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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio 9, 1937

KRISLAI
“Pranašai”.
Turėtų Gailėtis.
“Bolševizmas”.
Boudin Apie Marksą.
Drg. L. Prūseika Sugrįžo.

Rašo R. Mizara.

Kadaise Hearstas rašė:
“P r o 1 e t a riatas buvo že

miausias Romos piliečių luo
mas.... Rusijoj, laike poka
rinės betvarkės, ši klasė' spė
ka paėmė valdžią. Ar ji, ši 
klasė, kuri mažiausiai tegali 
savo reikalus tvarkyti, gali 
tvarkyti tautos reikalus?”

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $74)0 

Metams

KOMUNISTU INTERNACIONALAS SVEI
KINA STALINĄ SSRS 20 M. SUKAKTY

Ispanija Iškilmingai Minėjo Madrido Apsįgynįmo 
Metinę Sukaktį ir Sovietų Valdžios 20 Mėty

*

L

Šitų žodžių rašytojui, 1931 
metais, būvant Anglijoj, teko 
kalbėtis su vienu anglu biznie- mitetas pasiuntė širdingiausią sveikinimą J. Stalinui, So- 
rium.

Jis kalbėjo panašiai, ] 
Hearstas: “žiūrėkit, sakė jis. 
kas Rusijoj darosi. ______
sugriovė viską. Iki šiol žemės 
ūkis dar laikėsi, bet Stalinas ir 
tą sunaikino. Iš bado toji šalis 
neišeis, kol ten viešpataus vi
suomenės padugnės....”

MASKVA.—Komunistų Internacionalo Pildantysis Ko-

vietų Sąjungos Komunistų Partijos sekretoriui, dvide- 
kaip šimtmetinėje Sovietų sukaktyje:
jis, I “Begaliniai mylimas vade, drauge ir mokytojau, bran- 

. Bolševikai gus širdims milįonų darbo žmonių!

Nereikėjo daug laiko parody
mui, kad toki Hearstai ir jiems 
panašūs sutvėrimai patys neži
nojo, ką bekalbą.

šiandien Sovietu Sąjunga sa
vo pramonine gamyba pralenkia 
visas Europos tautas, šalis, ku
riai vadovauja “visuomenės pa
dugnės,” stebuklus rodo.

Jei pasaulinis karas neiškils, 
tai už penkerius metų Sovietų Są
junga dar kur kas didesnius ste
buklus parodys!

Dvidešimts metų atgal ir pas 
lietuvius buvo žmonių, kurie 
sakė “ ‘ševelas’ (suprask: darbi
ninkas) neprotauja....”

šiandien jie, veikiausiai, dėl to 
“išsišokimo” gailisi.

District of Columbia, federa- 
lės valdžios valdomoj srityj, va
sario mėnesį įeis galėn įstatys 
mas, nusakąs minimumą darbi
ninkams algų. Raštinių tarnau
tojų, pav., mažiausia alga bus 
$17 savaitei.

Reakcininkai dėl to siunta. 
Tūli jų net skelbia, jog tai esą 
“bolševizmas” arba “komuniz
mas.”

Kiekvieną darbininkams ge
resnį dalykėlį, pasirodo, reakci
ja apšaukia “bolševizmu.”

Mums tas patinka!

žymus Amerikos marksistas, 
Louis Boudin, rašo “New Mas
ses” savaitraštyj, kad Marksas 
savo raštuose yra numatęs, jog 

’ griūvant kapitalizmui, užviešpa
taus reakcija, fašizmas.

Marksas, aišku, nepavadino 
tos kapitalistinės reakcijos fa
šizmu, bet pats pavadinimas čia 
ne gi svarbu.

Tą dalyką, sako Boudin, dau
gelis žmonių 'šiandien pražiūrė
jo, bei pamiršo.

Marksistai, tačiau, nepražiū
rėjo to mokslinio socializmo tė
vo tvirtinimo, kad darbininkų 
klasė išeis pergalėtoja!

Drg. L. Pruseika jau sugrįžo 
iš savo didžiojo maršruto, iš 
vakarų.

Šis jo maršrutas padarė ne
paprastai daug naudos mūsų ju
dėjimui ir pačiam d. Pruseikai. 
K Gauta medžiaginės naudos 
“Vilniai”, gauta naujų narių į 
mūsų organizacijas, paskleista 
daug apšvietos gyvu žodžiu išsi
barsčiusiuose Ramiojo Okeano 
pakraštyj lietuviuose darbinin
kuos.

Drg. Pruseikai nauda buvo ta: 
jis pamatė didesnę pusę Ameri
kos, kurios iki šiol nebuvo ma
tęs; susipažino su daug gerų 
mūsų draugų vakaruose; susi
pažino su su garsiuoju darbi
ninkų klasės didvyriu, Tarnu 
Mooney.

Sekantis vakarų vizitorius, 
mano nuomone, turėtų būti d. 
A. Bimba.

“Šioj atmintinoj dienoj didžiosios socialistinės-revoliu
cijos 20 metų sukakties... mūsų pirmosios mintys, mūsų 
pirmieji žodžiai yra tau, didis vade, organizatoriau ir 
įkvėpėjau socializmo laimėjimų Sovietų Sąjungoj.

“Neatskiriamas draugas-kovotojas nemirtinojo Lenino, 
jo vadovybėje ir sykiu su juom nelegalėse carizmo die
nose, tu nukalei teorinį ginklą marksizmo-leninizmo ir 
buvai nepailstantis budavotojas tos puikios Bolševikų 
Partijos, kuria didžiuojasi visų šalių komunistai ir visas 
tarptautinis darbininkų judėjimas, tos Bolševikų Parti
jos, iš kurios jie mokinas sukriušinti ir nukariauti-savo 
klasės priešus...

“Sykiu su Leninu vadovybėje Bolševikų Partijos tu ve
dei žmonių minias 20 metų atgal šturmuot kapitalizmą. 
Kartu su Leninu tu privedei jas šeštoj dalyj žemės skri
tulio prie tokios pergalės, kokios dar niekad nebuvo ma
tę prispaustieji ir išnaudojamieji visoj žmonijos istorijoj.

“Drauge su Leninu, naudojant pavyzdį Rusijos darbi- 
rninkų ir valstiečių, tu parodei pasaulio tautoms, kaip 
'baigt imperialistinius karus, paverčiant juos žmonių re
voliucijomis.

“Taigi ir priešai matė tavyje darbo liaudies vadą, prie
šai, kurie suorganizavo sukilimą prieš .Sovietų galią ir 
ėjo karan prieš Sovietų žemę.

“Kur tik gręsė pavojus Sovietų Respublikai, tai tave, 
Drauge Stalinai, ten siuntė Leninas ir žmonės tavęs rei
kalavo. Paklusnus Partijos ir žmonių pašaukimui, tu 
vykai apgint Cariciną ir sykiu su neužmirštamu Kirovu 
tu jį sėkmingai apgynei. Kovingame bendrume su Frun
ze ir Vorosilovu tu ėjai kriošint Denikiną’ ir Vrangelį 
ir nušlavei juosius.

“Žmonės atsišaukė į tave apgint Sovietų šalį nuo balta
gvardiečių lenkų, kurie buvo įsilaužę į Kijevą—tu pa
siuntei Raudonąją Raitariją toli už priešų nugaros ir 
išvijai baltagvardiečius lenkus. Tu sukriušinai priešus 
todėl, kad savo atkakliu darbu visuose pilietinio karo 
frontuose, tu -suorganizavai laimėjimą pergalės. Fronto 
linijoj, po priešo ugnim, tu perorganizavai pulkus, išsi
blaškiusius partizanų būrius, tu suorganizavai brigadas 
ir divizijas, perdirbai juos į pergalingą Raudonąją. Ar
miją, kuri ir apvalė Sovietų žemę nuo baltagvardiečių 
gaujų ir svetimųjų užpuolikų.

“O kada Sovietų Sąjungos ir viso pasaulio darbo žmo
nės neteko Lenino, socialistinės revoliucijos genijaus, tai 
ant tavo pečių gulė milžiniškas uždavinys vest Sovietų 
Sąjungos žmones prie socializmo sukūrimo šalyje, apsup
toj priešų iš visų pusių...

“Tu privedei Sovietų Sąjungos žmonių mases prie ga
lutinos ir neatšaukiamos socializmo pergales.

“Priešai spaudė iš vidaus ir iš lauko pusės. Jie darė 
nuolatines intrigas, organizavo sąmokslus, grūmojo ir 
tebegrūmoja karu. Fašistiniai niekšai kursto karo lieps
nas įvairiose žemės skritulio dalyse. Bet Sovietų Sąjun
gos žmonės eina savo socialistiniu keliu tvirtai ir ramiai, 
saugūs, žinodami, kad jiems vadovauja Lenino ir Stalino 
Partija...

“Savo išmintinga taikos politika tu išsaugojai Sovietų 
Sąjungos žmones nuo karo, tu išgelbėjai žmoniją nuo 
naujo pasaulinio imperialistinio gaisro. Niekšiški, viliū- 
gingi ir apgavingi priešai stengėsi suardyt socializmo kū
rybą iš vidaus. Jie organizavo ardymo ir sabotažo veiks
mus, jie griebėsi purviniausių ir desperatiškiausių kovos 
įrankių—trockiečiai-buchariniečiai šnipai, parsidavę už
sieninei fašistų šnipijadai, siekdami sugrąžint kapitaliz
mą Sovietų Sąjungoj su fašistinių kraštų talka.

“Bet proletariato diktatūros ranka buvo begailestinga 
šnipams, sabotažuotojams ir liaudies priešams.... Ir savo 
neatlaidžia kova už partijos eilių grynumą, kaip bolše
vikiškos vienybės užtikrinimą, tu pasidarei dar bran
gesnis visų šalių komunistams ir tarptautiniam prole
tariatui.

“Prie Lenino kapo tu prisiekei išlaikyti ir sutvirtinti 
proletariato diktatūrą. Tų ne tik išlaikei ją, bet visoke
riopai sustiprinai ją, išvystydamas ją į socialistinę demo
kratiją visiem žmonėm, ir tai yra įrašyta didžiojoj Kon
stitucijoj, kuri teisingai pavadinta tavo vardų, Drauge 
Stalin...

. “Ištikimas savo prisiekai, tu ne tik sutvirtinai ryšį dar
bininkų ir valstiečių; tu padarei tą ryšį nepanaikinamu 
per Penkmetės Planus socialistinės industrializacijos. Tu 
apšvietei tolimas dykumas elektrinių fabrikų spindėji
mais; tu apipynei tautines sovietines rsepublikas tink-

Madrid. — Ispanijos res
publika lapkr. 7 d. trium
fuojančiai paminėjo vienų 
metų sukaktį Madrido apsi
gynimo nuo fašistų. Tuo pa
čiu žygiu iškilmingai pager
bė 20 metų sukaktį savo 
draugės—Sovietų Sąjungos.

Madrido gatvės, namai, 
automobiliai, ’ dirbtuvės ir 
gatvekariai buvo išpuošti 
Ispanijos respublikos ir So
vietų Sąjungos vėliavomis. 
Visur mirgėjo paveikslai Is
panijos prezidento M. Aza- 
nos, liaudies generolo Joses 
Mia j os, Madrido garsaus 
gynėjo, sykiu su paveiks
lais Lenino, Stalino, marša
lo Vorošilovo, Raudonosios 
Armijos galvos, ir kitų so
vietinių vadų.

Tai dvigubai sukakčiai 
paminėt, įvyko skaitlingi 
paradai - eisenos, masiniai 
susirinkimai ir didelės spor
tų pramogos. Visi laikraš
čiai išleido specialius nume
rius, pagerbiant Madrido 
apsigynimo ir Sovietų su
kaktis.

“Madridas Sukriušins 
Fašizmą”

Madrid.—Viename para-

de buvo vežamas pavidalas 
fašistų generolo Franco, 
kuriam ant galvos sėdi di
džiulė meška. Apačioj pa
rašas: “Lapkričio 7 d. mes 
sukriušinom Franco. Dabar 
Madridas sukriušins tarp
tautinį fašizmą. Lai gyvuo
ja Madridas, pasaulinė sos
tinė !”

Ispanijos respublikos gy
nimo ministeris Indalecio 
Prieto pasiuntė sveikinimo 
telegramą Vorošilovui, So
vietų Raudonosios 
maršalui.

Dalis didžiausios 
klausios Madrido 
Gran Via nuo tos dienos li
ko pavardinta Sovietų Są
jungos Alėja. Visur plevė
savo kryžiavai sudėtos So
vietų ir Ispanijos vėliavos.

Madridas atrodė vis di
dingas ir gražus, nors fašis
tų artilerija ir Mussolinio ir 
Hitlerio lakūnų bombos per 
metus sunaikino ketvirtada
lį jo namų. Taip fašistiniai 
barbarai neatsteigiamai su
daužė, sudegino ir eilę pui
kiausių istorinių pastatų, 
užsilikusių nuo 13-16 šimt
mečių.

Armijos

ir pui-
Gatvės

Francija ir Anglija Ko- Amerikos Rašytojai ir
Artistai Pasveikinovos per Radio prieš 

Mussolinio Propagandą Sovietą Respubliką
Paryžius.—Franci jos val

džia neužilgo pradės per ra
dio kovot prieš Mussolinio 
propagandą Tunisijoj, Fran
ci jos kolonijoj, Afrikoj. Į 
gyventojus atsilieps arabų 
ir kitomis tenaitinėmis kal
bomis.

Socialistas susisiekimų mi
nisteris J. B. Lebas prane
šė savo partijos tarybai, 
jog Italijos fašistai daro 
prieš-francūziškas demons
tracijas toj kolonijoj ir pa
laiko ten savo politinę po
liciją prieš Franci ją.

London. — Anglijos val
džia taip pat nutarė per ra
dio veikti prieš Italijos fa
šistų propagandą, kurią 
mussoliniečiai s k 1 e i d žd a 
prieš Angliją Afrikoj: Ang
lijos radio kalbės arabiškai, 
ispaniškai ir holandiškai į 
gyventojus savo kolonijų 
šiaurinėj ir pietinėj Afri-

Nanking, lapkr. 8.—šeši 
Japonijos lėktuvai bombo
mis užmušė per 200 civilių 
chinų, važiuojant jiem trau
kiniu, ties Sishimpo.

Maskva. — Žymieji .Am
erikos rašytojai Upton 
Sinclair ir Teodore Dreiser 
atsiuntė entuziastiškus svei
kinimus Sovietų Sąjungai 
josios 20 metų sukakty j.

Sveikino Sovietus ir gar
susis judamųjų paveikslų 
aktorius Charles Chaplin ir 
amerikietis negras daininin
kas Paul Robeson.

Dreiser dėkojo Sovietam 
už milžiniškus nuveikimus 
ir linkėjo tos dienos, kad 
“Markso teisybė užviešpa
tautų visą pasaulį.”

Upton Sinclair rašė, kad 
jis taip jaučiasi, lyg Sovie
tų fabrikai, puikiausias pa
saulyj Maskvos požeminis 
geležinkelis ir kiti didieji 
pastatai būtų jo nuosavybė; 
nes tai yra darbo klasės 
nuosavybė.
Japonija vėl Atmes Pakvie

timą j Taikos Derybas , 
Tokio, lapkr. 8.—Japonija 

gavo antrą pakvietimą į 
“devynių” valstybių konfe
rencija Belgijoj dėlei karo 
baigimo. Pakvietimas bū
siąs atmestas.

2,000,000 MARŠAVO MASKVOJ SOVIETU 
SĄJUNGOS 20 METU IŠKILMĖJ

----------------- .----------------------------------------Ę -----------------------

SOVIETAI SUSTABDY-
SIĄ ITALIJAI ALIEJŲ

Roma, lapkr. 8.—Sovietų 
Sąjunga reikalauja, kad Ita
lija pasiaiškintų, kodėl pa
darė sutartį su Japonija ir 
Vokietija “prieš komuniz
mą,” tai yra, prieš Sovietus.

Londone ir Romoj mano- 
maK kad Sovietai gali sus
tabdyt savo aliejaus-žibalo 
pardavinėjimą Italijai.EXTRA!
CHINAI GRASINA AP- 

SUPT 25,000 JAPONŲ
Shanghai, lapkr. 8.—Chi- 

nai pradėjo smarkiai kon- 
tr-atakuoti 25,000 japonų, 
kurie, žygiuodami nuo Han
gchow užlajos, bandė ap- 
supt Shanghajų iš vakarų 
pusės. Dabar chinai sten
giasi apsupt juos pačius.

Keliose vietose chinai per- 
vijo japonus atgal per 
Whangpoo upę.

FRANCUOS SOCIALIS
TAI Už VIENYBĘ SU
SSRS PRIEŠ FAŠIZMĄ

Paryžius, lapkr. 8. — 
Franeija, Anglija ir Sovietu 
Sąjunga turėtų palaikyti 
bendrą frontą prieš fašiz
mą, jei nori taikos Europoj, 
pareiškė Leon Blum, buvęs 
Franci jos ministeris pirmi
ninkas, kalbėdamas Franci- 
jos Socialistų Partijos su
važiavime.

Jis taipgi sakė, kad Fran
cija bus priversta praleisti 
ginklus Ispanijos respubli
kai, jeigu Mussolinis ir Hit
leris neištrauks savo armi
jų iš Ispanijos.

Maskva. — Iškilmėse 20 
metų sukakties nuo socialis
tinės revoliucijos maršavo 
du milionai maskviečių. Vi
sur minios šaukė: “Mes lai
mėjome savo pergalę! Mes 
sukūrėme socializmą savo 
šalyje!”

Demonstracijos tęsėsi 8 
valandas. Jas žvelgė nuo ‘ 
Lenino paminklo J. Stalin, 
V. M. Molotov ir kiti So
vietų vadai.

Nepaprastai gilaus įspū
džio padarė Raudonosios 
Armijos, artilerijos ir rai
telių paradai su visais nau
joviškais apsigynimo įran
kiais.

Tarp 152 darbininkų dele
gatų iš keturiolikos šabų, 
buvo 30 žmonių iš Ispani
jos respublikos. Visi daina; 
vo Internacionalą kiekvieni 
savo kalba.

Tarp amerikiečių delega
tų buvo ir Močiutė Bloor.

Chinija Kariaus, “iki Bus 
Įvykdyta Teisybė”
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Ir Priešai Dalyvavo SSRS 
Sukakties Pokilyj Romoj
Roma. — Sovietų atsto

vybė surengė pokilį, minint 
20 metų sukaktį nuo Sovie
tų valdžios įsikūrimo. Kaip 
ir paprastai tokiuose atsi
tikimuose, buvo pakviesta 
įvairių šalių diplomatai. Da
lyvavo ne tik Franci jos, An
glijos ir kitų demokratinių 
valstybių atstovai, bet ir Ja
ponijos ambasadorius M. 
Hotta, Vokietijos atstovy
bės ir Italijos valdžios na
riai, nors šios trys šalys tik 
diena pirm to pasirašė su
tartį bendram veikimui 
“prieš komunizmą,” arba, 
kaip visi supranta, prieš So
vietų Sąjungą.

lais naujų geležinkelių, tu išvystei skarbus kūrybinio šių 
tautų darbo ir sucementavai broliškumą ir draugiškumą 
visos tautų šeimynos, gyvenančios Sovietų Sąjungoj.

“Tu ne tik sustiprinai Raudonąją Armiją, bet, apgink
luodamas ją naujoviškiausiais techniškais įrengimais, 
išlavindamas stalinišką gentkartę Sovietų šalies sakalų, 
tu padarei ją nepergalima jėga, kuri saugoja socializmą,1 ir Sheffield pieno kompani- 
taiką ir laisvę visų tautų... Ir tu padarei, kad ši didžio
ji šalis pergalingojo socializmo tarnauja idėjai darbo 
žmonių visame pasaulyje... o socializmo laimėjimai So
vietų Sąjungoj yra milžiniška parama išvystymui Liau
dies' Fronto judėjimo kovai prieš fašizmą, karą ir ka
pitalizmą...

“Lai gyvuoja nepergalima Lenino-Stalino idėja, lai ji
nai stiprėja! ,

“Lai gyvuoja viso pasaulio darbo žmonių vadas, Drau
gas Stalinas!

“Komunistų Internacionalo Pildantysis Komitetas.”

JUDĖJIMAS PRIEŠ PIE
NO BRANGININKUS

New York.—Majoras La
Guardia smerkia Borden

jas, kad vėl centu pabran
gino kvortą pieno.

Progresyvis republikonas 
O. G. Riyera, išrinktas su 
Darbo Partijos parama į 
valstijos seimelį, sako, “pie
no kainas turi suvaldyt pati 
valstija.”

Lilliana Gaskin, negrė 
darbietė, ragina nepirkt tų 
kompanijų pieno.

Nanking, Chinija, lapkr. 
8.—Chiang Kai-shek, Chinų 
valdžios galva, nesutinka 
eit į jokias tiesiogines de
rybas su Japonija dėlei ka
rę baigimo, Sako, kad Ja-, 
ponija vėl laužytų sutartį, 
padarytą tiesiog su Chinija. 
Chiang Kai-shek nori, kad 
kitos valstybės dalyvautų 
sutartyj dėlei karo baigimo.

Jis sako, jog trijų mėne
sių karas įrodė, kad Chini
ja gali sėkmingai priešintis 
Japonijai ir eikvoti japonų 
jėgas. Chiang Kai-shek nu
rodo, kad japonai dabar tu
ri didžiausių nuostolių po 
Rusijos-Japonijos karo. Chi
nija pasiryžus gintis tol, kol 
“nebus įvykdyta teisybė 
šioj pasaulio dalyj,” jis pa
reiškia.

Mato Didesnes Araby-žydy 
Pjovynes Palestinoje

Washington. — Užsieni
nės Politikos Sąjunga gavo 
raportą, ko galima laukti iš 
Anglijos plano paskirstyt 
Palestiną į tris savivaldiš- 
kas dalis: žydišką, arabiš
ką ir bepusišką-tiesiog an
glų valdomą. Raportas pa
rodo, kad vadinamoj žydiš; 
koj “valstybėj” dar liktųsi 
225,000 arabų, beveik 47 
procentų 'visų gyventojų, 
kuriem priklausytų trys 
ketvirtadaliai žemės toj 
“žydiškoj” srityj. Bet, pa
gal Anglijos planą, “žydų 
valstybėj” hebrajų kalba 
būtų pripažinta vienintele 
oficiale kalba, ir valdinin
kais tegalėtų būt tiktai žy
dai.

Užsieninės Politikos Są
junga, todėl, atranda, jog 
Anglijos žadamo j “žydiškoj 
valstybėj” siaustų dar kru- 
vinesnės riaušės tarp arabų 
ir žydų.

0 RAS
Šiandien būsią lietaus ir 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 53. 

Saulėtekis 6:34; 
4:45.
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Darbininkai Išgąsdino Fašizmo 
Agentą

Buvęs Anglijos karalius ir dėl meilės 
išsižadėjęs sosto, dabar vadinamas Win- 
dsoro Diuku, pasitrankė po Vokietiją ir 
jau buvo pasimojęs aplankyti amerikie
čius. Ypatingai jo pačiutė, buvus ponia 
Simpsonienė, labai norėjo dar kartą pa- 
mandravoti po savo gimtinę. Tai, žino
ma, natūralūs dalykas ir nieko prieš tai 
negalima būtų sakyti.

Deja, šitas pabasta, vadinamas Diuku, 
ėmė ir susitepė fašizmu. Jį Vokietijoje 
hitlerininkai iškilmingai pasitiko, jis 
jiems saliutavo ir jų diktatūrą aukštai 
kėlė.* To ir užteko, kad visu darbo žmo- 
nių, visų laisvės troškėjų akyse Diukas 
pasirodytų fašizmo agentu, visokios de
mokratijos ir laisvės priešu. Be to, savo 
kelionės į Ameriką reikalus Diukas pa
vedė tūlam inžinieriui Bedaux, autoriui 
ir išradėjui negirdėtos paskubos siste
mos, bjauriam darbininkų priešui.

Pirmiausia Baltimorės Amerikos Dar
bo Federacija, paskui kitos darbininkų 
organizacijos ir žmonės iš vidurinės kla
sės garsiai užprotestavo prieš Diuko mi
siją ir pareiškė, kad jei jis čia pasirodys, 
tai prieš jį bus suruoštos tokios demon
stracijos, kokių jis savo gyvenime nebu
vo matęs. Jis susilauks panašaus ameri
kiečių “svetingumo”, kokiu jie pasvei
kino Mussolinio sūnų Vitorio, kuris tuo- 
jaus turėjo nešdintis iš Amerikos.

Vargšas Diukas, fašizmo dujų šinko- 
rius, nusigando ir savo misiją Amerikon 
atšaukė. Vieni sako, tą savo kelionę tik 
atidedąs, o kiti teigia, kad ir Diukas dau
giau nebenorės savo atsilankymo malone 
apdovanoti “netašytus” amerikiečius.

Naujos Ekonominės Audros
Iš Lawrence, Mass., ateina liūdnos ži

nios. Tekstilinės dirbtuvės uždaro var
tus ir duris dviem ar daugiau savaičių 
ir išmeta darbininkus į gatvę. Darbda
viai skundžiasi nebeturį užsakymų. Jau 
vėl pasirodė produktų viršperdirbis.

Neigi Lawrence arba tekstilinė pra
monė yra išimtis. Nei buržuazinė 
spauda nebeslepia sunkėjančios ekono

minės padėties. Iš visur aidėja balsai, 
kad darbininkai atleidinėjami įš darbo 
—vienur trumpam laikui, kitur neribo
tam. Ir kas čia bus, prie ko čia einama? 
Tai atbalsiai Wall Stryto bonų ir šėrų 
biržos panikos, įvykusios keletas dienų 
tam atgal. Tai pirmieji ženklai naujų 
audrų, nors dar neužbaigėme senųjų, 
nors dar apie dešimt milionų darbininkų 
tebevaikštinėja be darbo nuo 1930 metų.

—111 —• /

Partijos ir Šūkiai New Yorko 
Rinkimuose

Da tebeaidi atbalsiai New Yorko neė
sto rinkimų kampanijos. Kiekviena par
tija dabar daro atskaitą savo darbų, savo 
politikos, savo šūkių ir ir veiklos. Tam
many Hall kandidatas Mahoney pripa
žino, kad New Yorko žmonės nori pro- 
gresyviškos, pažangios valdžios. Kaip 
jis nebandė sužavėti juos grūmojimais 
raudonųjų pavojum ir apgauti juos ant 
užsakymo iškeptomis naujomis partijo
mis, bet niekas neišgelbėjo. Prieš pat 
rinkimus Tammany Hall sutvėrė “Trade 
Union Party” ir uždėjo savo kandidatū
rą ant jos tikieto. Tai buvo meškerė 
organizuotiems darbininkams. Jos pry- 
šakin atsistojo New Yorko miesto darbo 
unijų tarybos pirmininkas ponas Ryan. 
Tos partijos tikietu Mahoney tesurinko 
viso labo 7,163 balsus. Taip pat Mahof 
ney buvo suorganizavęs “Anti-Commu- 
nist Party” ir įdėjęs savo kandidatūrą į, 
jos surašą. Bet šios partijos vardu te
gavo 6,486 balsus.

Apie Amerikos Darbo Partijos vaid
menį šiuose rinkimuose kalbėjome tuo- 
jaus po rinkimų. Ji pasirodė puikiai, 
surinkdama savo kandidatams beveik pu
sę miliono balsų.

Kad nepakišus kojos Darbo Partijai, 
Komunistų Partija nestatė kandidatų į 
tokias vietas, kaip miesto majoras, mie
sto kontrolierius arba miesto tarybos 
pirmininkas, todėl sunku atspėti, kiek 
per visą miestą ji gavo balsų. Tas šiek 
tiek paaiškės tik vėliau, kai bust suskai
tyta balsavimai už miesto tarybos na
rius (koncilmanus).

Socialistų Partija nestatė kandidato 
į miesto majorus, bet statė į miesto kon
trolierių. Jos kampanijos šūkiai buvo \ 
daugiau atkreipti prieš La Guardią, ne
gu prieš Mahoney. Tai buvo jos eilinė , 
klaida ir nelaimė, nes ji atstūmė nuo sa
vęs tūkstančius savo nuoširdžių pase
kėjų, kurie metai iš metų balsuodavo už 
jos kandidatus, bet kurie šiuose rinki
muose atsisakė su ja eiti talkon reakci
niam frontui, iš užpakalio šaudant į pa
žangųjį frontą. Tas atvedė tą partiją 
prie dar negirdėto susmukimo. Jei per
nai prezidentiniais rinkimais Socialistų 
Partija New Yorko mieste už savo kan
didatus dar surinko arti 60,000 balsų, • 
tai šiuose rinkimuose už jos kandidatą 
į miesto kontrolierius tebuvo paduota 
viso labo tik 22,868 balsai. Tikrai kata
strofiškas susmukimas. Trockistinis sek- 
tantizmas ją stačiai nukryžiavo j o.

"Laisvės” Vajus 
Šiandien

“LAISVES” VAJUS GAVIMUI NAUJŲ 
SKAITYTOJŲ ARTI PABAIGOS

Waterbury 
Hudson , .. 
Shenandoah 
Montreal . .

731
675
642
600
521

344
313

Sov. Sąjungos Žinios
Upių Gilintojai

Upių pagilinimui, kad sėk
mingai galėtų laivai plaukioti, 
yra naudojama tam tikri lai
vai — žemės kuopikai. Kad 
sėkmingai galėtų gilinti negi
lias upes, tam tikslui inžinie
rius M. V. Gluškov išdirbo 
naujų formą žemės kuopikų. 
Laivai turi apie 80 pėdų ilgio, 
24 pėdas pločio ir vandenyje 
plaukia tik apie 2 pėdos gylio. 
Toks mažas sėdimas į vandenį 
jiems suteikia progą dirbti ne
giliose upėse.

Laivai turi specialį įgulos 
kambarį, motorus traukimui 
per “rankoves” smėlį į laivo 
patalpą ir kitus įrengimus. Ka
da laivas prisipildo žemėmis, 
tai jis priplaukia prie krašto 
ir jas išmeta iš laivo.

Kaip Nominavo Staliną
Gruodžio 12 dieną Sovietų 

Sąjungoj įvyks Aukščiausio 
’ SSRS Sovieto rinkimai. Kandi

datus nominavo patys darbi
ninkai fabrikuose, unijų susi
rinkimuose ir kitokiose sueigo
se.

Leningrade “Krasnyj Prole
tary!” fabrikas nominavo kan
didatu drg. Juozą Vissariono- 
vičių Staliną. Buvo 4,000 dar- 

■

bininkų susirinkimas. Darbi
ninkas Bakaničev, kuris dar 
caro laikais dirbo fabrikuose ir 
žino senovinį ir dabartinį gy
venimą atsistojo ir pareiškė:

—Aš senai laukiau tos die
nos, aš senaF ruošiausi prie 
šios džiuginančios minutės, ka
da mes visi į daiktą susirinksi
me ir įvardinsime žmogaus 
vardą, kuris būtų vertas ir tu
rėtų garbę mus atstovauti 
Aukščiausiame SSRS Soviete.

—Už Staliną aš pakeliu sa
vo darbininkišką ranką!

Kaip griausmas trenkė dar
bininkų aplodismentai. Stali
nas pastatytas nuo jų kandida
tu. /

Panašiai buvo nominuojami 
visi kandidatai, jų tarpe So
vietų veikėjai: Ežovas, Andre
jevas, Molotovas, Kaganovi- 
čius, Mechlis, čubar, Fedoto
vas, Vorošilovas, Budėnnas, 
Chruščevas, Maskvinas, Kali
ninas, Litvinovas, Kasioras, 
Petrovskis ir kiti.

“semdamas” (kabindamas) 
žemę, kartu ir stumiasi pir
myn. Šios mašinos “samtis” 
yra didesnis už amerikinių 20 
tonų ekskavaterių samtį ir 
“kaklas” turi apie 50 ped'll il
giom

Naujas Ekskavateris
Leningrade ekskavaterių fa

brikas pagamino naujos rūšies 
ekskavaterį. Jis su visais įren
gimais sveria 26 tonus. Ypa
tingumas jo tame, kad

908,000,000 Rublių 
šeimynoms

Sovietų Sąjungos valdžia 
jau išmokėjo 908,000,000 rub
lių šeimynoms, kurios turi 
daug vaikų. Tą sumą išmokė
jo nuo laiko, kada uždraudė 
aborcijas. Nuo to įstatymo 
pravedimo dar neprabėgo me
tai laiko.

Linai ir Cukraus Runkeliai
Rusijoj, 1913 metais, paga

minta 7,400,000 centneriai med
vilnės; ^Sovietų Sąjungoj, 1936 
metais suėmė 23,900,000 centne
rių. (Centneris yra apie 126 sva
rai). Sovietai dabar užima pir
mą vietą Europoj medvilnės ga
minime. - •

Rusijoj, 1913 metais, buvo 
suimta 3,300,000 centnerių linų 
—valaknų. Sovietai, 1936 me
tais, pagamino 5,300,000 centne
rių. i

Rusijoj, 1913 metais, paga
minta 109,000,000 ’ centnerių 
cukrinių runkelių. Sovietai per
eitais metais suėmė 166,300,000

jis centnerių.

Daugelis iš vajininkų ima lėtai, pamiršdami tą faktą, 
kad vajus baigsis su pabaiga šio mėnesio. Nėra nė trijų 
savaičių laiko iki pabaigai vajaus.

Draugas Stripeika kaip piramida stovi pirmiausiai. 
Draugė Sapranauskienė iš Philadelphijoš prisiuntė gra
žų pluoštą prenumeratų, bet Stripeikos vis dar nepasi
veja.

Dovanų arenoje šiandien stovi šie kontestąntai:
A. Stripeika, Elizabeth . . 1606®----------------------------------------
Philadelphia Veik. Kom.. . 1152
K. Žukauskienė, Newark . . 
P. Bokas, Waterbury ....
L. Žemaitienė, 
S. Reikauskas, 
S. Kuzmickas, 
A. Kavoliūnas,
A. Balčiūnas, Brooklyn . . . 
J. J. Bakšys, Worcester . .

Ištisa eilė draugų, kurių var
dai žemiau paduoti, gana rim
tai žygiuoja pirmyn. Aišku, kad 
daugelis iš jų pasieks dovanų 
areną. 
Pittsburgho ir Apylinkės

Vajininkų Biuras .... 303 
G. Shimaitis, Montello . . 282 
A. Barčius, So. Boston . . 270 
A. Klimas, Hartford.......... 247 I
Cleveland© Draugijų Kom. -240 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
F. Mazurka, Worcester . .. ! 
J. Rudmanas, New Haven. . 
J. Bondžinskaitė, Brooklyn 
A. Lideikienė, Great Neck . 
S. Penkauskas ir J. Kaspa

ravičius, Lawrence . . . 
ALDLD 96 kp., Sudbury . . 
J. Matačiūnas, Pąterson . . . 
F. Gervickas, Athol...........
Ig. Kubiliūnas, S. Boston . . 
V. Padgalskas, Mexico........
P. Šlekaitis, Scranton .... 
P. žirgulis, Rochester..........
F. Abekas, Chicago ...........
J. Weiss, Brooklyn..............
A. žemaitis, Baltimore .... 
S. Urbon, Salem ...................
M. Vaičikauskienė, Herrin . .
L. Prūseika, Chicago .... 
S. Sharkey, Easton.............
S. Paulenka, Lowell...........
J. Anvill, Montreal.............
K. Balčiūnas, Brooklyn ....

237
226
179
165
164

155
148
144
110

99
94
89
86
84
84
80

. 77
72
66
66
65
60
60

A. Mažalis, Brooklyn.........
G. Krance ir L Katilius,

B ridge water ...............
K. Tvarijonas, Rockford . . . 
M. Bendinskas, Summerlee . 
J. Betroski, Herrin ........
V. Čiudinis, Minersville .... 
J. Grybas, Norwood............
V. Januška, Richmond Hill 
A. Kazakevičius, Minersville 
F. Kazakevičienė, Jamaica . 
A. Masilionis, Hartford . . . 
A. Marshalaitis, Torrington 
J. V. Stankevičius, 

Wilkes-Barre ......
P. Saykeš, Youngstown .... 
S. Wort, B’klyn...................
E. žalnerienė, Renton........
C. Shaltis, Freehold...........
ALDLD 20 kp., Binghamton 
V. Naruševičius, Kenosha . . 
S. Šaltys, Rockford.............
A. Vinckevičius, Stoughton.. 
J. Rakauskas, Tamaqua .... 
J. Adams, Grand Rapids . . .
F. J. Madison, Youngstown
H. žukienė, Binghamton ....
J. Kairys, Brooklyn...........
J. Mickūnas, W. Hazleton . . 
Ch. Žukauskas, S. Boston . . . 
J. Gugas, Detroit . . . !..........
O. Kalvaitienė, Maspeth . ..
J. Patrick, S. Boston...........
J. Visockis, Wilkes-Barre . . .22 
J. J. Ynamaitis, Union City
P. žemaitis, Detroit.............
P. Boika, Cleveland ........
J. Simutis, Nashua.............
J. Jukelis, Chicago...............

60

56
55

.50
50
50
50 1
50
50
50
50
50

50
50
50
50
45
44
44
44
44
43
40
40
36
30
27
27
22
22
22

3. Kova už - darbo unijų 
vienybę C.I.O. programos 
pamatu ir padidinta kampa
nija už organizavimą neor
ganizuotų darbininkų.

4. Kova , už taiką ir kon
kreti pagelba Ispanijos ir 
Chinijos žmonėms kovoje 
prieš fašistų užpuolimus.

5. Pilniausias išnaudoji
mas pirmyn žengiančio ju
dėjimo, kurį parodė pasku
tiniai municipaliniai rinki
mai, budavojimui liaudies 
fronto.

Šio vajaus patyrimai pa
rodė, jog ten, kur partijos 
nariai netiktai veikia darbo 
unijose ir masinėse organi
zacijose, bet taip pat orga
nizuoja mitingus ir veikia 
savo vardu, pasekmės esti 
geriausios.

Šis vajus taip pat parodo, 
kad daugiau pastangų ir 
atydos reikia dėti stiprini- 

‘mui partijos tarpe sunkiųjų 
pramonių darbininkų.

Kai kurie distriktai, ypa
tingai Chicagos, įrodė, jog 
galima į partiją įtraukti di
delį skaičių juodveidžių ir 
moterų. Tai turėtų turėt 
omenyje visa partija.

Kartu su naujų narių ga
vimo vajumi, reikia taip 
pat didžiausios atydos krei- 
pti į padarymą kiekvieno, 
seno partijos nario geram 
stovyje nariu. Nei vienas 
partijos narys neturi būti 
prarastas per narių regis-j 
traciją. Paimkite pavyzdį iš 
Calif ornijos, Washington© 
ir Maryland valstijų parti- 
jinių organizacijų, kurios 
savo narių gerą stovį pakėlė 
iki aštuonių ir devynių de
šimtų nuošimčių.

Visa vadovaujančių komit. 
ir draugų energija turi bū
ti sukaupta į pakėlimą kuo
pose, dirbtuvių ir industri-

Lietuvos Žinios
Daug Elgetų

Ukmergės mieste yra labai 
daug elgetų. Daugumas jų yra 
seni vyrai ir moters, bet pasi
taiko ir jaunesnių. Kaikurie iš 
jų yra buvę Ukmergės Krikščio
nių labdarybės draugijos išlaiko- 
moj Smėlių priemiesty prieglau
doj, bet dėl nepergeriausių ten 
gyvenimo sąlygų pasišalino. Mi- 
nėtoj prieglaudoj daugeliui ten
ka gana sunkiai dirbti. Prie
glauda turi gana didelį ūkį, ku
riame turi dirbti jos laikomi se
neliai. Buvo numatyta, kad mies
to savivaldybė šiais metais pa
vasarį statys tame pačiame Smė
lių priemiesty didelę ir moder
nišką prieglaudą (dabar prie
glauda yra išmėtyta keliuose na
muose), bet kažkodėl šis suma
nymas pamirštas.

4
<

22
21
20
20
17

Iš Varžytinių Parduota už 
5,230,400 Litų Turto

Statistikos žiniomis, per šių 
metų 8 mėn. Lietuvoje buvo 
įvykdyta 1,412 varžytynių; iš jų 
698 kilnojamo ir 713 nekilnoja
mojo turto. Daugiausia varžyty
nių įvykdyta Kauno m., net 213 
su bendra skolos suma 334,951 
lt. Toliau seka Šiaulių apskr. su 
120 varžyt. ir 981,601 skolų su
ma, Panevėžio apskr. ir tt. Ma
žiausiai (4) varžytynių įvykdy
ta Marijampolės m. Bendra iš
varžyto turto įkainojimo suma 
siekė 6,876,476 lt.; iš jos 709,743 
lt. teko kilnojamam ir 6,166,733 
lt. nekilnojamajam turtui, šie
met per 8 mėn. iš varžytynių 
parduota už 5,230,400 lt. Lygi
nant su praėjusių metų tuo pa
čiu laiku matyti, kad šiemet var
žytynių skaičius sumažėjo 355, 
tačiau skolų suma yra padidėju
si 1,102,131 lt. ir iš varžytynių 

jų vienetuose politinio su-1 parduota turto už 1,585,101 lt. 
pratimo. Tiktai pakeldami daugiau kaip pernai. (Pernai 
šių organizacijų politinį su- buvo parduota už 3,645,301 lt.), 
pratimą, mes įtrauksime jas 
į. įvairias .partijos kampa-

(Pernai

Verslo rūšimis per š. m. 8 
mėn. varžytynių daugiausiai įvy-nijas ir privesime šį vajų iki | ko žemgs ūk je: 886 su 5 6U 

ni miniwiA I
P. Buknys ....
D. M. šolomskas 
G. Kuraitis . .. 
P. Baranauskas 
J. Valatka ... .

124
124
114

70
24

Komunistų Partijos Vajus Prailgintas 
Iki Sausio 15 Dienai, 1938

(Komunistų Partijos Cen- 
tralinio Komiteto pareiški
mas)

Iki šiol nuo rugsėjo 1 die
nos į partiją gauta apie aš- 
tuoni tūkstančiai naujų na
rių. Nors tai yra toli gra
žu nuo to, kiek tikėjomės 
gauti, tačiau visgi yra did
žiulis laimėjimas. Tas paro
do, jog galima naujų narių 
gauti ir sukurti galingą 
partiją. Tas ypač aišku, kai 
atsimename, kad, viena, be
veik visas rugsėjo mėnesis 
buvo praleistas prisirengi
mui prie narių, gavimo va
jaus; antra—tuos aštuonius 
tūkstančius naujų narių su- 
verbavo tiktai maža dalis 
partijos senųjų narių bei 
vietinių partijos organizaci
jų. Dauguma partijos narių 
ir vienetų nebuvo įsitraukę į 
vajų.

Šitoks- situacijos pasvėri
mas ir troškimas pilnai iš
naudoti dabartines prielan
kias progas partijos auklėji
mui, paskatino Vidurvaka- 
rinę ir Rytinę partijos kon
ferencijas, taip pat net pen- 
kioliką distriktų organiza
cijų ir gerą dalį narių pa
siūlyti Centraliniam Komi
tetui pratęsti šitą vajų, iki 
sausio 15 dienos ir atidėi 
partijos būdavo to jų nacid- 
nalę konferenciją iki pafrii- 
nėjimo Lenino mirtiės su
kaktuvių.

Centralinis Komitetas ati
tarė priimti šį pasiūlymą ir

pratęsia partijos vajų iki 
sausio 15, 1938.

Pratęsdamas vajų, betgi, 
Centralinis Komitetas nori 
pabrėžti, jog jo tolimesnis 
pasisekimas priklausys nuo 
partijos išvystymo plačiau
sio veikimo ir agitacijos 
tais klausimais, kurie šian
dien stovi prieš Amerikos 
žmones. O tie klausimai 
yra:

1. Kova už darbininkų 
reikalavimus, ypatingai iš
kylančius ryšyje su naujais 
atleidinėjimais iš darbo 
daugybėje industrijų.
/ 2. Kova prieš aukštas 
produktų kainas.

pilniausio pasisekimo.
- Padarykime kiekvieną 

kuopos susirinkimą iki sau
sio 21 dienos atdaru susirin
kimu, į kurį būtų užkvie- 
čiami darbininkai iš apylin
kės, iš dirbtuvių, iš unijų ir 
organizacijų.

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
darbininkų, farmerių, pro
fesionalų supranta ir jaučia 
kas yra mūęų partija ir už 
ką ji stoja. Jie supras, kad 
tai yra jų partija ir kad 
įstodami j on, jie stiprina 
Amerikos darbo žmonių 
avangardą.

William Z. Foster, pirm.
Earl Browder, sekr.

437 lt., skolos suma, prekyboje 
105 su 305,445 lt. skolos suma, 
transporte ir susisiekime 11 su 
9,682 lt., laisv. prof, ir vusome. 
tarnyboje 31 su 63,385 lt. sko
lų, valst. ir savivald. tarnyboje 
—18 su 20,405 lt. skolų, kituose 
užsiėmimuose — 93 su 45,835 lt. 
skolų ir be užsiėmimo—69 su 
309,4^5 lt. skolų.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Japonai Taiyuane?
Peiping, lapkr. 7.—Japo

nai skelbiasi jau prasilaužę 
pro vienus vartus į Taiyua- 
ną, Shansi provincijos sos
tinę, už 250 mylių į pietų 
vakarus nuo Peipingo.

Bet chinai ryžtai kaujasi 
su priešais Taiyuano prie
miesčiuose.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Nathan Straus, kurį prez. 
Roosevėltas paskyrė New Yor
ko fėderhlių namų statymo 
viršyta. Tie visi federalių na- 
mų projektai bus jo priežiūro
je.

Aš jau sykį daviau klausimą 
apie sudėtį politinių partijų, 
kurios dalyvavo New Yorko 
rinkimuose. Laikraščiai rašo, 
kad LaGuardija buvo kandida
tu farmerių-lėberių-republikonų 
ir fusion partijų. Aš jokiu būdu 
negaliu suprasti, kas ten daro
si: Kas yra ta Fusion Party? 
Tammany Hall yra demokratų 
lizdas. Demokratai turėtų būti 
liberališkesni už republikonus. 
O šiuose rinkimuose pasirodė, 
kad demokratai yra reakcioniš- 
kesni už republikonus.

Fusion Party susideda iš to
kių elementų, kurie nebesutinka 
nei su republikonų partija, nei 
su demokratų partija. 4-ri me
tai atgal ji La Guardi ją išsta
tė į majorus ir laimėjo rinki
mus. šiais rinkimais LaGuardi- 
ja kandidatavo net trijų partijų 
vardu, būtent, Fusion Party, 
Republican Party ir American 
Labor Party. New Yorke tas ga-

lima. Vienas žmogus gali būti 
kandidatu net kelių partijų.

Mahoney irgi buvo kandida
tas net trijų partijų, būtent, De- 
m o c r a t i c Party (Tammany 
Hall), Trade Union Party ir An
ti-Communist Party. Paskutinės 
dvi partijos buvo ant greitųjų 
Tammany Hall šaikos iškeptos 
tik šiems rinkimams.

Jūs klaidą turite, kada ma
note, kad demokratų partija vi
sa perdėm yra liberališkesnė už 
republikonų partiją. Šiuo tarpu 
nacionalė demokratų partijos 
vadovybė, kuri priklauso Roo- 
seveltui, yra liberališka, o re
publikonų partijos reakcioniška. 
Tačiau demokratų partijoje yra 
tokių miestų bei valstijų organi
zacijų, kurios ne tik reakcioniš- 
kos, bet stačiai fašistiškos. Pa
imkime demokratų partiją pie
tinėse valstijose. Ten kai kur 
tikri juodašimčiai stovi jos pry- 
šakyje. Tuo tarpu yra miestų, 
kur republikonų partijos pryša- 
kyje stovi šiek tiek padoresni 
žmonės.
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THE EDITOR

TRIES TO THINK
Shh! Keep it quiet! Don’t let it 

leak out! And what? Why, the as
tonishing discovery that Tom Sawyer 
is a Communist sent here by Moscow 
gold to undermine the morals of your 
youth! Yes, by the great horn spoon, 
it has at last been uncovered and 
now the good people of the earth 
can take precautionary measures to 
guard against this horrible menace. 
The Brazilian dictator, Vargas, after 
careful consideration and deep 
thought has banned this famous 
book by Mark Twain from Brazil on 
the grounds that it was “communist
ic”.

To the best of my knowledge the 
fascist dictators have not been placed 
in insane asylums—yet.

INTERESTED?
Something that may interest you 

fellows working on a microscopic 
wage:

Stanley H. McCormick, insane since 
1906, enjoys an annual income of

His total tax bill was$1,500,000.00. 
—$190,000.00. 
A penny for 
reader.

U. S. TOUR
I see by the newspapers that a 

fellow by the name of Davey Wind
sor is coming over to the U. S. to 
examine housing conditions or some
thing like that. Now, I’m not a fellow 
who looks a gift horse in the mouth 
and isn’t polite to visitors but let’s 
take a look at the records.

This fellow Windsor used to work 
at being King of England. Somehow 
he made a mess of it and quit. Since 
then he married a Baltimore gal 
named Wallis and took a trip to 
Germany....

It must be remembered that the 
Duke of Windsor is an important 
factor in fostering friendly relations 
between democratic England and 
fascist Germany. A large number of 
the British population still have an 
affectionate feeling for the Duke, 
and it is this affection that the Ger
man government capitalized upon. 
To Goering and Ribbentrop the Duke 
is a lever by which friendly relations 
may be made between Germany and 
Britain. The Duke of Windsor has 
been used as a pawn in Germany, be
ing met by “spontaneously enthus
iastic” crowds. It is now hoped that 
the Ducal trip to America will serve 
in a similar fashion to mold good 
feeling and act as Nazi propaganda.

It is interesting to note that the 
chief backer of his trip to the United 
States is Charles Bedaux, a notorious 
stretch-out and speed-up artist who 
has strong fascist sympathies.

The whole trip has an aura of fish 
around it. An ex-King suddenly de
velops an interest in social science 
and the leading Nazis and Fascists 
fall over themselves in an effort to 
be close to him. As we look at this 
trip of the Duke’s, we have only one 
feeling—suspicion.

DONT’S FOR GIRLS
DON’T:—

“Keep up with the Joneses” in or
der to impress the world with an 
outward show of power.

Brag about yourself. Remember 
that a quiet, smooth-running dynamo 
is more powerful than a' whole bag 
of firecrackers.

Always appear pressed for time 
by the burden of “important engage
ments” as that reveals impudence and 
egoism.

Be vain about your beauty as that 
is childish.

Become discouraged because that 
leads to unhappiness. Always re
member this: the difficulties & ob
stacles of the future are no worse 
than the obstacles you have already 
conquered in the past.

Be an egoist and live by a sort of 
“private logic” of your own.

Put on superiority gestures as 
that is a dead give-away that some
thing is wrong and you’re trying to 
prevent others fr6m thinking as bad
ly of you as you think of yourself.

Be jealous. It is emphatically de
nied that great love is impossible 
without some jealousy. “Jealousy is 
the poison ivy that grows around 
the tree ' of love and chokes its 
branches and withers its roots.”

Believe that work is a curse. Nei
ther life nor society could continue 
unless every person made some use
ful contribution to the common
wealth. History writes in her golden 
book only the names of those who 
have worked well and wisely.

—Ano.
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Get your family and friends to 
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had
sorts of experiences traveling

New 
preside 
Communist 

speakers who will appear are, Fos
ter, James Ford and Sadie Van Veen.

answers all questions. The price is 
15c, with reduction for large orders, 

j Address Educational Dept., Inti. 
I Ladies Garment Workers LTnion, 3 
! W. 16 St., New York City.

“DEAR VETERAN: It seems to 
me that the recent crash-up in Wall 
St. and the fact that the lines of the 
unemployed are growing makes it 
pretty important for labor unions to 
know what it’s all about. Up to now 
we’ve been so all-fired busy organiz
ing new people that we’ve had no 
time for educational work. What do 
you suggest now?”

VETERAN fjUggests that this 
unionist has answered his own ques
tion, and very ably too. Now is 
time when trade unions must face 
riously the question, Where do 
go from here? How do we save 
gains we have made, how do 
train our people to be real trade 
unionists, to understand how 
economic system of our works?

THREE WAYS
Trade union education centers 

around the forum, the class and the 
union meeting. Wherever unions are 
strongest, there you’ll find them 
sponsoring a Public Forum, some
times on Sunday nights. They bring 
the outstanding men of the commun
ity to their forum to answer the big 
questions of the day. They invite 
non-unionists and citizens in general. 
A public Forum, backed by union 
funds, with paid speakers, good pub
licity, a real effort to get out crowds, 
is one of the best investments work
ers can make.

Another is the trade union class. 
The best starting point is parlia
mentary law. Maybe this sounds dull 
—that depends in good part on the 
teacher. A live teacher, the class or
ganized as a real union in miniature, 
everyday union problems for subject
matter, and you’ve got a combina
tion that will teach unionists how to 
take part effectively in trade union 
democracy, to solve their own prob
lems and build up the organization.

IN UNION MEETINGS
A part of the regular union meet

ing, too, can be given over occasion
ally—or more frequently—to guest 
speakers, with questions and answers 
following.

The local of the American Federa
tion of Teachers in your community 
will be glad to cooperate with you in 
furnishing teachers. Or ask the WPA 
adult education people in your com
munity.

GET THIS ONE
Veteran could say a lot more, but 

with the Inti. Ladies Garment Work
ers’ new pamphlet, How to Start 
Classes, just off the press, he can 
only recommend' that every educa
tional committee (and of course your 
union, chorus or branch has an edu
cational committee) order this new 
24-page pamphlet immediately. It

By Ernest C. Duben
When somebody arrives from some 

foreign country, the friends always 
ask the usual question, “How did you 
like it?” Thus, when I romped onto 
these shores, I was also met with 
the same question. To a mere pas
sing acquaintance the only possible 
answer was to bid them to go over 
and see. People who require a more 
satisfying answer usually received 
one. To be on the safe side I might 
say that my likes and dislikes would 
fill a fairly lengthy treatise.

Of all the countries I’ve been in, 
Sweden impressed me most favor
ably. Immaculate cleanliness pre
vails both in town and countryside. 
Their government is pretty liberal 
though somewhat conservative. Swe
den’s agricultural soil is much under 
par and cannot be compared with 
the far superior soil of the Lithuan
ian farm. What Sweden lacks in til
lable soil, she makes up in abundant 
water supply. A wonderful country 
—Sweden.

Denmark and Norway also are cop
ies of Sweden. I remember seeing 
women streetcleaners 
park in Norway!

Germany is full of 
shirts and Sam Brown 
of saying Gut Morgen 
we hear many greetings with “Heil 
Hitler!” They speak of Hitler as 
Unser Adolf (our Adolph). To this 
I have a reply (unprintable) 
a vile Jewish word rhyming 
“unser”.

Ah! But Lithuania!...
The Republię of Lithuania 

republics are supposed to be demo
cratic): If you want to put on a the
atre show or ball you must see the 
chief of police. Every poster you 
put out must be inspected by some 
official. Every posted advertisement 
of this sort must bear the signature 
of the chief plus the official seal. 
(Imagine what the chief would say if 
some chorus, like our Aidas, brought 
up 500 showcards!)

Bathtubs and bathhouses are rare 
and far from each other. In some 
localities the qnly bathing is done in 
rivers during the summer. In winter 
the laundry tub serves as second

DISCUSSION 
ON JOBS

One time I was in ax group that 
was discussing a very interesting 
subject, one that, I think, is of in
terest to all wage earners.

Should a man or woman be allowed 
to have more than one job ? Should 
a person be allowed to work in a 
mill or office or outside and then 
come home and run a farm ? Should 
a bank president be allowed to have 
two or three other jobs ? Should 
town and city officials elected for 
five or six years and earning a good
ly' salary also conduct professional 
lawyer, doctor, etc., practices?

The majority in this group were 
against an individual having more 
than one job, providing that one 
job’s earnings allowed a worker a 
decent living standard. They were 
all for legislation that would provide 
a minimum weekly income of $35 for 
a family of three. If all these highly 
salaried parasites were forced to 
give up their several positions for 
one, my friends were positive that 
wages would increase because they 
would demand more money for their 
one job.

Then, for example: In a small 
town (poplation 1500) the tax col
lector receives an annual salary of 
$2,000. Besides, this particular man 
runs a flourishing printing establish
ment earning him an income of $40 
or $50 per week. There are two in 
the family. The Town Clerk receives 
$500—is a lawyer in a large city and 
his wife breeds dogs as a business. 
There are two in this family. I am 
sure this is true in many other muni
cipalities. And the poor worker? The 
majority do not even work 52 full 
weeks at $18.00,-and besides have to 
support large families. The group 
discussing this question felt that in 
the case of the average working 
family, everyone had to work because 
only through combined wages could 
the family live half decently. But it 
certainly does not seem fair to see 
a married couple with no children, 
both let us say, teachers, teaching 
at good wages when at the same 
time there are scores of teachers 
with families to support xyho cannot 
get teaching positions. (And many 
times only because 't^iey lack that 
important factor—drag.)

With so many unemployed, is it 
fair for one person to work in two 
or three well-paid jobs?

“Micky”.

and the peace loving human.
Freedom? Well, Lithuania is 

peaceful country—no unions,
strikes—just like Italy and Germany!

Customs? Volumes could be filled 
but the fact still remains that people 
can be murdered for fifty cents.

Editor Tysliava’s (Vienybe) jau
nimas ? A great majority probably 
would not dance to Tysliava’s fiddl
ing. If given some opportunities (and 

[access to academic freedom) we 
could easily expect some wonderful 
youth progress. As is now—sports
men aye virtually non-existent, many 
never learn to write (and often 
speak) the language correctly. And 
what’s worse is that everyone of 
them is just pumped full of patriot
ism. They get to be believing such 
things as, “One Lith can “lick” ten 
Poles”, “Russians are starving and 
eat cats and dogs, etc”. ,

I’ve often said that we can’t blame 
the people. They just learn as .much 
as the government allows themr

Plump and healthy, well-cared for and even a bit saucy, the three 
daughters of the Marquis of Larios, two of them captured by Spanish 
government troops in a Fascist military hospital at Brunete, belie 
press propaganda of reactionary U. S. publishers that the1 loyalists 
cast members of the aristocracy into dark dungeons to die. The gov
ernment is willing to exchange them for. republican prisoners. Unlike 
the loyalists, Franco has carried out wholesale executions.

best. Other communities 
up individual bathhouses.

In the provinces if you 
with an athletic shirt and 
—why, koks ten b'edievis! Bathing
suits are only known to the larger 
cities. Most outdoor bathing is done 
in the nude within some private 
untrespassed nook. Often bathing at 
night shields the bather from peer
ing eyes... I could list hundreds of 
dislikes and still find enough to 
make reading duller.

• I did like the rural simplicity 
which prevail s throughout the 

i countryside. Often bordering unto the 
primitive, this kind of life appeals

■ to many shot and worn city folk.
Dark green forests of istraight pine 
and spruce, bracing sleigh rides 
through crisp sparkling snow, these 
and other nature’s contributions tend

■ to make life smoother. Foods are 
; unadulterated and the air is not
soaked with gasolene. Thus, nature 
is quite willing to help the invalid

THREE PRETTY “VICTIMS

Puslapis Trečias

LDS HAD SEX TALK 
AT PAST MEETING
Venereal Diseases was the topic 

discussed at a meeting of the Brook
lyn BuiLDers last Wednesday eve
ning. Realizing the importance 
keeping themselves informed 
many topics of great value and 
terest, the BuiLDerS accepted
offer of the Board or Health to have 
a speaker at one of their meetings.

Vhe speaker, a neighborhood doc
tor, told the youth present about 
the necessity for immediate medical 
care for the slightest infection. Sy
philis, for example, is particularly 
dangerous because aftei’ the first 
illness the victim apparently becomes 
healthy but „the disease germs still 
lodge within the body. It is possible 
to become innocently infected by 
drinking from a glass that a infected 
person drank or carelessly using a 
public lavatory. One of the best pre
ventives, however, is to wash tho
roughly. The germs of gonorrhea and 

, syphilis can enter the body through 
I an open cut, or the mouth, etc.

The entire evening was very ab
sorbing and useful. The BuiLDerS 
intend having several more lecturers 
on important subjects.

W. Y. K.

YES! NO FOOLIN!
ROBBER’S DANCE

Something new! Unique! Original! 
That is what the BuiLDerS Dance 
Committee decided to have fox* their 
Annual Dance. Well, they decided 
and here i* is—a Robbers Dance! If 
you don’t know what a Robbers 
Dance is, buy a ticket and come with 
us on Decembei' 4th and we can tell 
you right now that you will have.the 
swellest and bestest time of your 
life.

Not being born billionaires, we 
have to charge you all the insignifi
cant sum of 35 cents for a ticket at 
the door. If you buy in advance, 
however, it will cost only 30 cents.

The dance will be held December 
4th at the Lith-American Citizens 
Club. So put a red circle around that 
date and keep it open for one swell 
evening!

This November 10th, the Brooklyn 
BuiLDerS are holding their Annual 
Armistice Day Program. Plans 
that date have not been divulged 
it is expected 'that a scene from 
famous Broadway play, “Bury
Dead”, may be presented. Everybody 
is invited to attend.

Pittsburgh On November 26
U. S. S. R. PAGEANT 
ON NOV. 13 IN N. Y

. »
A mighty salute from the workers 

of the U. S. A. to the workers of 
the U. S. S. R.!

Elaborate and 
the observance of 
sary Celebration 
achievements of the Land of Social
ism are to be marked by a huge 
monster 
Garden.

Details 
marking 
lebration 
a full length play “One Sixth of the 
Earth.” The play will provide a pic
torial depiction through the medium 
of voice, stage, dance and music, and 
through the use of a Living News
paper technique of twenty history 
packed years, starting from the sei
zure of power in 1917 and marching 
up to the present.

One of the most spectacular inno
vations for the Celebration will be 
the utilization, for the first time, of 
central staging 
of the play.

The scale of 
meeting to be 
range from 50

TRAVELLING
AROUN’

Since the first of May I have 
all 
over the eastern part of New York, 
New Jersey and Penna. I have come 
in contact with over a thousand 
people of Various natures, habits, vo
cations and political opinions.

Being now in Brooklyn, N. Y., I 
have had the opportunity to meet 
some people with the same political 
view as myself. Several incidents 
will always remain in my memory.

At the play “Išdykusi Pati”, held 
recently, I met-a woman whom I 
knew slightly and asked her how the 
Y.C.L. functioned in Brooklyn. She 
introduced me to a young girl, about 
19, who was a member of the Y.C.L. 
I asked her when and where the Y.C. 
L. meetings were held and she an
swered that the branch she belonged 
to was not functioning since the be
ginning of summer and she knew of 
no others functioning. Coming from 
Wilkes-Barre, Penna., I was ’aiher 
surprised, if not astonished, to hear 
this. Since then I have found out 
there are Y.C.L. branches functioning 
in many parts of Brooklyn.

Many of the Y.Q.L.’ers in Wilkes- 
Barre and vicinity have gone “over 
there” and, as is the usual case in a 
small town, there are only a few left. 
The girls remaining, finding that a 
livelihood is hard to make, also de
cided to leave, including myself. 
From what news I manage to secure 
from my home town, the Y.C.L. has 
been “dead” since our organizer left 
for Spain. There are a few of you 
left in Wilkes-Barre, Pittston, Wyom
ing and Exeter, why not get together 
again, if only for old times sake ? 
When I return in December I 
to find at least two branches 
Honing. /

I have also learned that the 
mittee in Defense of Spanish Demo
cracy in Wilkes-Barre is not active. 
The j latest I have heard is that new 
mexribers have been signed into the 
party. Let’s secure party members 
but let’s also keep in step with other 
important problems. Our former 
Party Organizer, Steve Nelson, left 
for Spain almost a year ago. If only 
for his sake and the others who left, 
may Wilkes-Barre still be known as 
a section aiding'Loyalist Spain.

I could write a short story, if I 
were a writer, about my travels and 
experiences, but for my first time 
it’s enough. I hope to be able and 
have the opportunity of telling you 
more about* the little things I know.

Ginger
(known as Red).

Bigshots who want the lowdown 
on what’s happening now subscribe 
to private news letters published in 
Washington and New York. Propa
ganda-laden newspapers for the mil
lions, the real news for the million

aires.

Call To Action Issued by A.L.A.W.A.F.; 
Many Organizations Will Send Delegates

A people’s congress for democracy and peace to meet the 
current danger of war has been called by the American 
League Against War And Fascism. From November 26 and 28, 
delegates from various organizations, churches, youth groups, 
veterans and labor unions will meet in Pittsburg for the Fourth 
National Congress of the American League Against War and 
Fascism.

This Congress is called at a time when 
hovers over the world. Ethiopia, Spain and 
war and many once-democratic nations are now struggling under the yoke 
of fascism, This People’s Congress is coming at a most opportune moment.

3-------------------------------------------------
NECESSITY

The U. S. Congress will soon be 
in session to consider momentous 
problems. Only a tremendous Peo
ple’s Congress for Peace and Demo
cracy can convince our Senators and 
Representatives in Washington that 
we want Peace and Democracy. Such 
vital issues as Nazi camps in the 
United States, the Far Eastern situ
ation -and Spain, Militarization of 
Youth, Civil Liberties and their vio
lation, will be considered and resolu
tions to Congress will be drawn up.

YOUTH PROBLEMS
On Sunday morning, Nov. 28, there 

will be a special youth commission 
at which delegates will discuss their 
own problems as related to peace 
and democracy. Campaigns will be 
projected and prominent youth lead
ers will be present to speak.

FASCISM
Here in the United States destruct

ive forces are at work. Armed 
thugs, company police, local authori
ties and the National Guard commit 
acts of violence and murder against 
progressive workers. Congress has 
passed a billion-dollar war budget, 
not for defense on our coasts but for 
a conflict on foreign 
trality” law has been 
invoked against the 
Democracy and not 
who are destroying it.

To make plans for action in this 
crisis, the American League Against 
War and Fascism has called this 
People’s Congress.

JUST HOW IT FEELS LIKE TO BE 
TRAPPED IN “NO MAN’S LAND”

Hello!
Greetings to you from the trenches 

just one kilometer from a fascist 
town. I was trapped in no-man’s- 
land for three hours last Wednesday 
by machine-gun fire but more about 
that later.

Early Wednesday morning we pil
ed into a truck and traveled 20 ki
lometers diagonally to the front lines. 
As soon as we arrived here we had 
to lay telephone wires from Brigade 
Headquarters to the various bat
talions. Two comrades and I were 
told to lay a line to the Mac. Pap. 
Bat. A German carried the reel of 
wire on his back and led the way. 
I followed several yards behind him 
to inspect and place the wire and a 
Jewish comrade from Chicago fol
lowed behind me with a telephone. 
Well, we didn’t know exactly where 
the fascist lines were so we walked 
in a straight line to the Mac. Pap. 
trenches. All of a sudden when we 
were half way across an open field, 
a fascist machine gun opened upon 
us and the German fell with 
through his stomach. Boy! 
drop to the ground!

The bullets were throwing
all around us yet by some streak of 
luck the wounded comrade managed 
to crawl back a short distance be
hind a hill and there he was picked 
up by our first aid men. What did 
I and the other comrade do ? We 
just lay there for three solid hours— 
motionless!

Any motion on our part imme
diately drew a burst of machine-gun 
fire. In those three hours I died a 
thousand deaths. It is a feeling I 
cannot explain in words. I expected 
every bullet to hit me ’cause we were 
out in te open without a bit of cov
er between us and the fascist 
trenches.

Finally our bombers began bomb
ing the fascist lines so my comrade 
and I got up and ran like hell. We 
returned to our own lines safely 
’cause the fascists kept their heads 
down when the bombs began falling.

Yes, that certainly was 
tism of fire. Later during 
the fascist planes and

—Plenty of “Dogs”—
One and a half billion hot dogs 

are produced annually in the U. S.!.. 
Fossil oyster shells in three collec
tions in Germany have been found 
to contain three embedded pearls est
imated to be 150,000,000 years old... 
Platinum can be drawn into wire as 
fine as 50 millionths of an inch in 
diameter! And that’s plenty thin!.. 
Soft soap: The United States leads 
all the other nations in the consump
tion of soap. (Maybe soft soap, too.)
—From Soup to Corn-Cob Pipes:—

We are familiar with such mater
ials obtained from corn as pop-corn, 
cornstarch, and corn meal, which 
substances indicate the food value of 
corn. But we are not so well aoquint- 
ed with the fact that’ every part of 
the corn from .stalk to kernel is ut
ilized in making possible the many 
commodities, originating from the 
corn germ, on the market today. 
Among the wide variety of finished 
products (not including those already 
mentioned) finding their way from 
some part of the corn core oils (used 
in the soap industry): erasers, rub
berized shoe soles, elastic sponges, 
gums (used on envelopes and 
stamps), corn-cob pipes, glycerine, 
paper and even nitro-glycerine (a 
powerful explosive)!

Ernest C.

bombed us but they were lousy 
shots. We laid our telephone line 
that evening under cover of dark
ness.

This is our fourth day at the front. 
Right now three of us are attached 
to a telephone with the anti-tank 
guns. One gun is 50 feet away and 
the ground trembles every time it is 
fired.

Must end now and get back to my 
duties. Regards to all the icids and 
tell them I’ll be seeing them soon.

Salud!

■ ®

■

A Galaxy of Stars 
To Be Presented at 

Laisvė Concert
Always in the lead, as far as cul

tural progress goes, Laisvės’s Con
cert will be a milestone because of 
the particularly brilliant program it 
will offer on November 14th.

The Annual Concert that has al
ready become a tradition among 
Lithuanians will be held on a Sunday 
in Labor Lyceum Hall. After th- 
concert a well known orchestra w 
play Lithuanian and American piece

Among other stars there will b 
Anthony Banys, formerly of f 
New York Opera Co.; Edna Vaiv 
daite, teacher of the Rochester G 
demino Chorus; Stanley Kuzmickai., 
well-known baritone; and Aldona 
Klimaitė, coloratura soprano. These 
are only a few of the stars to ap
pear on that day. In order to be sure 
you will not miss that program, buy 
your tickets early. The concert will 
begin at 3 P. M. and the dancing 
will start at 7 P. M.

THere is a good Nazi named
■" Goebbels,
Who almost incessantly boebbels, 
His mind is so weak, 
He should really not speak, 
But retire from the world and 

play moebbels.

•1?
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Didysis “Laisvės” Koncertas
LIETUVIAI SCENOS ŽVAIGŽDĖS ŽIBĖS KONCERTO PROGRAMOJE
Bus Žymiausi Profesionalai Dainininkai, Artistai ir Liaudiški Talentai

Koncertas Įvyks Sekmadienį
\

Lapkričio 14 November

LABOR LYCEUM SALEJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

•>h

ANTANAS BANYS
Baritonas, garsusis Operų ir Radio dainininkas. Dabar 

jis dainuoja Philadelphijoje. \

EMILIA MICKUNAITĖ, Sopranas
Ji dainavo ir vaidino Lietuvos Valstybės Operoje, 
Kaune. Mokindamosi prie geriausių mokytojų Ameri
koj ir Italijoj ji atsiekė aukšto mokslo muzikos srityj.

♦

George Kazakevičiaus
Šešių Kavalky Orkestrą Gros Šokiams

Koncertas prasidės 3:30 po pietų 
Šokiai tuoj po programos

Stygų Sekstetas
Sutaisė Viktoras Bakeris

Sekstetas susideda iš plieninio gitaro, paprasto 
gitaro, dviejų smuikų, basetlijos ir piano

CARLOTA MONTEZ, Scenos Šokike

Dainuos ir Rinktinių Balsų Grupė * Aidbalsiai - Vadovaujama B. Šalinaites
Kompozitorė Šalinaitė labui šio Koncerto sutaisė Aidbalsiam puikų repertuarą lietuvių liaudies dainų su paprasta ir klasiška muzika.

ALDONA KLIMAITĖ
Koloratūra Sopranas

VYTAUTAS DVARACKAS
iš Newark, N. J. duos gražių 

smuiko solų

Bus vienas įdomus ekstra 
numeris programoje

• •

PRAŠOME NESIVELINTI

®W1 
ww

1 Stasys Kuzmickas 
Baritonas iš Shenandoah, Pa.

KONCERTUI ĮŽANGA 
50c, 75c ir $1.00

Vien tik šokiams 50c

Sėdynės Rezervuotos

Prašome išanksto įsigyti tikietus
EDNA VAIVADAITE, 

Sopranas iš Rochester, N. Y.

Be mažiausio perdėjimo galima pasakyti, jog tai bus geriausių lietuvių talentų, puikiausia suderintas Koncertas. Labai svarbu kiekvienam žmogui pamatyti ir išgirsti j j. Tai džiaugsmas 
Amerikos lietuviams turėti tokiu puikiu talentu kaip aukščiau nurodytu, kurie dalyvaus “Laisvės” Koncerto programoj.
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Frank Pitcairn Vertė D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
—Heilo!... Heilo!
—Heilo!... Heilo! Visiems Suvienytos 

Jaunuolių Organizacijos nariams, dar ne
esantiems fronte, rytoj, 7 valandą ryto, 
įsakoma būtinai pribūti į organizacijos 
mobilizacijos centrą! Jokis pasiteisini
mas nebus skaitomas legališku!

—Heilo!... Heilo! Visi nariai moky
tojų unijos, nuo 17 iki 55 metų amžiaus, 
turi pribūti rytoj, 7 valandą ryto, į šios 
organizacijos milicijos kareivines. Jokis 
pasiteisinimas nebus priimtas. Visi bū
kit!

—Heilo!... Heilo! Visi darbininkai...
Komunistų dienraštis “Mundo Obrera” 

atsikreipė į moteris, pranešant, kad rytoj 
jos turi nunešti pietus savo vyrams ne į 
fabrikus, kaip paprastai, bet į apkasus.

Taip arti buvo priešas. Taip sujudo 
Madridas atremti jį. Penkto Pulko spaus
dinamosios mašinos buvo užimtos išleidi
me 100,000 lapelių su nurodymais, kad 
reikia gatves ginti nuo priešo tankų, šar
vuotų automobilių ir kitų armijos dalių.

Kiekviename name buvo sudaryti apsi
gynimo komitetai. Prasidėjo kratos, įieš
ko jimas ginklų, nes buvo žinoma, kad jie 
slepiami generolo Franco pasekėjų Penk
tos Kolonos,—išdavikų organizacijos, fa
šistų šnipų, teroristų, siekiančių pagelbė
ti fašistams paimt miestą. Tokios organi
zacijos buvimą atvirai pripažino per ra
dio generolas Molą pradžioje spalių mėne
sio.

Stoka vietos apibūdinimui to, kaip fa
šistai planavo veikti. Bet jau pirmas fa
šistų lėktuvų užpuolimas ant Madrido, 
kuris paliko virš 200 užmuštų, jų tarpe 
du trečdaliu moterų, parodė, kad fašistų 
“lėktuvai” bombas mėtė ten, kur buvo 
daugiausiai moterų, stovinčių eilėje prie 
anglies ir pieno. Iš karto buvo manyta, 
kad tai pripuolamas įvykis. Bet vėliau, 
kada pradėjo ateiti iš nelaimių vietų ži
nios, pranešimai, kada daktarai padarė 
medikalį patikrinimą ir apžiūrėjimą su
žeistųjų, tai paaiškėjo, kad čia daugiau, 
kaip paprastas atsitikimas.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Jie jau gatvėj, štai jie įeina į sto

tį—” Jo balsas nutrūko. Ir mes kitame 
vielos gale aiškiai išgirdome laukinį 
šauksmą maurų, apgautų ir suviltų gene
rolo Franco, Mussolinio ir Hitlerio jų ko
voj prieš Europos demokratiją.

Valdžia, kuri turėjo persikelti iš Madri- 
a do dai* kelios savaitės prieš tai, kad galė-
4 tų sėkmingai eiti savo pareigas, nebūda

ma fronto pavojuj, ant galo nusprendė ap
leisti sostinę ir persikelti į Valenciją.

Baisioj Ispanijos piliečių karo istorijoj 
ir apgynime Ispanijos ir Europos nuo fa
šizmo, pagal mano supratimą, nėra dau
giau judinančio puslapio, kaip istorija to 
momento, kada prie Madrido vartų dau-

5 žėsi priešo daug galingesnė armija, kaip 
Ispanijos liaudies armija; virš mūsų gal
vų atsirado lėktuvai bombnešiai, ant gat
vių krito didelių kanuolių kulkos; Madri
dą šturmavo iš lauko pusės ir iš vidaus 
jiems teikė žinias. Ispanijos liaudis bu
vo apleista ir per tas užsienio valdžias, ku
rios turėjo būti jos draugėmis. Ispanijos 
darbininkus drabstė purvais, šmeižtais 
milionais kopijų išeinanti pasaulinė spau
da. Visi karo specialistai numatė artimą 
liaudiečių pralaimėjimą. Tuo momentu 
Ispanijos sostinės gyventojai, būdami 
mirtiname pavojuj, mobilizavo visas savo 
jėgas kovai. Miestas pasišiaušė, pasipur-

* te ir stojo kovon.
Tuo metu garsiakalbiai kavinėse, gat- 

*vėse ir visuose namuose nedavė jokios ki
tos muzikos, kaip tik liūdną ir tuom pat 
kartu, ispanų liaudies išdidžią muziką, 
teikiančią žinias apie būrius einančius į 
kovą už liaudies teises, už žmoniškumą.

Orkestrai ir chorai tylėjo. Vieton jų 
per radio priimtuvus pylėsi upeliais pa
tvarkymai, nurodymai, mobilizacijos įsa
kymai : ■ ’

—Visi nariai kepyklų unijų ir kitų 
maisto įmonių turi būtinai pribūti į mo
bilizacijos kareivines rytoj, 7 valandą va
kare. Kiekvienas unijos narys turi būti. 
Jokis pasiteisinimas nebus skaitomas le- 
gališku.

Drg. J. Bondžinskaite Pervažiuos Conn. 
Valstiją; Pasakys Eilę Prakalbą

Svarbu išgirsti, ką d. Bon
džinskaitė yra mačius ir paty
rus Sovietų Sąjungoj per eilę 
metų jai ten būnant. Aišku, ji 
yra susidūrus su ūkio darbi
ninkais ir miestų darbininkais, 
dirbančiais įvairiose pramonė
se. Ji pajėgs nušviest tuos ne
aiškumus tiems, kuriem būda
vo vis trūkdavo pilnų žinių 
apie tą šalį. Todėl kolonijos 
turi prisirengti gerai prie pra
kalbų ir pasikalbėjimų. Kai į 
kurias vietas skiriama prakal
bos ir pasikalbėjimai, o į kai 
kurias—tik vienas iš tų.

Gruodžio 5 d. skiriama pra
kalbom. Hartforde po pietų, 
Waterbury vakare.

Gruod. 6 d. Waterbury pasi
kalbėjimas.

Gruod. 7 d. Torrington pra
kalbos ar pasikalbėjimas.

Gruod. 8 d. Naugatuck pra
kalbos ar pasikalbėjimas.

- Kulpmont, Pa.
'■> _______

Šiemet sukanka Lietuvių Kliu- 
bui 30 metų nuo jo įsikūrimo. 
Per dideles niauty-nes 1924 m. 
pasistatė ir svetainę.

Tuomet Mt. Carmel (nuo čia 
tik už dviejų mylių) klebonavo 
kun. J. Bartuška ir jis buvo lai
svų draugijų ir atskirų ypatų 
ėdikas. Jo pakaliku čia buvo J. 
Mockapetris, kurį kunigas ins- 

V Iruktavo organizuoti kliube die
votuosius katalikus ir kad jie 
pareikalautų statyti bažnyčią, 
vietoj svetainės. J. M., matyda
mas, kad dauguma kliubo narių 
pažangūs ir iš jo planų nieko ne
bus, tad jis su kunigo pagelba 
prisikalbino du serų komisijos 
narius ir su jų pagelba bandė 
užgrobti šėrų iždą (Serų iždas 
tuomet buvo atskirtas nuo kliu-
to iždo). Šėrų iždininku buvo

Gruod. 9 d. New Britain pra
kalbos.

Gruod. 10 d. Hartford pa
sikalbėjimas.

Gruod. 11 d. New Haven 
pasikalbėjimas.

Gruod. 12 d. prakalbos po 
pietų.

Gruod. 12 d. Bridgeport 
prakalbos vakare.

Gruod. 13 d. Bridgeport pa
sikalbėjimas.

Gruod. 14 d. Stamford pra
kalbos ar pasikalbėjimas.

Kolonijom skirtos dienos ga
lima pasikeisti, jei negalima 
rengti prakalbos ant nuskir
tos dienos, tik reikia duoti 
greitą atsakymą ant jau pa
siųstų laišku.

V. J. V.
Pastaba; Kur tik yra lietu

vių komunistų, patartina pra
kalbas rengti ir garsinti komu
nistų frakcijų vardu.

Stasys Aleksas. Jis tuomet sirgo 
ir gulėjo ligonbutyje. Tuomi iž
do grobikai norėjo pasinaudoti: 
juodu nuėjo pas ligonio moterį 
ir pareikalavo, kad ji jiems ati
duotų šėrų fondo banko knygutę. 
Moteris atsisakė be vyro žinios 
tai daryti.

S. A. pasveikus ir sugrįžus iš 
ligonbučio, jis iškėlė tą šunybę. 
Mockapetris pasitraukė iš .kliu
bo, bet jis visvien kliubui kišo 
koją. Jis su Savo Sekėjais įstei
gė “bažnyčios fondą” ir jam ruo
šė visokias pramogas. Iš vieti
nių gyventojų iškniąukė nema
žai pinigų, o vČliau tą fondą iš
sidalino. .

Kliubui svetainė kainavo virš 
18,000 dol. Dar yra ant svetai
nės skolos $1,500. Jei kliubo na
riai būtų geriau paisę, tai sve
tainės skola būtų buvusi jau iš
mokėta. Kliubas panešė didelį 
finansinį smūgį 1931 m. Mat, 
tuomet kliubo iždininkas nunešė 

kliubo iždą. Nunešimo priežas
tis buvo ta, kad “bondsas” ne
teisingai buvo uždėtas “bonds- 
mano” ant iždininko.

Dabar kliubas narių turi virš 
50.

J. K.

New Britain, Conn.
Landerio Dirbtuves Darbinin

kai Balsuos
Landers Frary & Clark Co. 

darbininkai, kurių čia dirba 
viršaus trys tūkstančiai, jų 
tarpe daug lietuvių, lapkričio 
(Nov.) 16 d.-balsuos. Jie iš
spręs, ar pageidauja turėti 
savo uniją, kaipo tarpininkę 
tarpe kompanijos ir darbinin
kų išrišimui visų būsimų darbi
ninkų reikalų, algų ir šiaip są
lygų gerinimo. *

Čia nepersenai darbininkai 
yra susiorganizavę į United 
Electrical Radio ,& Machine 
Workers of America uniją. 
Šią uniją iš karto kompanija 
pripažino, pakėlė darbininkam
algas ir šiaip kitų lengvatų su
teikė, bet kontraktui išsibai
gus, atsisakė jį atnaujinti. Tai 
unija, pareikalavo Nacionalės 
Darbininkų Tarpininkavimo 
Tarybos išrišti šį klausimą bal
savimo keliu. Pagal naująjį, 
įstatymą, kompanija daug ne
galėjo priešintis, sutiko ir bal
savimas įvyks.

Lietuviai darbininkai turi 
kiekvienas pasisakyt *už uni
ją, nes unija darbininkui tai 
laisvė dirbtuvėje, tai jėga, per 
kurią galima išreikalaut geres
nės darbo sąlygos ir didesnė 
alga, ši CIO. unija šioj dirbtu
vėj gana jaunutė, bet daug 
lengvatų darbininkam yra da
vus savo gyvavimu, o jei ga
vus pilną galią, aišku, darbi
ninkam bus lengviau išsikovo
ti kur kas daugiau lengvatų. 
Pradžioje metų unija išsirei
kalavo didesnes algas, geres
nes sąlygas ir, pagaliaus, va- 
kacijas su “pėde”. Tai gražus 
buvo laimėjimas iš pradžių.

Koresp.

Italija Bando Iškrikdyt 
9 Šalių Konferenciją
Brussels, Belgija. — Itali

jos delegatas devynių vals
tybių konferencijoj patarė, 
kad “geriau būtų jai išsi
skirstyti.” Anglijos delega
tai flirtuoja su tais, kurie 
palaiko Japonijos pusę prieš 
Chiniją.

Mussolinio atstovas gra
fas Aldrovandi-Marescotti 
reikalauja, kad konferenci
jos pareiškimuose nė puse 
žodžio nebūtų įtarta Japo
nija kaip kaltininkė karo, 
prieš Chiniją.

Anglijos delegacija su 
dauguma atstovų iš kapita
listinių Europos šalių nori, 
kad konferencija darytų il
gas pertraukas, be jokio 
žingsnio prieš Japoniją. 
Chinijos, Amerikos ir So
vietų delegatai priešingi to
kioms pertraukoms.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio 10 d., 7:30 vąl. vak. Liet. Svet 
Nariai nepamirškite lankyti susirin
kimus ir kalbinkit naujus prisirašyti, 
nes geresnio apsidraudimo ir susir
gus pašalpos niekur nerasite. — 
Koresp. (264-265)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks tre

čiadienį, lapkričio 10 d. LDP Kliube 
408 Court St. Pradžia 8 vai. vak 
Draugai ir drauges, būtinai visi da
lyvaukite. Taipgi nepamirškite atsi
vesti naujų narių prie kuopos prira
šyti. — V. K. Sheralis.

(264-265)

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio Ig d. Penn Square teat- 

reAi prasfJėš Vodfn&s " 'judžio '^“Thė ’ 
Spanish Earth” su garsiojo rašėjo- 
novelisto Hemingway naracija. The 
North American Committee to Aid 
Spanish Democracy prašo visų atsi
lankančių įsigyti tikietukus iškalno 
per tąjį komitetą, kur nuo kiekvieno 
įžangos tikieto 10c eis tam komitetui 
Viršminetam teatre šią savaitę rodo 
judį “The Thirteen,” kuris verta vi
siems pamatyt. — M-ka. (264-266)

NEW JERSEY-NEW YORK
ALDLD II Apskr. metine konfe

rencija įvyks sausio 23 d., 1938. 10 
vai. ryto. šv. Jurgio Svet., 180 New 
York Ave/, Newark, N. J. Tą patj 
vakarą bus ir rengiama vakariene 
apskričio naudai, todėl prašome 
Brooklyno ir New Jersey apylinkių 
organizacijų nieko nerengti tą dienų 
ir dalyvauti viršminėtoj pramogoj. 
— Sekr. A. Lideikienė. (264-265)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir apylinkes lietuvių 

žiniai: •— lapkričio 11-tą d. yra ren
giama didelė prieškarine paroda, šiai 
parodai susirinkt paskirta vieta 
kampas Washington if Union gatvių, 
4-tą vai. po pietų. Iš ten dus mąr- 
šuojama su benais ir visokiais užra
šais pasmerkiant karą svarbesnėmis 
miesto gatvėmis. Kaip vietos, taip ii 
apylinkės lietuviai kviečiami skait
lingai dalyvaut ir laiku. —• Rengėjai.

(264-266)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, penktadienį ir šešta

dienį, lapkričio 11-12-13 dd. įvyks su
vienytų Draugijų metinis Bazaras, 
nuosavam name, 29 Endicott St 
Kviečiame visus atsilankyti į Bazarą, 
išbandyti savo laimikį, nes bus gra
žių daiktų laimėjimui. Taipgi skanių 
užkandžių ir muzikos. (264-268)

BI KURIS IŠ ŠEIMOS 
GALI ĮSTOTI IR 
LAIMĖTI PRIZĄ
$250,000 Piniginių Prizų 
Atiduodami Old Gold’o 

Piešinių Konteste
Naujas Old Gold Piešinių Kontes- 

tas atviras visiems, šis kontestas su
sideda iš suteikimų praleistos kalbos 
pritaikymui tuštiems baliūnams pie
šimuose. Eikite pas savo cigaretų 
pardavėją ir prašykite jo Old Gold 
Piešinių Bulletino. Jis yra VELTUI 
gaunamas kartu su pilnom taisyklėm 
ir detališkumais, liečiančiais šį kon- 
testą. Ghukite sau Piešinių Bulletiną 
tuojau. Neatidėliokite. Kontestas tik 
ką prasidėjo. Atydžiai sekite instruk
cijas. čia nėra jokių triksų ar užciu- 
pimų. Dvigubai-Švelnūs Old Gold vėl 
duoda jums čansų laimėti turtą ir 
tapti turtingu visam amžiui. Sekite 
šį dienraštį dėl tolimesnių pranešimų. 
NO. 104

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8791 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio ’12 d., 8 vai. vakare. 

Broad Wood Hotel, Broad ir Vine 
Sts., Tarptautiniai rengiamos prakal
bos ir su pamarginimais, paminėji
mui 20-ties metų sukaktuvių Rusijos 
revoliucijos. Visi būkime prisirengę 
pasitikt šas svarbias sukaktuves.

(264-266)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susrinkimas įvyks 

trečiadienį, 10 d. lapkričio, A. Tenio 
Svet., Winans Ave. ir 16th St. kam
po, lygiai 8 vai. vak. Todėl visi drau
gai malonėkite dalyvauti, nes yra 
labai daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi, žinote, kad vasaros sezonas 
jau praėjo ir žiemos sezonas užėjo, 
todėl turime vėl pradėti veikti stip
riau, negu kad veikėme vasaros laike. 
— Sekr. C. Andriunas. (264-265)
—I - - - ■ _

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

BROOKLYN LABOR LYCEUW
.DARBININKU.. ĮSTAIGĄ

«i *'

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willougjhby Ave.
7
\ Tel.: STagg 3847

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312-

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

NEDALIOMIS
Nuo 19 iki 12 va], ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsnmdau nutomobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Slialins 
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai* 
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobiliūs.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

/WATERBURY, CONN.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 28 kuopos narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, lapkričio 9, 7:30 vai. vakare, 
774 Bank St. Už poros savaičių įvyks 
mūs draugijos kuopų Apskričio konf. 
Reikia apdiskusuoti, ką naujo įnešti 
į mūsų judėjimą lietuviuose. Rodos 
lietuviai dar nebūtų taip “seni”, kaip 
save įsivaizduoja nekurie nariai. Yra 
judėjime daug senesnių žmonių ir 
jie veikia, nesiteisina senumu. O vei
kiant, rūpinantės visuomenės labui ir 
senatve ne taip greit susergam. — 
Fin. Sekr. J. Žemaitis.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Į)

!>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

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

____ ______ VYS, HEMORROIDA1 ar kitos MĖŠLAŽARNfiS 
Iagos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irving PL New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Puslapis šeštas LAISVE

New Yorko Apielinkes Žiniosf i i

ir kitiems vaikams kalėdų- do
vanėlių. Jei būt gimusios po 
vieną, gal reikėtų apsieit ir vi
sai be dovanų, kaip būna pa
prastai biedniokų vaikams.

*7

Antradienis, Lapkr. 9, 1937

JOHN VALEN
Peter V. Cacchione 

Šeštoj Vietoj
Išgirsime Rochesteriečių 

Žymią Dainininkę 
Edną Vaivadaitę

Pakele Pieno Kainas 
—Delko?

šo spaudai gimtąja tėvų kalba, 
tad pasidarbuokime, kad ir 
priaugantysis jaunimas mokin
tus! ir užaugęs galėtų veikt su 
mumis. S-šio Narys.

Brookiyne per pirmas ketu
rias dienas po rinkimų suskait- 
liuota šimto rinkiminių distriktų 
balsai už “councilmanus”. Gau
tieji daviniai rodo, kad komu
nistų kandidatas Peter V. Cac
chione gavęs 1,051 pirmo pasi
rinkimo balsą ir yra šeštuoju iš 
99 kandidatų. Jei tokios pasėkos 
būtų ir kituose distriktuose, tai 
Cacchione bus išrinktu, nes 
Brookiyne būsią išrinkti 8 
“councilmanai.”

Darbietis A. A. Armstrong 
• yra 5-toj vietoj.

Manhattane darbiečių kandi
datas Vladeck irgi užėmė 5-tą 
vietą. Jau dabar esą numatoma, 
kad Manhattan# nei vienas 
kandidatas negausiąs 75,000 pir
mo pasirinkimo balsų ir turėsią 
skaitliuot 2-ro pasirinkimo bal
sus, kad žinot, kas išrinkti 
“councilmanais.”

Bronxe Am. Darbo Partijos 
kandidatas Quill eina trečiuoju.

Abelnai dar sunku numatyt, 
kas išrinkta. Kiekviename dis- 
trikte būna skirtingas nuošim
tis balsų už tuos pačius kandida
tus ir jų vietos maž-daug kaita- 
liosis iki pabaigai skaitliavimų.

Reikalaus Algos Ligoje
Brooklyno Mokytojų Sąjunga 

žada įteikt sekamam New Yor
ko Valstijos seimeliui bilių, ku
ris reikalaus mokytojams laike 

. ligos mokėt pilną algą vieton 
dabar mokamos pusės algos. 
Tuo klausimu veiksią bendrai 
su Mokytojų Organizacijų 
Bendru Komitetu.

Didžiumai Daktarų Leista 
Gydyt Sužeistus Darbe

Pastaruoju laiku 21,888 gy
dytojai New Yorko Valstijoj 
turi teisę gydyti kompensaci
nius ligonius, tai yra tuos, ku
rie tampa sužeisti darbe.

Didžiajame New Yorke ir 
artimose apylinkėse randasi 
10,283 daktarai gavusieji tam 
leidimus, kas reiškia, kad bent 
du trečdaliai visų praktikuo
jančių daktarų turi tokius lei
dimus. Sužeistam darbininkui 
nebereiks dantis sukandus eit 
pas kompanijos daktarą, jei 
jis juo nepasitiki, bet galės 
pasirinkti vieną iš sau žinomų 
daktarų ir pas jį gydytis be 
pavojaus prarast kompensaci
jos teises.

“Laisvės” koncertas šiemet 
bus turtingiausias lietuviškais 
meno talentais iš artimų ir to
limų vietų; brooklyniečiams ge
rai žinomais nuo seniau ir šir
dingai pamylėtais dainininkais 
ir dar lig šiol pas mus nebuvu
siais, bet savo kolonijose ir apy
linkėse paskilbusiais meninin
kais. Susipažinkite su viena iš 
jų, Edna Vaivadaitę.

Edna yra baigusi paskilbusią 
Eastmano muzikos mokyklą Ro^ 
chesteryje ir dainavusi jos ope
retėse taipgi žymiuose kitatau
čių koncertuose. O lietuvių žy
mesnieji parengimai senai neap
sieina be jos. Faktinai jinai ir 
yra lietuvių scenos auklėtinė. 
Kad jos negirdėjome didmies- 
čiuos seniau, priežastys gal bus 
tos, kad Rochesteris tolima kolo
nija ir kad jinai dėl mokyklos 
ne bile kada galėjo ištrūkti už 
miesto ribų.

Rochesteriečiai prisimena lai
kus, kada Ednos motina Ap. 
Vaivadienė būdavo ankstybosios 
lietuvių scenos pažiba (ir dabar 
tebėra) vaidinimuose, chore, 
duetuose, o mažytė Edna pra
juokindavo publiką, kada netikė
tai ištrūkus iš dabotojų rankų 
ir atsidūrus ant estrados prie 
motinos pradėdavo dainuot. Ed
na tapo dainininke nuo pat kū
dikystės, dainuodama mergaičių 
duetuose, kvartetuose, solo. Ir 
jinai nuolat augo dainoje ir mu
zikoje. šiandieną ji yra talen
tinga dainininkė ir Gedemino 
Choro mokytoja.

Apart Vaivadaitės, mes išgir
sime Antaną Banį, profesiona- 
lį dainininką baritoną; Emilią 
Mickūnaitę, dainavusią ir vaidi
nusią Lietuvos Valstybės Ope
roj ir kitose; taipgi paskilbusius 
ir lietuvių liaudies mylimus 
dainininkus — Stasį Kuzmicką 
iš Shenandoah, Aldoną Klimai- 
tę, brooklynietę; Aidbalsius, va
dovybėje žymiosios kompozito
rės ir mokytojos B. L. šalinai- 
tės, Viktoro Bekerio stygų seks
tetą, Vytautą Dvarecką, smui
kininką. Bus puiki šokikė Car
lotta Montez, ispanė.

Koncertas įvyks šį sekmadie-

Ir vėl pieno trustai apiplė
šia tūkstančius vaikų ir suau
gusios biednuomenės, atimda
mi iš jų pieno pirkimlo galią 
pakėlimu pieno kainų. Tai jau 
trečias pakėlimas nuo lįepos 1 
d. šių metų. Akyvaizdoje 
brangstančio pragyvenimo ir 
mažėjimo darbų, pakėlimas 
pieno kainų yra lygu atėmimui 
pieno. Trustai aiškinasi, būk 
pakeliama dėlto, kad reikia 
farmeriams daugiau mokėt, 
kad pakilusios išvežiotojų al
gos.

Kaip ištikrųjų yra su pieno 
kainų kėlimų? Kas kaltas ir 
kas iš to pelno ?

Darbininkam-draiveriam) al
gos pakilo 5 nuošimčiais. Bet 
pieno kainos pakilo 47 nuoš. 
Farmeriai išsikovojo per strei
ką pakėlimą 28 centų per šim
tą svarų. Tačiau kompanijos 
pakėlė kainas vartotojams 47 
centais šimtui svarų, kas duo
da kompanijoms 19 centų gry
no naujo pelno ant kiekvieno 
šimto svarų. O reikia nepa
miršt, kad ir pirmiau jie pre
kiavo pienu ne dėl vartotojų 
ar keno kito labo, bet 
pelnui, štai jų pirmesni 
nai :

Aršiausiais depresijos 
tais Borden’s' ir National
ry Products Co., kuri kontro
liuoja Sheffield’s, per abi Už
dirbo $186,000,000.

National Dairy pakėlė savo 
pelnus nuo $9,338,205 1935 
metais iki $13,282,028
metais. Tuo pat laiku Borden’s 
pakėlė savo grobį nuo $4,842,- 
349 iki $7,921,489. Nėra abe
jonės, kad šiemet jų pelnai 
dar pakils. Taigi, pieno kainos 
keliamos ne dėl reikalo.

- MISTERIŠKA PROGRAMA

Gerb. skaitytojai! Tamstoms 
teks girdėti nepaprastą progra
mą antradienio vakarą, lapkri
čio (November) 9 d., per J. 
Ginkaus vedamą lietuvišką ra
dio valandą. Ji bus nepaprasta, 
kokios lietuviai dar nėra girdė
ję—todėl ją ir pavadino miste
riška. Kas bus? Kas tokie? Iš 
kur ir kodėl jie čia? Tas viskas 
išsiaiškins antradienį, lapkričio 
9 d., 9:30 vai. vakaro. Nepa
mirškit atsisukt savo radio pri- į 
imtuvą ant 1500 kc., stotis WM 
BQ, ir girdėsite tą, ko dar ne
esate girdėję.

V. Ubarevičius.

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

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

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Į Clement Vokietaitis |
| LIETUVIS ADVOKATAS 

j 50 Court Street —
TW. Triangle i-3621

į Brooklyn, N. Y. į

savo
pel-

mte-
Dai-

1936

Areštantas Užmušęs 
Detektyvą

Paskilbęs detektyvas Arthur 
De Marais sekmadienio vaka
rą pašauktas per Mrs. Virgi
nia Lundy, negrę, 90 Clifton 
St., kad išmestų iš jos namų 
nepageidaujamą svečią-meilu- 
žį John Brown, taipgi negrą. 
Jam pribuvus, Lundienės sve
čias smogęs detektyvui švini
ne lazda per sprandą, bet pas- 
tarąjam išsitraukus revolverį, 
Brown pasidavęs areštui. Ta-

Susikirto Prie Balsų 
Skaitliavimo

Biudžeto direktoriaus padė
jėjas Kenneth Dayton perspė
jo “councilmanų” balsų skait- 
liuotojus, kad išsibaigus tam 
paskirtai sumai — $800,000 
— daugiau pinigų nebus ski
riama ir darbas turės būt baig
tas be pinigų. Jis tą padarė 
akyvaizdoje skundų, būk esa
ma tokių skaitliuotojų, kurie 
velytų, kad skaitliavimas tęs
tųsi nors ir iki “sudnos die
nos”.

Numatoma, jog vieni tą da
rą dalinai dėlto, kad gauna po 
$10 į dieną, o kiti — kad “įro
dyt” proporcionalės atstovybės 
balsavimų sistemos “netinka
mumą”. Manhattane jau pra
varyta ir iš darbo pora tokių 
nužiūrėtų “taupinime” darbo.

nį, 14 lapkričio, 3 vai. po piety., gįau gatvėje jis vėl pasikėsinęs 
Labor Lyceum, 949 Willoughby anį suėmėjo ir taip apkandžio- 
Ave., Brookiyne. Įžanga 50 c.,i jęs ir sumušęs, kad detektyvas 
75 c. ir $1. Sėdynės rezervuotos, I už trejetos valandų mirė. De- 
todėl norintieji geriausių vietų tektyvo peršautas Brown ran- 
įsigykite bilietus iš anksto. 
Vien šokiams tikietas 50 c.

dasi ligonbutyje.

Prezidentas Kalbėjosi 
Su Majoru

Ateities Žiedo Vaikų 
Mokyklėlė

Ateities žiedo Mokyklėles

tu-Prezidentas Rooseveltas 
rėjo pasitarimą su majoru 
Guardia pereitą ketvirtadienį, 
prezidento rezidencijoj, New 
Yorke, kur jiedu praleido pus
valandį laiko.

Niekam nežinoma, apie ką 
jiedu tarėsi. Majoras sako: 
“Tik socialis vizitas,” bet visi 
yra įsitikinę, kad tai požymis 
jų dviejų susitarimo pamati
niais Naujosios Dalybos klau
simais.

Plėšikai, matomai, tie patys, 
ką pereitais metais apiplėšė 
Parkway Cafeteria, 1683 Pit
kin Ave‘, ir išnešė $3,500, pir
madienį vėl pakartojo plėšimą 
ir išsinešė $2,300. Jie įėjo pas 
pinigus skaitliuojančius savi
ninkus persistatydami “sales- 
manais.”

Laimingas tuomi, kad jo 
dukraitės gimė ne po vieną, 
bet penkios kartu, Oliva Dion
ne iš Kanados atvyko į New 
Yorką pirkt savo penkiukėms

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį trečiadienj, lapkri
čio (Nov.) 10 d., Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn. Pradžia 
8-tą vai. vakaro. — Komitetas.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

’apkričio 10 d., 8 vai. vak. šapalo- 
Vaiginio Salėje, 147 Thames St. Pra
šome visus narius dalyvauti, nes tu
rėsime smarkiai padirbėti dėl vaka
rienės, kuri įvyks lapkričio 20 d. — 
Valdyba. (264-265)

REIKALAVIMAI
Reikalinga merginos dirbti prie 

abelno namų darbo, turi būti patyru
si. šeimynoj yra du suaugę žmonės 
ir du maži vaikai. Mokestis $35 i 
mėnesį kartu su guoliu. Taip pat rei
kia ir turėt rekomendacijas, šaukite: 
Beachview 2-8577. (264-266)

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

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
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
112 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių B MT Line 

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

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINES IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR £LIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės
321 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kampas Ilavemeyer St.
Telefonas: EVergreen 7-9851

IrM M ĄĄ ĄĄ ĄR ĄĄ ĄĄ ĄĄ ĄĄ ĄĄ ĄĄ ĄĄ ĄĄM

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 p arši e- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

PHONE PULASKI 5-1090

V

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

OPEN DAY AND NIGHT

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

<

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.PARDAVIMAI

Parsiduoda grocernė su trim kam
bariais. .Galima padaryti gerą pra
gyvenimą. Savininkas priverstas par
duoti todėl, kad negali vienas dirbti 
grocemėj, kitas dalykas tai šeimynoj 
įvyko mirtis. Kreipkitės po numeriu: 
846 Grand St., corner Florence St., 
Brooklyn, N. Y. (264-266)

Parsiduoda “Furnish rūmų” biznis, 
22 rūmai pilnai išfornišiuoti visais 
reikalingais rakandais. Visi išranda- 
voti gyventojams. Galima daryt gerą 
pragyvenimą. Savininkas nori greitai 
parduoti. Tuoj kreipkitės sekamu an
trašu: Charles Brown, 79-81 Henry 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. Main 4-2632.

(262-275)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI įrengta susiėjimam įstaiga

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis- a t d a r a s 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

1 v

| reikalų vedimas šiemet per
duota Darbininkiškų Draugijų 
Sąryšiui, kuris jau yra išsidir
bęs planus, kaip pastatyti mo
kyklėlę ant aukštesnės papė
dės. Norima padaryti mokyk
lėlę tokia, ,kad vaikai ją lan
kytų ne tik tėvų liepiami, bet 
ir patys norėtų joj dalyvauti. 
Dėlto, apart mokinimo lietu
vių kalbos ir rašybos, yra įve
dama sportas, taipgi dainos ir 
muzika.

Lietuvių kalbos — rašybos 
ir dainų mokina M. Ramoškai
tė. Atrodo, kad jaunai moky
tojai gerai sekasi. Levanas, 
Višniauskas ir Mary Brownifl- 
tė paskirti rūpintis mokyklėlės 
reikalais. Tai darbštūs drau
gai, tad reikia manyti, kad 
mokyklėlė bus turtinga moki
niais ir naudinga jos lankyto
jams vaikams ir jų tėvams.

Pamokos būna kiekvieną 
šeštadienį, nuo 2 iki 4 po pie- 

Laisvės” Salėj. Viena va- 
pašvenčiama lietuvių 

ir rašybai, o kita dai- 
sportui ir šiaip žais-

y:
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

a

NEDUOS ATIMT FĖRĄ

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Sekr.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Kas gi svarbaus bus šiame, 
susirinkime?—čia visko nesužy-j

O.:.

Maspetho ALDLD 138 Kuo
pos Narių Domei!

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamu kainų

MATTHEW P. ĘALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nira valandų sekmadieniais. 
®------------------- ----------------- —

■w"I

Šį ketvirtadienį, Zabelskio sa
lėj įvyks ALDLD 138 kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

Visi minėtos kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime ir laiku. Nariai, kurie 
pastebesit šį pranešimą, praneš
kite ir kitiem kuopos nariams, 
kad dalyvautų šiame susirinki-

WPA darbininkai, dirbantieji 
Queens ir Staten Island projek
tuose, žada skelbt streiką, jei 
administratoriai neatšauks nu- 
kapojimą važiuotės lėšų, kurios 
darbininkams lig šiol būdavo ap
mokamos, bet dabar sulaikoma.

| mėti. Svarbiausiu ir naujausiu 
dalyku, užbaigus organizacinius 
ir techniškus reikalus, tai pas
kaita temoje: “Chinija ir Japo
nija”, paruošta ALDLD CK sek
retoriaus drg. D. M. šolomsko. 
. Paskaita įdomi ir pamokinan
ti. Tad nepamirškite visi daly-

tų, 
landa 
kalbai 
noms, 
mėms.

“Laisvės” skaitytojai prašo
mi apie šią mokyklėlę pranešt 
lietuviams, turintiems vaikų. 
Mes visi džiaugiamės ir di
džiuojamės, kada mūsų Ame
rikoje augęs jaunimas sako 
prakalbas, dainuoja, lošia, ra-




