininkų organiza
torius. Pradžia 8 Vai. vak. Įžanga 
25 centai. Kviečia visus Kom. Par
tijos lokalas. (260-261)

NASHUA, N. H.
Vakarienė ir šokiai įvyks lapkr. 6 

d., 7 v. vak. Laurier Svet., 35 Otter- 
son St. Ruošia ALDLD 42 kp. Užpra
šome netiktai nashuačius, bet ir Low
ell, Lawrence, Haverhill ir Hudsono 
draugus dalyvauti, nes senai pas na
shuačius buvo surengta tokia vaka
rienė. Užtikrinam visiems gerą va
karienę i;; linksmai galėsite pasišok
ti. — Kom. (260-261)

SO. BOSTON, MASS.
Ateities

November 6-tą, 10 vai. ryto, 376 W. 
Broadway. Prašome visų tėvų ir mo
tinų, kad leistų savo vaikučius lan
kyti šią mokyklą, kad .galėtų išmok
ti kaip skaityt ir rašyti lietuviškai. 
Bus jums labai linksma, kad jūsų 
vaikučiai išmoks kaip vartot lietuvių 
kalbą ir lietuviškai dainuoti, vieton 
lakstyt gatvėse. — Kom.

(260-262)

Moterys iš visos 
valstijos giria

‘‘Ačiū jums už The Milky Way. 
Aš nusiėmiau kelis svarus sun
kumo laipsniškai, kaip ir rei
kia. Gal jūs malonėtumėte pa
siųst kopijas čia surašytiem 
mano draugam?”

MRS. L. BIRKSON 
1636 Montgomery Blvd. 
Morris Heights, N. Y.

“Kad aš esu pro
fesionalia .mode
lis, turiu nuolat 
tėmyt savo figū
rą. Atrandu, kad 
The Milky Way 
(Pieniška) Dieta . 
palaiko mano fi
gūrą laibą, o duo
da extra gyvu
mo.”
Joan Christie.

TLĮOTERYS. visoj New 
^■’^•stljoj atranda, kad _ 
LPioniška) Dieta sėkminga. Jos pa
čios patyrė, jog gerdamos šviežią 
pieną, gali sulaibčt saugiai ir ti
krai. Ir anaiptol jos nesuvargsta, 
nesukrinta, bet atranda, jog 
duoda naujos gyvybės ir 
veido skaistumą. Bureau . 
of Milk Publicity, Al- L 
bany.

menąs

THE STATE OF NEW YORK
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Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numl- 

' rusins ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikfitynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N

CHARLES
* UP TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimai

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sis.

Varpo Ke p t u v e 
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 6 d. lapkr.,.. Lietuvių 

Kom. Frakcija rengia didelį balių, 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St., 8 
vai. vak. šis balius rengiamas para
mai darbininkiškos spaudos, išleidi
mui dviejų darb. dienraščių. Bus ge
ra orkestrą šokiams. Taip pat turė
sime skabių užkandžių ir gėrimų. 
Prašome visus dalyvauti ir paremti 
darbininkišką spaudą. Įžanga 25c.— 
Kom. (260-262)

HAMTRAMCK, MICH.
Pirmą sykį istorijoj šio miesto da

lyje bus suloštas teatras po vardu 
“Žemes Rojus,” 3-jų veiksmų kome
dija. Įvyks sekmadienį, 21 d. lapkri
čio, Tarpt. Darb. Name, 3014 Ye- 
mans St. Durys atdaros 4:30 vai. po 
pietų, lošimas prasidės lygiai 5:30 
vai. vak. Bus ir gera orkestrą šo
kiams nuo 9 vai. vak. iki 1-mai vai. 
ryto. Bilietas iš anksto perkant 35c, 
prie durų 45c, vien tik šokiams 25c. 
Bilietus galite pirkti pas eastsidie- 
čius ir pas westsidiecius. Prašome vi
sus dalyvauti. — Kom. (260-261)

HAMTRAMCK, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, lapkr. 7 d., 2-rą vai. po 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes bus Centro Kom. balsavimas, 
tfeipgt"'kurie- nąi’4ai'?nėsąte.\užsimokė
ję duokles', riialonekite užsimokėti.— 
A. V. (260-261)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks se

kmadienį, lapkr. 7 d., 2-rą vai. po 
pietų, 1035 Caniff. Visi nariai malo
nėkite būt laiku. — A. Varaneckienė.

,(260-262)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugijos 2 kp. susirinkimas 
įvyks penktadienį, 5 d. lapkričio, 
7:30 vai. vak. Rusų Darb. Svet., 9219 
Russell St. Po susirinkimo kalbės Dr. 
M. D. Palevičius, temoj: 550 metų 
Lietuvos Krikštui Sukakus. Čia bus 
proga visiems sužinot kuo Krikščio
nybė pasitarnavo Lietuvoj. — Valdy
ba. . (260-261)

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

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

<♦>
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Valgykite Medų

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

O

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

j parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

<!>

<♦>

<p

<♦>

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

V '1'4

Odos-Kraujo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMOhROIDAI ar kitos MĖšLAŽARNfiS 

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

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
„ Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

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



Puslapis šeštas LAISVE

NEW YORKO IR APUUNKES ŽINIOS
LaGuardia Išnaujo Išrinktas New Yorko 

Miesto Majoru 
 a---------------

Visų pažangiųjų žmonių ben
dromis pastangomis, LaGuar
dia išrinktas New Yorko Mies
to majoru sekamam terminui.

Vėliausiomis žiniomis, pa
duotomis iš 3,910 rinkiminių 
distriktų (trūko žinių iš 153 
distriktų), už LaGuardią pa
duota balsų 1,284,492, o už jo 
oponentą, reakcionierių kan
didatą Mahoney — 861,930. 
Majoras turėjo 59.8 nuoš. bal
sų. Numatoma, kad viską su
vedus majoras turės arti pu
sės miliono balsų daugiau už 
Mahoney.

Pasėkos rinkimų į Miesto 
Tarybą dar nebus žinomos per 

. tūlą laiką, nes balsuota popie
riniais balotais, ne mašinomis.
Amerikos Darbo Partija Gavo 

Daug Balsų
Amerikos Darbo Partija iš

stojo milžinišku nauju opo
nentu buržuazinėms parti
joms, ji atsistojo antra iš di
džiųjų partijų. Jos tikietu už 
LaGuardią paduota arti 40 
nuošimčių visų už jį paduotų 
balsų. Ji taip pat prisidėjo 
prie išrinkimo kitų pažanges
niųjų valdininkų. Am. Darbo 
Partijos vadai mano, kad bus 
išrinkti bent penki iš šešių jos 
kandidatų į Miesto Tarybą.

Iki šiol žinoma išrinktais 
Amerikos Darbo Partijos iš
statyti arba jos užgirti sekami 
valdininkai ir assemblymenai:

Fiorello H. LaGuardia—ma
joru.

Newbold Morris — Miesto 
Tarybos prezidentu.

Thomas E. Dewey — N. Y. 
Apskričio distrikto prokuroru.

Stanley Isaacs — Manhat
tan prezidentu.

Raymond V. Ingersoll — 
Brooklyno prezidentu.

Arthur P. McNulty — Mies
tą vo Teismo teisėju.

Oscar Garcia Riverą — as- 
semblymanu iš 17-to AD, ir

Walter Fitzgerald — iš 20- 
to AD, Manhattan.

D. Mateo — iš 16-to AD, ir
Franc Monaco — iš 23-čio

AD, Kings (Brooklyne).
Gerald Muccigrosso — 

iš 7-to AD, ir
Nathaniel Minkoff — iŠ 

to AD, Bronx.
Apie 9:15 valandą vakaro 

Tammanės kandidatas Mahoney 
apsižiūrėjo, jog ir “raudonųjų 
silkių” tampymu jis visgi neat- 
baugino pažangiuosius nuo bal
savimo už La Guardią, pasijuto 
prakišęs rinkimus. Ir nors ne
malonu, bet ką darysi — pasiun
tė pasveikinimą majorui La Gu
ardi jai, kuris jį su visomis “rau
donomis silkėmis” giliai palaido
jo milžiniškame perviršiuje bal
sų. \

Prezidentas Roosevelt 
Sveikino LaGuardią

Prezidentas Rooseveltas buvo 
vienas iš pirmųjų pasveikinusių 
majorą La Guardią su jo išnau- 
jo išrinkimu į majorus. Jisai su 
majoru kalbėjosi telefonu iš sa
vo namų Hyde Parke.

Kaip žinia, reakcionieriai, 
tame skaičiuje ir lietuviški reak
cijos ramsčiai, bandė pasukti 
Roosevelto šalininkus prie balsa
vimo už reakcionierių kandida
tą Mahoney tik dėlto, kad jis 
statyta tos pačios demokratų 
partijos, kurios nariu yra ir 
Rooseveltas. Bet Rooseveltas 
nebuvo užgyręs Mahoney kandi
datūros. O eiliniai demokratai 
buvusiose nominacijose padavė 
apie 49,000 balsų už LaGuardią, 
nors jis ir nebuvo ant demokra
tų partijos baloto.

Taigi ir bandžiusieji pravaryt 
reakcionierių kandidatą Maho
ney užsodinus ant prezidento 
Roosevelto gero prestižo, kaip ir 
naudojusieji “raudonumo silkę,” 
nusvilo nagus.

Workers Alliance, bedarbių 
organizacija, davus Am. Darbo 
Partijai 1,500 balsų dabotojų.

Vėliausi Rinkimą 
Daviniai

5-

Mahoney Baigė Kampaniją 
Atsirekomenduodamas 

Wall St. Draugu

Mahoney, Tammanės kandi
datas į majorus, baigė savo 
kampaniją dar kartą primin
damas savo piniguočiams 
“frentams” ant Wall Stryto, 
kad jis tebepasilieka jų drau-

Kalbėdamas ant Wall St. ir 
Broad Sts. kampo, New Yorke, 
Mahoney pasakė: “Asmenyje 
demokratų kandidato Wall 
Strytas neturi priešo. Demo
kratų kandidatas yra pridėjęs 
ausį prie žemės ir nori matyt 
visas New Yorko Miesto dalis 
linksmomis ir patenkinto
ji,. **

Mahoney pažadėjo žiūrėt, 
kad “kožnas būt linksmas tam 
distrikte.” O linksmybė ant 
Wall Stryto, kaip žinia, reiš
kia labai daug liūdėsie laužy
nų distriktuose ir vidutinių pi
liečių kvartaluose.

Pasirodo, darbo žmonės ne
nori Wall Strytui linksmybės, 
tad ir nebalsavo už Mahoney.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Vėliausia gautomis žiniomis, 
visame mieste už LA GUARDIĄ 
paduota balsą 1,344,016, o už jo 
oponentą MAHONEY—889,591 
balsą.

Už Dewey, pažangiųjų kandi
datą į New Yorko Miesto dis- 
trikto prokurorus paduota 325,- 
747 balsų, o už jo oponentą Has
tings—215,924 balsų.

Už McGoldrick, pažangiųjų 
kandidatą į kontrolierius — 1,- 
178,407 balsų/ o už jo oponen
tą Taylor — 953,087 bals'ų.

Už Morris, pažangiųjų kandi
datą į Miesto Tarybos preziden
tus — 1,139,568 balsų, o už opo
nentą Schneider — 916,563 bal
sų.

Už Raymond V. Ingersoll, 
Brooklyno pažangiųjų kandida
tą į miesto prezidentus — 430,- 
882 balsai, o už jo oponentą 
Kleinfield — 306,404 balsų.

Už Isaacs, Manhattan pažan
giųjų kandidatą į miesto prezi
dentus — 285,451 balsų, o už jo 
oponentą Sullivan — 244,860 
balsų.

Bronx prezidentu pasiliko bu
vęs prezidentas Lyons, Tamma
nės kandidatas, gavęs 185,083 
balsų, o pažangiųjų kandidatas 
Nagler'gavo 150,257 balsų. Tre
čias kandidatas Grieve gavo 60,- 
099 balsus.

Queens prezidentu irgi pasili
ko buvęs iki šiol reakcionierius 
Harvey su 182,612 balsais, d jo 
oponentas Brunner gavo 167, 
242 balsus.

KAIP BALSAVO BROOK- 
LYNIEČIAI?

Brooklyne už La Guardią pa
duota balsų 492,634, o už Ma
honey—286,622.

Keturioliktame Assembly Dis- 
trikte, kur randasi “Laisvė”, už 
La Guardią balsavo 11,255, o už 
Mahonėy—6,597.

Reiškia, brooklyniečiai, ku
riais didžiumoje yra darbo žmo
nės, davė reakcionierių kandida
tui Mahoney dzūkišką dūlią.
FU SIONISTAI KONTRO

LIUOS SĄMATŲ TARYBĄ
Vėliausios rihkimų žinios pra-

Ketvirtad., Lapkr. 4, 1937

Kur Būsit Lapkričio 7? Amteris Apie Am. Dar 
bo Partijos Atsiekinią
Manhattan komunistų kandi

datas į Miesto Tarybą, I. Amte- 
ris, išgirdęs majoro rinkimų pa
sėkas ir apie Amerikos Darbo 

Programa bus , Partijos atsiekimus, išsireiškė

Šio sekmadienio popietyje, 
Polish National Home, Maspe- 
the, įvyks šumnus koncertas, 
teatras ir šokiai.

Maspethiečiai ir jo apielinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti šia
me parengime.
įvairi, įdomi.

šiame parengime dainuos 
brooklyniškis Aido Choras, 
Šalinaitės vadovaujamas.

Be to, bus suloštas veikalas 
lenkų kalboje ir bus puikūs ru
sai šokikai.

šį puikų pažmonį rengia Mas- 
petho lietuvių, lenkų ir rusų dar
bininkiškos organizacijos.

Nepamiršk lapkričio septin
tos I

Browderis Apie Šią 
Rinkimų Pasėkas

ir

Komunistų 
sekretorius, 
kalbėdamas

Earl Browder, 
Partijos generalis 
antradienio vakarą 
apie rinkimų pasėkas, pasakė:

“Tai kitas progreso ir demo
kratijos laimėjimas. Tai kitas 
žingsnis link nacionalio persi- 
grupavimo politikoje,^ kurioj 
darbininkai ir farmeriai suloš 
sprendžiamąją rolę. Tai yra 
triuškinantis smūgis raudonųjų 
meškeriojimui. Tas turėtų pri
verst pagalvot visus tuos, kurie 
yra linkę užmiršt, kad nuo 
1936 metų rinkimų raudonoji 
silkė buvo negyva silke.”

Reiškia, šio didmiesčio gy
ventojai tiek pažengė politikoje, 
kad buržuazijos politikieriai, 
raudonumo baubu pridengę tik
rąją padėtį, juos nebeapgauna.

sekamai:
“Raudonųjų meškeriojimas 

neveikė ant progresyvių New 
Yorko balsuotojų! Tigro (Tam
manės) ir jo Lyg nagais gniau
žimas visko padoraus New Yor
ke tapo sulaužyta.

“Amerikos Darbo Partija da
bar tampa antraja partija New 
Yorke!

“Varde Komunistų Partijos 
New Yorko Valstijos Komiteto 
aš sveikinu tuos nepaprastai di
delius darbininkų atsiekimus 
rinkimuose. Dabar atrodo, kad 
didžiuma Amerikos Darbo Par
tijos tikieto laimėjo. Tas rodo 
stiprų New Yorko žmonių sen
timentą už tikrai progresyvišką 
darbo žmonių administraciją.

“Nors šiuo tarpu Miesto Ta
rybos rinkimų > pasėkos nežino
mos, tačiau atrodo, kad keturi 
komunistų kandidatai gavo di
delių masių progresyvių darbo 
žmonių paramą.

“Liaudis gali pasidžiaugt 
Oliver Rivera Garcia laimėji
mu (17-me Assembly Distrik- 
te, Manhattan). Tai yra tiesio
ginė pasėka budavojimo Liau
dies Fronto tarp portorikie- 
čių.”

Penki Streikieriai Ant 
Stulpo

Jūsų Sveikata
nuoVienas kūdikis vėl mirė 

diphtherijos ir pranešama per 
savaitę buvo ta liga 12 naujų 
susirgimų, aukščiausias skai
čius nuo.liepos mėnesio. Svei
katos komisionierius ragina vi
sus jaunesnius 6 metų vaikus 
įčiepyt nuo tos ligos.

Plaučių uždegimu, Skarlati
na ir tymais susirgimai irgi 
padaugėjo.

Viso mirimų per savaitę bu- 
voi 459; iš tų 4 žuvo automo
bilių nelaimėse, kas jau dave- 
da šių metų skaitlinę iki 237.

Gimė per savaitę 707. Pe
reitų metų tą pat savaitę gimė 
834.

Protestui prieš Consolidated- 
Edison Kompanijos masinį at
leidinėjimą iš darbo, penki 
vielų pravedėjai susėdo viršui 
stulpo ant Main ir Roosevelt 
Blvd., Queens, kur išsėdėjo 
pirmadienį visą dieną. Apačioj 
susirinko šimtai žiūrovų ir pi- 
kietai vaikščiojo su iškabomis, 
kuriose nurodyta, kad penki 
sėdintieji ant stulpo ištarnavo 
kompanijai 57 metus. z

Utility Unijos Lokalas 
1,212-tas išleido lapelį į gaso 
ir elektros vartotojus, prašy
dami paramos kovoj j>rieš at- 
leidinėjim'ą.

Slydžios Gatvės ,
Visi automobilių vairuotojai 

privalo būt kur kas atsarges
ni ant šlapių ar slydžių gat
vių. Ypatingai gręsia pavojus 
lietingam ore arba pašalus bei 
užkritus kelią lapais. Tokioms 
sąlygoms esant važiuok lėčiau 
ir pasilik didesnį tolį sustoji
mui. Trafiko Stotis “I.”

Brooklyno Daily Eagle strei
kuojantis darbininkas J. Apple
gate tapo areštuotas už kalbėji
mą per garsiakalbį nuo troko 
prie Strauss departmentinės 
krautuvės, kuri garsinasi už- 
streikuotam laikraštyje. Bet 
areštas nesulaikė agitacijos, nes 
trokas neužilgo -sugrįžo su kitu 
kalbėtoju. .

(Board of Estimate) kontrolė 
pereinami fusionistų rankas, jie 
turės 15 prieš Tammanės 1. Iki 
šiol Sąmatų Taryba buvo Tam
manės rankose ir LaGuardia tu
rėdavo daug painiavos budžeto 
klausimu. Ant kiek naujoji Są
matų Taryba darys kokius pro
gresyvius žingsnius , uždėjimui 
budžeto balansavimo naštos ant 
galinčių ją panešt—ant stam
biųjų piniguočių — priklausys 
nuo piliečių reikalavimo, kąd.jie 
pildytų liaudies jiems duotą

neša, kad Sąmatų Tarybos mandatą šiuose rinkimuose.

TAMMANY UžSIDARe NUO 
DEVYNIŲ

Rinkimų pasėkų lauktuvės, 
kurios praeitaisiais rinkimais 
būdavo dideliu triukšmeliu Tam
manės centre, baigiantis šiems 
rinkimams, atrodė liūdnos ir ga
na teisingai kai kas jas pavadi
no šermenimis. Nuo 9 valandos 
šios reakcijos tvirtovės audito
rija buvo uždaryta ir šviesos už
gesintos.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau brolio Jono Juknos, kilu

sio iš Lietuvos, Rokiškio apskr., Obe
lių. valsČ., Kalniškių kaimo. Išvyko j 
J. A. V. 1912-13 m. Prašau jį pat) 
atsiliepti, ar žinantieji apie jį man 
pranešti, už ką būsiu labai dėkingas. 
Politkalinys Juozas Jukna, Kretingos 
Kalėjimas, Bajorai, Lietuva.

. (260-262)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti pirtyje 

prie .“Massages and Rub Downs” 
(masažavimų). Gali būti patyrusi ar
ba norinti išmokt tokį darbą. Ateiki
te asmeniškai arba šaukit telefonu: 
Pulaski 5-1090. Antrašas: 29-31 Mor
rell St., Brooklyn, N. Y. (259-261)

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 

arba Tašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YQRK, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel/: STagg 8847

FOTOGRAFAS

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N, Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS 
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės'

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVėrgreen 7-9851

MATEUŠAS SIMONAVIČTU'S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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 7-88M

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadortškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

I s

PHONE PULASKI 5-1090.

Harvey Nekviestas į Kolegijos 
Pokilj

Reakcinis Queens Aps. prez. 
Harvey atėjo į Queens Koleg. 
atidarymo iškilmes, bet nera
do sau vietos garbės svečių 
suole, jo niekas nepakvietė ir 
nelaukė. Jis tuo užsigavęs pa
sakė : “Tai velnioniškas apsiė
jimas su miesto galva.”

Tą neįvertinimą fašistinės 
galvos Queens komunistų kan
didatas į “counsilmanus” Paul 
Crosbie išaiškino sekamai:

“Išskyrimas George U. Har
vey nuo platformos įstaigoj, 
pašvęstoj mokslui per demo
kratiją,. yra aiškus kiekvie
nam, apart paties Harvey. 
Queens liaudis Jam patarnau
tų šį antradienį pasiunčiant jį 
atgal į privatišką gyvenimą, 
kur jis mažiau jaus atstūmi
mą nuo mokslo žmonių.”

Nedaug ir trūko, kad Cros
bie patarimas būtų išpildytas. 
Harvey iš naujo išrinktas tik 
18,000 balsų perviršium. Tas, 
veikiausia, įvyko tik dėlto, kad 
ir jo oponentas Brunneris ne
buvo darbo žmonių atstovu.

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE0

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu 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. Y.
Tel.: Glenmore 6-6101 .

įg \ .

Clement Vokietaitis
£ LIETUVIS ADVOKATAS į 

50 Court Street t 
TU. Triangle 6-3628

< Brooklyn, N. Y. i

į 168 Grand Street
j Tel. Evergreen 8-7179 f

Brooklyn, N. Y. į
5, f ■ , C

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Grabinius 
NOTARY yUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVer green 7-4381

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
' ■ \530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J. į •

VALANDOS: 2—4 dr 6—1.
Nira valandų sekmadieniais.

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

SPECIAL RATES

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T.
Telefonas: EVer green 7-1 Ml

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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




