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Roma, Naziai ir Japonai 
Kuždasi prieš Sovietus

Smurtas prieš Darbiniu 
ky Spaudą Quebec e

Fašistai Pradėjo Blokadą 
Prieš Rytinę Ispaniją

Chinai Nuskandino Japonų 
Laivą, Prikrautą Šovinių

Hitler — Japoną Tarpi 
ninkas Karui Baigti

Žvėriškai Mušė Chines Moti 
nas su Vaikais Shanghajuj

Newark, N. J 
gruod. 5 d

LIAUDIES ARMIJA ŠTURMUOJA FAŠISTUS 
ŠIAUR RYTINIAME ISPANUOS FRONTE

MAINIERIAI SKELBIA 
BOIKOTĄ PRIEŠ 

JAPONIJĄ

Senatorius Norris Šaukia 
Boikotuot Japoniją

ANGLIJA SU ROMA PRIEŠ SSRS “DE
VYNIŲ” VALSTYBIŲ KONFERENCIJOJ

Madrid
nėšio nėra jokios žinios apie 
Mussolinio sūnų Bruno, ku
ris vadovavo Italijos lėktu
vams, bombardavusiems pa
jūrinius Ispanijos miestus. 
Yra spėjimų, .gal jis nukau-

Japonai Nori Prašalint Sovie 
tus iš Konferencijos

Mirė R. MacDonald, Bu
vęs Darinėtis Ministeris

Japonai Užėmė Taiyuaną po 
Mirtiniausios Kovos

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7^00 

Metams

nusmerkti sulyg su-
buržuazinio teismo

panašiai, kaip

Vakar temperatūra 50. 
Saulėtekis 6:37; saulėleidis 
4:43.

NIEKO NEGIRDĖT APIE 
MUSSOLINIO SŪNŲ 

ISPANIJOJ
Nuo pereito mė-

Rusijos Soc. Revoliucijos 
Apvaikščiojimas

Aateinantį penktadienį, 
lapkričio 12 d., 8 vai. vaka
re, įvyks didelis paminėji
mas 20 metų sukakties nuo 
p r o 1 e t a rinės revoliucijos 
Rusijoj,—Broadwood Kote
lio svetainėje, ties Broad ir 
Wood Sts.

X

Lietuviai darbininkai ir 
visi simpatikai, skaitlingai 
dalyvaukite šiame minėjime 
Rusijos revoliucijos laimėji
mo.

Sovietų užsieninis komi
saras M. Litvinov išvažiavo 
į Maskvą pasitart tais klau
simais su Sovietų vyriausy; 
be. Jo vietą konferencijoj 
užima Vladimir Potiomkin.

Jeruzale.—Arabai užmu« 
šė dar 5 žydus Palestinoj 
Suimta 16 arabų.

S,000 APSUPTU CHINU SHANGHAJUJ 
PASIRYŽĘ IKI MIRTIES KOVOTI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatorius G. R. 
Norris pareiškė, kad jis 
pats neperka jokių Japoni
jos dirbinių, ir ragina visus 
amerikiečius boikotuot ja
ponų tavorus. Jis pageidau
ja, kad “devynių valstybių” 
konferencija Brusselyj pa
smerktų Japoniją kaip už- 
puolikę.

Roma. — Mussolinis ne
žada atsakyti į Sovietų Są
jungos protestą, kad Italija 
pasirašė sutartį su Japoni
ja ir Vokietija “prieš komu
nizmą”, tai yra, prieš So
vietus. Italijos valdžia tiki
si, kad Sovietai dėl to ne
nutrauks ryšių su Italija. 
Taip, girdi, “viskas ir ap- 
rimsią.”

Tuo tarpu prasidėjo tary
bos tarp Italijos, Vokietijos 
ir Japonijos atstovų Romoj, 
ką jos išvien darytų, jeigu 
Sovietai atsakytų kokiu vei
ksmu į Mussolinio sutartį 
su naziais ir Japonija.

Italijos spauda biskį ap
tilo deklamavus prieš So
vietus.

Franci jos socialistic vadas, 
Leon Blum, aną dieną pareiškė, 
kad Francija, Anglija ir Sovie
tų Sąjunga turėtų sudaryti vie
ną fctiprų bloką ir jį atstatyti 
prieš fašistines šalis, Vokietiją, 
Italiją ir Japoniją, kurios šian
dien yra karo priežastimi.

Tai teisingas nusistatymas. 
Tokis demokratiniu; valstybių 
blokas galėti; bile kada pasek
mingai suvaldyti banditiškus fa
šistus. Bet jis turėtų veikti ir 
veikti griežtai ir greitai!

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Liaudiečiai 
šturmuoja fašistų pozicijas, 
ginančias Jaca, generolo 
Franco tvirtumą, Aragono 
fronte, 20 mylių į pietus 
nuo Francijos sienos. .

Ispanijos respublikos ar
mija iš trijų pusių atakuoja 
fašistų miestą Rio Aragon. 
Fašistai ginasi žmogžudiška 
3ugnim artilerijos ir kulkas? 
vaidžių.

Įvyko keliolika žiaurių 
mūšių durklais ir rankinė
mis granatomis tarp respu- 
blikiečių ir fašistų prie Le- 
cinosa kaimo netoli Jacos.

Asturijos dinamitieriai 
ardo fašistų vieškelius tarp 
Sabinanigo ir Ornos ir Sa- 
binanigo ir Ja’coš. Tai vie
ninteliai vieškeliai, kuriais 
fašistai galėtų gaut pastip-

KRISLAI
Karo Paliaubų Diena. 
50 Metų Atgal Buvo Nu 

žudytos Haymarket 
Aukos.

Tamas Mooney 
Nepamiršta.

Rollando žodis.
Rašo R. Mizara.

Pottsville, Pa.—Jungtinės 
Mainierių Unijos lokalas 
1457 priėmė rezoliuciją, 
šaukiančią amerikiečius ne
pirkti jokių iš Japonijos 
įvežamų daiktų.

Brussels, Belgija. — Pra 
nešama, kad Japonija reika 
lauš prašalint Sovietų atsto 
vus iš “devynių valstybių’

Šaukiama 
gruod. 5 d. suvažiavimas 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO unijų atstovų 
įkurt Darbo Partiją New 
Jersey Valstijoj.

Carl Holderman, pirmi
ninkas Darbininkų Neparti- 
jinės Lygos ir direktorius 
CIO audėjų organizavimo 
komiteto, pareiškia, kad 
republikonų ir demokratų 
partijos visai nepaisė dar
bininkų teisių; todėl jie tu
ri susiorganizuot į savo 
partiją, kuri rūpintųsi jų 
reikalais.

Organizavimo suvažiavi
me dalyvaus ir L. Antoni- 
ni, pirmininkas New Yorko 
Valstijos Darbo Partijos. 
Taipgi pakviestas kalbėt 
New Yorko miesto majoras 
La Guardia.

COMPANYS VĖL IŠRINK
TAS KATALONIJOS 

PREZIDENTU
Barcelona, Ispanija.—Ka- 

talonijos prezidentas Luis 
Companys įteikė rezignaci
ją tos provincijos seimui; 
bet seimas atmetė rezigna
ciją ir išnaujo išrinko jį Ka- 
talonijos prezidentu.

Port Vendres, Francija, 
lapkr. 10.—Fašistai savo ka
ro laivais ir minomis nuo 
šiandien pradėjo blokaduot 
rytinį Ispanijos pakraštį 
per 300 mylių, nuo Franci- 
cijos pasienio iki Almerijos 
prieplaukos. Gen. Franco 
persergėjo neutralių šalių 
laivus, plaukiančius į Ispa
niją, kad jiem gręsia vande
ninių sproginių-minų pavo-

IšžUDYTA 5,000 HAITIE- 
ČIŲ ATEIVIŲ

Washington, lapkr. 10.— 
Pranešama, kad Dominican 
respublikęlės pasienio karei
viai ir fašistuojantieji sa
vanoriai išžudė jau 5,000 
vyrų, moterų ir vaikų, ėju
sių iš gretimo Haiti j ieš
koti uždarbių. Abidvi tos 
respublikėlės yra Centrali- 
nėj Amerikoj.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR ARTI
MIAUSIĄ DRAUGĄ

Glendale, Calif., lapkričio 
10.—Paul A. Wright, vienos 
lėktuvų kompanijos mana- 
džeris, nušovė savo pačią ir 
geriausią draugą Johną 
Kimmelį, užtikęs juodu be
sėdint susikabinusius ant 
suolelio prie piano. Tapo 
areštuotas.

Shanghai. — Japonams 
užimant Shanghajų, tūks
tančiai nekariškių chinų 
metėsi į francūzų valdomą 
miesto dalį. Prieš persigan
dusias, suvargusias minias 
chinų senių, vyrų, moterų 
ir vaikų, francūzai sustatė 
tankus ir kulkasvaidžius. 
Francūziška policija ilgais 
pagaliais mušė tuos nelai
mingus vyrus, moteris ir 
vaikus, jieškančius prie
glaudos po francūzų vėlia
va. Sužeidė daugelį moti
nų su kūdikiais ant rauku.

Chinai ir chinės suklaupę 
ir raudodami prašėsi priimt 
juos į francūzišką Shangha- 
jaus dalį, bet vieton pasigai
lėjimo gavo tik žiaurius 
smūgius.

Nuo tirštos minios įlūžo 
vienas tiltas ant Siccawei 
upelio ir 40 moterų ir vaikų 
sukrito vandenin. Penki ar 
šeši prigėrė; kiti išgelbėti.

rinimų šiame Aragon fron
to kampe. ,

Associated Press rašo, kad 
respublikiečiai aštriai kon- 
tr-atakuoja fašistus visame 
šiaur-rytiniame fronte, ne
toli Francijos rubežiaus. 
Fašistai gi norėtų būtinai 
“apvalyti” parūbežinę sri
tį nuo respublikiečių. Nes 
bijo, kad respublikiečiai per 
čia negautų karo reikmenų 
iš Francijos.

Fašistai sakosi užėmę kai
riąją pakrantę Gallego upės 
ir tris kalvas Sabinanigo 
srity j. Respublikiečiai jau 
išmušė juos iš vienos kalvos.

Asturijos milicininkai kir
to fašistams skaudų smūgį, 
išsprogdindami geležinkelį 
tarp Jacos ir Ornos ir S.abi- 
nanigo ir viso fašistų val
domo ploto abelnai.

ANGLIJOS MIESTAS 
BOIKOTUOJA JAPONIJĄ

Hull, Anglija, lapkr. 10.— 
Darbiečių valdžia šiame 
mieste uždraudė visiems sa
vo valdininkams, tarnauto
jams ir samdomiems darbi
ninkams pirkt bet kokius 
Japonijos dirbinius. Tuom 
protestuoja, kad Japonijos 
lakūnai žudo nekariškius 
chinus.

Shanghai, lapkričio 10.— 
Japonų lėktuvai, artilerija 
ir karo laivų kanuolės iš 
Whangpoo upės visu pašėli
mu 'naikina Shanghajaus 
dalį Nantao, kur užsiliko 
virš 8,000 chinų kariautojų.

Jie yra visomis pusėmis 
apsupti ir gręsia jiem su
naikinimas. Bet jie skubiai 
kasa sau apkasus ir buda- 
vojasi barikadas, pasiryžę 
visi iki vienam su ginklu 
rankoj mirti, bet nepasiduo
ti japonams.

Shanghajaus Užėmimas 
Nėra Mirtinas Smūgis

Chinijai
Nanking.—Chinijos val

džios galva Chiang Kai- 
shek sako, kad japonai, už
imdami Shanghajų, tuomi 
dar nekirto pavojingo smū
gio chinams.

Chinijos armija užėmė 
naujas stiprias pozicijas į 
vakarus nuo Shanghajausj 
o toliau į vakarus yra plati 
ežerų sritis, pastojanti ke
lią japonams. Chinai turi 
ypač tvirtas apsigynimo po
zicijas Changshu, Kashing 
ir Šoochęw linijoj.

Pasitraukdami iš Shano-- 
hajaus, chinų kareiviai iš
sprogdino ir sudegino visus 
tiltus per Zahwei upę.
Shanghaius Perdaug Japo
nam Lėšavo, Sako Amerikos 

Karininkai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo žinovai ir di
plomatai sako, kad Shang
hajaus paėmimas išeikvojo 
perdaug Japonijos jėgų. Jie 
atranda, kad Shanghajus 
neturi didelės karinės svar
bos; chinam, girdi, taip pat 
neapsimokėjo ginti Shang
hajų, o reikėjo užimt stip
resnes pozicijas į vakarus 
nuo miesto, kur Japonijos 
karo laivai savo kanuolėmis 
nebūtų pasiekę chinų armi-

DAUGUMA BUFFALO 
VALDYBOS—GRAF- 

TERIAI?
Buffalo

ma miesto valdybos narių 
yra teismiškai tyrinę j imi 
kaip grafteriai, kurie glem- 
žėsi sau miesto pinigus, 
klastuodami popierius, būk 
tie pinigai išmokami sam- 
domiem darbininkam ir 
tarnautojam.

Hong Kong, lapkr. 10.— 
Chinai kanuolėmis iš Pei- 
shou pakrantinės tvirtu
mos, į šiaurius nuo Amoy, 
nuskandino vieną Japonijos 
laivą, prikrautą artilerijos 
šovinių, užmušdami porą 
desėtkų japonų jūrininkų. 
Tada keturi kiti šarvuoti 
Japonijos laivai skubiai nu
plaukė šalin.

Jie buvo 
klastuotais 
apkaltinimais 
Sacco ir Vanzetti, Tamas Moo
ney, Warren Billings ir daugelis 
kitų Amerikos darbininkų judė
jimo vadų bei veikėjų kad buvo 
nusmerkti.

Visa pažangioji Amerikos 
darbininkų visuomenė lapkričio 
11 d. lenks galvą prieš Haymar
ket Aikštės kankinius, pagul- 
džiusius galvas už darbo žmo
nių reikalus.

Tamas Mooney prisiuntė 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui $10 ir prašė, kad už 
tuos pinigus būtų nupirkta vai
nikas gėlių ir padėtas Waldheim 
kapinyne (Chicagoj) prie ši
tiems žuvusiems vyrams pasta
tyto antkapio.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas priėmė dešimkę, pa
siuntė padėkavojimą Tarnui, bet 
kitu laišku pasiuntė dešimts do
lerių Mooney Gynimo Komite
tui. Kitais žodžiais, sugrąžino 
kaliniui atgal, kadangi jam 
šiandien pinigai reikalingesni, 
negu kam nors.

Tamas Mooney turi išsilais
vinti iš kalėjimo; kiekvienas są
moningas darbo žmogus jam tu
ri padėti!

Kai Mussolinio ir Hitlerio 
banditai naikino Asturijos gy
ventojus, beginklius vyrus ir 
moteris ir vaikus, didieji Fran
cijos humanistai, su Romain 
Rollandu priešakyj, ■ išleido at
sišaukimą. Jame ragino Franci- 
jos vyriausybę suteikti pagelbą 
beginkli ams Asturijos žmo
nėms: ragino protestuoti prieš 
bestijiškus fašistų žygius.

Deja, Francijos valdžia ir iki 
šiol nieko nedarė tuo reikalu!

Neapolio prieplaukon (Itali
joj) pabaigoj spalio mėn. įplau
kė “Grandisca” laivas, gabenąs 
700 sužeistų “savanorių.” Jie 
buvo sužeisti Ispanijoj laike ko
vų prieš demokratiją.

O kiek tokių “savanorių” ten 
žuvo!

Šiandien, beje, pripuola ir ki
tos labai svarbios sukaktuvės: 
50 metų atgal, lapkričio 11 d., 
buvo pakarti Haymarket Sq. 
(Chicagoj) aukos: Albert Par
sons, Augzist Spies, Adolf Fis
cher, Louis Lingg, George Engel.

šitie vyrai buvo Amerikos 
darbininkų unijistinio judėjimo 
kankiniais, p i o n ieriais-kovoto- 
jais už 8 valandų darbo dieną, 
kovotojais už teisę darbinin
kams organizuotis, kovotojais 
už įsteigimą Gegužės Pirmosios 
darbininkų

Nors japonai užėmė Shan
ghajų, bet jie dabar tuo la
biau norės taikytis su Chi- 
nija, žinoma, japoniškomis 
sąlygomis, sako amerikiniai 
karo žinovai.

Quebec, Canada. — Pro
vincijos ministeris pirmi
ninkas Maurice Duplessis 
paskelbė neatlaidžią kovą 
prieš komunistus ir jų pri
tarėjus. Jo įsakymu, jau 
uždarytas darbininkų sa
vaitraštis “La Clarte” Mon
treal, nors tai nebuvo Ko
munistų Partijos organas. 
Policija išnešė visus senus 
ir naujus laikraščio egzem
pliorius ir užrakino patalpą.

Duplessis atsišaukė į dar
bo unijas, kad laukan išvy
tų visus komunistus. Jeigu 
jos to nepadarys, tai pačios 
“pražus,” grūmoja Duples
sis.

Tokio. — Visi supranta, 
kad Japonija manevruoja, 
idant Hitleris tarpininkautų 
baigimui karo tarp Japoni
jos ir Chinijos. Apie tai yra 
apsčiai pranešimų bepusiš- 
koje spaudoje, nors Japoni
jos užsieninė ministerija 
nuduoda, būk nesišaukia 
Vokietijos patarnavimų dė
lei taikos.

ORAS
Šiandien bus lietaus.

(Pažangiųjų SLA Narių “Sleitas”) 
I

Prezidentu—F. J. Bagočių, So. Boston, Mass.
Vice-prezid.—K. J. Mažiukną, Pittsburgh, Pa.
Sekretorium—J. Miliauską, 286 kuopos narį, McKees

Rocks, Pa.
Iždininku—K. Gugį, Chicago, Ill.
Iždo globėju—J. Martin (Marcinkevičių), 212 kuopos

narį, Kenosha, Wis.
Iždo globėju—E. Mikužiūtę, Chicago, Ill.
Daktaru kvotėju—J. S. Staneslow, Waterbury, Conn.
Mes kviečiame SLA narių komitetus, taipgi atskirus 

narius rašyti mums žinių rinkimų reikalais šiuo antrašu:
P. O. Station A, Box 105,

Brussels, Belgija. — De
vynių Valstybių sutarties 
konferencija bandė sudaryt 
mažesnę komisiją, kuri ga
lėtų užmegst derybas su Ja
ponija dėlei karo baigimo 
Chinijoj; bet nepavyko.

Anglijos atstovai sutiko, 
kad tokioj komisijoj būtų ir 
Italija, bet priešinosi Sovie
tų priėmimui į komisiją. 
Italijos atstovas pabrėžė, 
kad Sovietai nėra viena iš 
tų šalių, kurios pasirašė De
vynių Valstybių sutartį dė
lei Chinijos neliečiamybės; 
todėl, sako, negalima pri
imt Sovietų į derybų komi
siją su Japonija. Mussolinio 
atstovas, be to, nurodė, kad 
Japonija nesutiks šnekėtis 
su komisija, tarp kurios na
rių bus Sovietai.

Dabar Anglija- ir Italija 
tempia ton pusėn, kad tik 
tos valstybės užmegstų. de
rybas su Japonija, kurios 
pasirašė minimą sutartį. O 
šiuom manevru Sovietai bū
tų palikti nuošaliai nuo bet 
kokių pasikalbėjimų su Ja
ponija, kas liečia taikos at- 
steigimą Azijoj.

Sovietų pusę žymiau palai
kė tik Amerikos pasiunti-

Tsinan, Chinija. — Būriai 
Japonijos lėktuvų nuolat 
bombarduoja chinų miestus 
Shantungo provincijoj.

ja. Japonų valdžia nurodo, 
kad Sovietų Sąjunga nėra 
viena iš tų šalių, kurios 
1922 m. pasirašė devynių 
valstybių sutartį, žadančią 
saugot’ Chinijos Čielybę ir 
nepriklausomybę.

Peiping, lapkr. 8.—Japo
nų komandieriai vėl žada 
“tuoj” užimt Taiyuaną, 
Shansi provincijos sostinę, 
šiaurinėj Chinijoj.

Šiandien, lapkričio 11 d., su
kanka lygiai devyniolika metų 
nuo tos dienos, kai buvo užbaig
tas pasaidinis karas, pasirašy
tos karo paliaubos.

Tai, iš tikrųjų, minėtina die
na. Ji būtų kur kas labiau mi- 
nėtinesnė, jei tasai karas būtų 
buvęs paskzitinis karas.

Deja, šiandien karo liepsnos 
tebepliaška Ispanijoj ir Chini
joj. Bile dieną tos liepsnos gali 
uždegti visą pasaulį.

Peiping. — Japonai viso
mis pusėmis apsupo ir po 
žiaurios kovos gatvėse užė
mė Taiyuaną, Shansi pro
vincijos sostinę. Įsiveržus 
japonams miestan, per 24 
valandas siautė skerdynės 
gątvėse.

• Pranešama, kad nė vie
nas chinas kareivis nepasi
davė gyvas. Japonų koman-' konferencijos, kuri stengia 
dieriai sako, kad dar niekur si taikyt Japoniją su Chini- 
Chinijoj nebuvo tokios mir
tinos kovos, kaip Taiyuane

■Atlanto vandenyno vidu
ryj, laive “Reina del Pacifi
co” mirė J. Ramsay Mac
Donald, tris kartus buvęs 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Jis keliavo pasil
sėt į Pietų Ameriką. Mirė 
nuo širdies sustojimo. Dvi 
akių operacijos taipgi su
varginusios MacDonaldą.

Seniaus jis buvo socialis
tas, Anglijos darbiečių va
das, bet laipsniškai nuslinko 
į buržuazijos stovyklą. Mac
Donald buvo narys ir at
žagareivio St. Baldwind mi- 
nisterių kabineto.EXTRA!
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Prez. Rooseveltas ir Darbo Uniją 
Vienybės Problema

Sakoma, kad prezidentas Rooseveltas 
yra pridėjęs “savo dvylekį” prie Wash
ingtone einamo pasitarimo tarpe komisi
jų Amerikos Darbo Federacijos ir Komi
teto Industrinio Organizavimos. Jis ir 
pats puse lūpų prasitaręs, kad jis “atsar
giai seka šios konferencijos eigą.” Jis ne
slepiąs savo simpatijų vienybės judėji
mui. Be to, nebėra jokia paslaptis, kad 
Federacijos vadai pradėjo žmoniškiau 
kalbėti tik po to, kai patyrė tas Roose- 
velto “simpatijas”. Netgi kalbama, kad 
Green yra gavęs tiesioginį prezidento 
pabarimą už plėšymą darbo unijų judė
jimo ir silpninimą liberalizmo atsparos 
prieš dūkstančią reakciją, kurios pilio
riais yra republikonų partija, Liberty 
League ir darbdavių susivienijimas.

Jei tas tiesa, o abejoti nedaug tenka, 
tai Rooseveltas ištiesų yra rimtai susi
rūpinęs tuo pavojum, kuriuo reakcionie
riai grūmoja Amerikos demokratijai ir 
jo liberališkai programai. Jis, matyt, tei
singai supranta, jog tos demokratijos 
nugarkaulį sudaro ir tegali sudaryti or
ganizuota ir apvienyta. darbininkų klasė. 
Šitam analyze bei spėkų pasvęrime gali
ma pilnai sutikti su Rooseveltu. Negali
ma nei įsivaizdinti didesnė nelaimė de
mokratijai ir visai kovai prieš fašizmą, 
kaip darbo unijų judėjimo pasidalinimas 
į du vienas prieš kitą kariaujančiu lioge- 
riu. Štai kodėl Washington© konferen
cija taip svarbi. Ir jei Roosevelto netie
sioginis įsikišimas pagelbės atsiekti dar
bo unijų judėjimo vienybę, tai jo pasi- 
tarnavimas progresui ir demokratijai 
bus labai didelis.

Mūsų Didžioji Pramoga
Šį sekmadienį Brooklyn© Labor Ly

ceum svetainėje įvyks dienraščio “Lais
vės” metinis koncertas. Koncerto pro
gramą dienraščio skaitytojai ir prieteliai 
matote garsinimuose, todėl čia apie tai 
netenka kalbėti. Tiek tik galima pasa
kyti, kad kas yra geriausio ir gražiau
sio lietuvių liaudies mene, dalyvaus šia
me koncerte.

Kaip visi dienraščio parengimai, taip 
šis koncertas turi, apart meninės, dar ir 
šiaip didelę svarbą. Jis suteiks progą 
šios plačios apylinkės lietuviams susi
telkti ir pademonstruoti savo draugišką 
prisirišimą prie to dienraščio, kuris me
tai iš metų, diena iš dienos tarnauja 
jiems ir gina jų reikalus. Plačioji lietu
vių visuomenė yra “Laisvę” pamylėjus, 
ir ją nuoširdžiai remia, ne tik skaitymu, 
bet ir dalyvavimu jos gražiosiose suei
gose bei pramogose. Jog tas tiesa, tai 
pripažįsta net patys aršiausi mūsų idė
jiniai priešai iš Brooklyno smetonininkų 
organo. Pavyzdžiui, jie sako: “Kiekvie
nas žino, kad ilgainiui žmogus persiima 

! tomis idėjomis, kurių organus skaito, 
Todėl šiandien nenaujiena sutikti bolše
vikišką kataliką, bolševikišką tautininką 
ir bolševikišką bepartyvį.” Tai puikiau
sias komplimentas “Laisvei” ir visai 
darbininkiškai spaudai. Mes labai did
žiuojamės tais katalikais, tais tautinin
kais ir tais bepartyviais. Jie 'žino, kad 
mūsų spauda yra teisinga, ištikimai at
stovauja ir gina jų reikalus.

Tad, ve, sekmadienio koncertan ir su
sirinks ta skaitlinga visokių pažiūrų ir 
įsitikinimų žmonių masė gražiai, svetin
gai vakarą praleisti, draugiškai, pasi
linksminti ir paremti savo dienraštį.

Pasaulis Šliaužia į 
Naują Karą

Fašizmas Ruošia Naują Visasvietinį Karą, o Demokratinės 
Valstybės Svyruoja

šistų sukilimas pačiame 
mieste. Čia tenka pasakyti, 
kad Baskiįos ir Asturijos 
liaudiečių valdžios buvo ne
atsargios. Mat, ten daug įta
kos turėjo katalikų partijos. 
Visus didesnius miestus fa
šistams paimti pagelbėjo fa
šistų sukilimai užpakalyj. 
Taip buvo Irune, San Sebas
tiane, Bilbao, Santandery ir

Nezaliežno Piemens Burna
“Kaip ta dūšia be vietos”, nezaležninkų 

kunigas M. Valadka ir vėl bizniavoja ir 
lietuvims akis muilina Scrantone. Pusė 
bėdos būtų, jei jis tik tuo savo bizniu te- 
užsiimtų ir nekištų savo snukio į darbi
ninkų judėjimą. Deja, kun. Valadka tuo 
nepasitenkina. Mūsų korespondentas ra
šė, kaip Valadka kunigiškai išplūdo ko
munistinį judėjimą savo prakalboje per 
paminėjimą Vilniaus netekimo sukakties. 
Dabar tą savo burnojimą jis perkėlė ir į 
fašistinę spaudą. Jam komunistai ir 
“niekšai”, ir “neišmanėliai”, ir “žiopliai” 
ir, pagaliau, net “kriminalistai.” Iš to 
aišku, kad kun. Valadka komunistus 
sprendžia pagal save.

Mes siūlome Smetonai kun. Valadką 
apdovanoti nors surūdijusiu medaliu, ba 
jis tos negarbės pilnai užsitarnauja.

Du Svarbūs Vajai
Komunistų Partijos Centralinis Komi

tetas nutarė naujų narių verbavimo vajų 
pratęsti iki sausio 15 dierioš, tai yra, vi- j 
siems dviems mėnesiams. Ir gerai pada- i 
rė. Originalis vajus buvo pertrumpas. Be 
to, jisai supuolė su valdiškais rinkimais 
įvairiuose miestuose, todėl partijiečiai 
neturėjo progos susikoncentruoti vajaus 
reikalams. Prisirengimui prie vajaus 
taip pat buvo mažai laiko . teduota. Pa
vyzdžiui, lietuviai komunistai su vajum* 
įsisiūbavo tiktai spalių mėnesį.

Dabar, vajų pratęsus, puiki proga lie
tuviams komunistams savo eiles gerokai 
padidinti. Iki šiol per vajų bus komunis
tų Partijon įrašyta mažiausia pusantro 
šimto lietuvių. Tačiau Centro Biuras 
buvo pasimojęs gauti visus penkius šim
tus naujų narių, tai yra, beveik padvi? 
gubinti lietuvių partijiečių eiles. Iki sau
sio 15 dienos, mums atrodo, šis tikslas 
bus galimas lengvai pasiekti. Tik tegul 
senieji partijiečiai nesnaudžia? .

O kitas vajus, kuriuo giliausia turėtų 
susidomėti kiekvienas laisvietis, tai dien
raščio “Laisvės”. Tebesame neišgyvenę 
senosios panašių vajų bėdos, būtent, to 
daugumos skaitytojų atsidėjimo ant sau- 
jalės vajininkų.

Kaip žinote, draugai, dienraščio vajus 
baigsis su lapkričio 15 diena. Nors šias 
kelias paskutines dienas sunaudokite v<į 
jaus darbui. Pakalbinkite savo pažįsta
mus, savo gimines, ♦ savo kaimynus, dar » 
neskaitančius “Laisvės”, ją tuojaus užsi
rašyti.

Lietuvos Pažangioji Visuomenė Reikalau
ja Amnestijos Politiniams Kaliniams

(Nuo mūsų specialio koresp.)

Yra Lietuvoj politinių ka
linių, kurie laikomi kalėji
me nuo pat 1926 metų fašis
tinio perversmo. Yra daug 
labai silpnos sveikatos. Be 
to, juk jie nėra jokio nusi
kaltimo padarę ir jau greit 
sueis 10 metų, kaip nėra jo
kio amnestijos įstatymo. 
Smetonos pasigailėjimo ak
tai jų neliečia, nes jie neiš
plėšė bankų, neapvoęė vals
tybės ir nieko nenužudė ir, 
be to, jie jokio pasigailėji
mo neprašo. Antifašistinė 
visuomenė nori toms fašiz
mo aukoms padėti. Ji pa
ruošė amnestijos įstatymo 
projektą ir surinkusi 25 
tūkstančius parašų įteiks

Seimui. Po įstatymo pro
jektu pasirašė buvę valsty
bės prezidentai K. Grinius 
ir A. Stulginskis ir žymiau
si Lietuvos profesoriai P. 
Leonas, V. Čepinskis, V. 
Krevė-Mickevičius ir kiti. 
Dabar jau yra surinkta apie 
18 tūkstančių parašų. Labai 
daug pasirašo valstiečių, 
darbininkų, inteligentų. Šiai 
amnestijos kampanijai kiek 
pajėgdama trukdo žvalgyba 
ir policija. Daro kratas, 
areštuoja ir rastas blankas 
su parašais naikina. Tokiu 
būdu daug parašų žvalgybai 
pasisekė sunaikinti. Tačiau 
reikia tikėtis, kad šis gra
žus pažangiosios visuome
nės užsimojimas bus ištesė
tas.

Prašo Darbininkams Par
duoti Pigiomis Kainomis 

Durpių
Artėjant žiemai, kuro klausi

mas, ypač darbininkams, darosi 
aktualus. Darbininkui, esant 
aukštoms kainoms, kurą nusi
pirkti yra tikrai sunku. Todėl 
darbininkų atstovai prašė ati
tinkamose įstaigose, kad kaip 
nors tas klausimas teigiama 
jiems prasme būtų išspręstas.

Griežtai Kontroliuojamas 
Eksportas į Vokietiją

šiomis dienomis pradėtas 
griežtai kontroliuoti eksportas iš 
Lietuvos Vokietijon pagal Pre
kybos d-to nurodymus. Nuo da
bar eksporteriai turi gauti raš
tiškus Užsienio prekybos komi
sijos leidimus išvežti bet ko
kioms prekėms, šios priemonės 
esančios reikalingos klyringo 
a t s i s k a i tymo sunkumams iš
vengti. Ta priežiūra atlikti pa
vesta muitinėms.

Pasaulis dega iš Europos 
ir Azijos galų. Visasvietinio 
karo pavojus didėja. Brus- 
selyj susirinko Devynių Val
stybių konferencija, kad su
radus būdus, kaip užbaigti 
Japonijos karą prieš Chi
niją. Bet jau išanksto Angli
ja, Francija ir eilė kitų val
stybių numato, kad iš tos 
konferencijos nieko gero ne
bus. Japonijos imperialistai 
ir Vokietijos fašistai atsisa
ko ten ir dalyvauti. Italijos 
ir Portugalijos fašistai vyk
sta tik kenkti konferencijai.

Italijos ir Vokietijos fa
šistų karinė sutartis stiprė
ja. Vokietijos ir Japonijos 
plėšikai jau senai turi ben
drą sutartį prieš Sovietų Są
jungą, o dabar prie jos de
dasi ir Italijos fašistai. So
vietų Sąjunga grūmoja Ja
ponijos imperialistams ne- 
randavoti žvejojimo plotų, 
jeigu jie pasirašys tą sutar
tį

Abelnai Italijos ir Vokieti
jos fašistai išvien su Japo
nijos imperialistais veikia 
sutartinai. Kur vienas puo
la, tai kiti jam padeda. Ita
lijos fašistai puolė Ethiopi- 
ją, jiems gelbėjo Vokietijos 
ir Japonijos plėšikai. Japo
nai užpuolė Chiniją, jiems 
gelbsti Italijos ir Vokietijos 
fašistai. Italijos' ir Vokieti
jos fašistai žudo Ispanijos 
liaudį, su jais pilniausiai su
tinka Japonijos imperialis
tai.

Gi demokratinių šalių tar
pe susitarimo, vienybės nė
ra. Anglijos imperialistai 
atvirai lošia Ispanijos fašis
tų naudai. Franci jos valdžia 
tik plepa prieš fašistus, bet 
palaiko Anglijos įlanus ir 
tuom padeda fašistams.

Londono Komitete Nesi
kišimui į Ispanijos reikalus 
susidarė bendra grupė Ita
lijos, Vokietijos, Anglijos ir 
Franci jos prieš Sovietų Są
jungą. Fašistai ir imperia
listai kalba net apie izoliavi
mą (atskyrimą) Sovietų iš 
Europos politikos. Žinoma, 
tai ne nuo jų malonės prigu
li. Jie patys supranta, kad 
negali nesiskaityti su tokia 
milžiniška šalimi, kaip So
vietų Sąjunga ir taip galin
ga apsigynimo srity j. Bet 
jie grūmoja nesaugojimu So
vietų prekybos laivų, jeigu 
Sovietai nesutiks. Saugoji
mas nuo piratų ir dabar 
menkas, nes fašistų piratiš
ki submarinai ir lėktuvai 
skandina Anglijos ir Fran
cuos laivus. Sovietai galėtų 
pasiųsti savo karo laivus 
prekybos laivų apsaugoji
mui į Viduržemio Jūrą, bet 
vengia paaštrinimo situaci
jos. Taigi, nors Sovietai ne
sutinka su Anglijos ir Fran
ci jos planais, bet jie pareiškė 
Maiskio lūporiįis: “Mes ži
nome, kad šie< jūsų planai 
neprašalins kitų šalių' fašis
tų iš Ispanijos ir nesumažins 
karo pavojaus, bet mes su
tinkame, kad jūs dar kartą 
juos išbandytumėte.”

Italijos ir Vokietijos fa
šistų visoki manevrai Ispa
nijos reikale yra tik tam, 
kad daugiau laiko išlaimė- 
jus, kad daugiau savo armi
jų, karo pabūklų ir lėktuvų 
permetus į Ispaniją fašistų 
pagelbai.

Karas Ispanijoj
Po penkiolikos mėnesių 

sunkios kovos*liaudiečiai ta
po nugalėti šiauriniam fron
te. Paskutinis miestas — Gi-

Gijone. Tai jau perdidelis 
liaudiečių valdžių apsileidi
mas. Jos neišvalė užfrontėj 
fašistų gaujų, organizuotų į 
Penktą Kolumną.

Žinoma, už tai nėra atsa- 
kominga centralinė Ispani
jos liaudies valdžia su Na- 
grinu priešakyj. Baskijoj ir 
Asturijoj buvo atskiros vai

zdžios. Pagaliau, šis frontas 
ir skaitėsi antros svarbos 
frontu, nes nuo pat fašistų 
sukilimo apsupti baskiečiai 
ir asturiečiai iš niekur nega
vo pagalbos.

Iš Gi jono, kaip pripažįsta 
fašistų generolas Aranda, 
virš 12,000 liaudiečių karių 
laivais pabėgo į Franci ją. 
Kitos žinios sako, kad pabė
go 14,000 su visais ginklais 
ir Vadu Belarmino Tomas.' 
Lėktuvais atskrido į Franci
ja asturiečių komandierius 
generolas Prada ir visa eile 
kitų viršininkų. Taigi, fašis
tai nesučiupo visų kovotojų 
ir jų ginklų. Bet vis vien jie 
suėmė kelis desėtkus tūks
tančių kovotojų, kurių daug 
išžudys.

Fašistai sako, kad jie 
prieš asturiečius turėjo 100,- 
000 kareivių, 150' lėktuvų ir 
100 tankų. Korespondentai 
praneša, kad ten daugiausiai 
buvo italų fašistų. Dabar jie 
tas spėkas permes prieš 
Madridą arba į Aragonų 
frontą. Kiti daviniai sako, 
būk jie puls Teruel fronte, 
kad pusiau perkirtus liau
diečių Ispaniją, tai yra, 
Madridą atkirtus nuo Kata- 
lonijos. Fašistai sutraukė la
bai daug lėktuvų ant Balea- 
rico salų. Ten yra ir Musso- 
linio sūnus.

Bet fašistai Madrido ir 
Katalonijos frontuose sutiks 
daug galingesnes jėgas, kaip 
šiaurėje. Liaudiečių valdžios 
pirmininkas Negrin sako, 
kad nepaisant, kaip sunki 
yra kova, visvien galų gale 
ją laimės Ispanijos liaudis. 
Korespondentas H. L. Mat
thews sako, kad Ispanijos 
fą^istų tarpe yra apie 110,- 
000 italų fašistų kareivių ir 
apie 60,000 kitų šalių fašis
tų. Jo apskaitliavimu fašis
tų jėgos apie 350,000 ka
reivių. Gi liaudiečiai fronte 
turi nuo 4’00,000 iki 500,000 
kareivių ir apie tiek dar la
vina. Taigi kareivių yra pas 
liaudiečius daugiau. Jų drą
sa ir pasišventimas didesnis 
už fašistų kareivių. Liaudie
čių orlaivynas ir gi geresnis. 
Bet fašistai turi daugiau ka- 
nuolių ir ypatingai didelių, 
daugiau ir mechahizuotų ar
mijos dalių. Bet ir Ispanijos 
liaudiečiai vis daugiau pasi
gamina sau .reikalingų gink
lų. Gal būt ginklų pagamini
mas dar daugiau pagerės po 
to, kaip valdžia persikėlė į 
Barceloną.

Karas Chinijoj
Sunkus Chinijos liaudies

karo liepsnoj, bet japonai 
dar nesugebėjo jį pilnai už
imti. Japonai po sunkių ko
vų užėmė Chapey chinų 
miesto dalį. 1932 metais ten 
japonai neteko 3,500 už
muštais, o chinai 35,000, 
tame skaičiuje japonai išžu
dė 20,000 civilių chiniečių. 
Šiemet japonai pripažįsta, 
kad Chapey mūšiuose jie ne
teko 6,000 savo kareivių už
muštais ir 20,000 sužeistais, 
o chinų nuostolius paduoda 
80,000 užmuštų ir 200,000 
sužeistų. Chinai sako, kad 
Chapey mūšiuose japonai 
neteko 120,000 užmuštais ir 
sužeistais.

Šiaurių Chinijoj Japonijos 
imperialistų armijų pirmyn 
ėjimas sulaikytas. Ten drą
siai ir energingai kaunasi 
buvę raudonarmiečiai, So
vietų Chinijos kareiviai. Ge
nerolas Chiang Kai-shekas 
sako, kad Chinija, kad ir 
penkis metus kariaus, bet 
Japoniją sumuš.

J a p o n i jos imperialistai 
pavergimui Šiaurės Chinijos 
krašto sušaukė į Peipingą 
savo ištikimų mongolų suva
žiavimą ir paskelbė suorga
nizavimą naujos valstybės— 
“Hoho,” kurios priešakiu 
pastato Japonijai ištikimą 
princą Tehą. Ši “nepriklau
soma” valstybė bus tokis pat 
Japonijos padaras, kaip 
Manchukuo, jeigu chinų ar
mija neišvys japonų su jų 
naujai iškeptu “mongolų 
karalium.”

Japonijos Provokacijos
Japonijos i m p e r ialistai,

puldami Chiniją, neduoda 
ramybės ir kitoms šalims. 
Kelis kartus apšaudė ame
rikiečius ir Amerikos laivus 
Šhanghajuje. Jie užmušė ke
lis anglus kareivius. Spalių 
30 dieną japonai ir manchu- 
kiečiai puolė Sovietų Sąjun
gos pasienio sargus prie Pat- 
čekori kaimelio, ant Korėjos 
sienos, bet buvo atmušti.

Tik kelios dienos prieš tai 
Japonijos akiplėšiškas gene
rolas baronas Sadao Araki 
šaukė: “Japonija turės su
mušti Rusiją!” Jis bjauriai 
niekino komunistus ir puto
jo prieš Sovietus. Po to už 
kelių dienų japonai padarė 
užpuolimą ant Sovietų sar
gų. Sakoma, kad ten buvo 
40,000 japonų kareivių, pa
sirengusių pereiti į Sovietų 
žemę, bet kada pirmas jų ei
les Sovietų Sąjungos rau
donarmiečiai ištaškė, tai ir 
kiti apsiramino.

Sovietų spauda rašo, kad 
Japonijos užpuolimas ant 
Chinijos, tai pradžia didelio 
karo. Japonijos imperialis
tai nemano pasitenkinti pa
vergimu Chinijos ir jos tur
tų, bet mano pulti Sovietų 
Sąjungą, Indiją, Australiją 
ir kitus kraštus. Bet jie Chi
nijoj rado ne tą padėtį, ko
kią manė rasti. Šiandien 
Chinija yra apsivienijus ap
sigynimui. Su Chiang Kai- 
sheko jėgomis išvien muša 
japonus ir Sovietų Chinijos 
buvusi Raudonoji Armija, 
kuri yra gerai išlavinta ir 
moderniškai apginkluota.

D. M. š.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas: Aš dabar gyvenu 

Floridoj, bet mano namai ištik- 
ro New Yorko valstijoje. Mano 
trys vaikai šiek tiek cfcioda man 
pinigų pragyvenimui, klausiu 
tamstų ar aš galiu prašyti se
natvės pensijos?

Atsakymas: Senatvės pensi
jos duodamos tik po atsargaus 
ištyrinėjimo ir tik biedniems 
žmonėms. Seni žmonės su vai
kais, kurie tėvus gali užlaikyti, 
skaitomi netinkamais gauti se
natvės pensiją. Beveik visų val
stijų įstatymai — ir jų tarpe

randasi New Yorkas—laiko, kad 
sūnus ir neištekėjusi duktė yra 
atsakomingi už tėvų užlaikymą, 
jeigu turi iš ko juos užlaikyti. 
Bet jeigu senųjų vaikai negali, 
tarpe savęs, duoti jiems sumą, 
lygią su valstijos pensija, tai 
valstija pridės prie jų sumos. Sa
kykime, kad New Yorko valsti
joj vidutinė pensija yra nuo 
$30 iki $40 į mėnesį. Jeigu vai
kai negali duoti daugiau kaip 
$24 į mėnesį jų tėvų užlaikymui, 
tai valstija kitus pridės.

FLIS.

karas pries Japonijos už
puolikus. Japonija metė bai
sias karo laivyno, orlaivyno 
ir armijos jėgas. Bet vis tiek
/ji negali sumušti ir įveikti 
chinus. Shanghajaus miestasjon paimtas spalių 12 dieną,

Jo paėmimą prigreitino fa-1 jau veik trys mėnesiai dega

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J. 

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

kokis keblumas su kraujo apy-Kojos Tinsta
Gerb. daktare, meldžiu ir aš 

duoti man kokį patarimą per 
mūsų dienraštį “Laisvę”, apie 
mano ligą. Aš esu moteris 43 
metų amžiaus. Turiu trejetą 
vaikų. Jauniausis yra 12 metų.

Aš, rodos, vis buvau sveika 
ir jokių sunkių ligų neturėjau, 
nei operacijos. Esu vidutinio 
ūgio, sveriu, 136 svarus. Vis 
užsiimu dirbtuvės darbu, tai 
nežinau, kas man pasidarė, 
kad pradėjo kojos tinti. Pir
miau tik viena koja per kau
lelį. Toliau daugiau. Pradėjo 
jau net ir blauza ir visa pėda 
tinti. Ir dabar pradėjo ir kita 
koja tinti. Ryte kaip atsikeliu 
basa—kojos, kaip' reikia. O 
tik už valandos, nors ir nieko1 
nedirbčiau, pradeda žymiai 
tinti. Aš nežinau, nei ką da
ryti. Visuomet turėjau dai
lias kojas, todėl nenorėčiau, 
kad bjauriai susigadintų. Aš 
savą laiką turiu kas mėnesį, bet 
tik trumpiau sergu. Pirma bū
davo reikėdavo sirgti 5 dienas, 
o dabar—2 dienas, ir vėl gerai. 
Tai meldžiu jūsų pasakyti man, 
ką daryti dėl mano kojų? Ačiū.

Atsakymas
Veikiausia Jums, Drauge, yra

taka. Pat savaime kojos Jums 
gali būti visai sveikos, bet, jei
gu kraujo apytaka nėra norma
li, tai dėlto gali tinti ir kojos. 
Gal Jums širdis yra kiek silp
noka. Ar gal inkstai kiek apsil
pę, pabrinkę ir kraujo gerai ne- 
iškošia. Arba , gal kraujagys
lės kietokos, nebetokios tęslios.

Antra vertus, gal. Jums nieko 
panašaus nėra, bet tik yra mo- 
žakraujingumas. Gali, žinoma, 
būti kas negerai ir su kojom. 
Tikrai pasakyt negalima be as
meninio ištyrimo.

Jūs, Drauge, bandykite šitaip 
daryti. Keletą kartų kas dieną 
palaikykite kojas aukštyn iškė
lusi, bent po keletą minučių. 
Gult eidama, pamirkykite ko
jas karštam vandenyj. Da ge
riau būtų trumpųjų bangų dija- 
termija (short wave diather
my). čia gydytojas su dijater- 
mijos mašina smarkiai išjudi
na apstingusį kraują, išmasa
žuoja audinius ir prašalina ti
nimą bei įdegimą. Saldės šviesa 
ir ultia-vijoletiniai spinduliai 
nuo tam tyčia lempos ir gi daug 
gero padarytų. Būtinai eikite 
pasivaikščioti kas diena. Stovėt 
ilgai negerai, bet vaikščiot yra 
gerai.
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Asmeniškų Gabumų ir Darbo 
Reikšmė prie Socializmo

Darbas Tapo Garbės ir Pasididžiavimo Ženklu; Nei Tautinė Bei Rasinė Kilmė, Nei Lytis 
Nebestovi Skersai Kelią Pakilimui J Pačias Gyvenimo Aukštumas

F. Konstantinovas
Tiktai čia galimas masinis he-, sovietinė sistema visomis prie- 
roizmas visose darbo srityse
Tiktai čia atidarytos galimybės Į liniumus, gabumus ir apdovano-

menėmis aprūpina sąlygas ir ga-

žmogui geriausių savo kokybių, i jimus jų besivystymui. 
pačių brangiausių, reikšmin
giausių ir kilniausių jo ypatybių 
vystymui.

Tiktai didieji tikslai, didieji 
idealai gali pagimdyti didžius 
žygius (jų didžiausius nešėjus),! h 
ir kūrėjus, žadinančius milio- 
nuose doras ir kilnias aistras.

Pačiu aukščiausiu tikslu mū-! 
sų laike yra kova už komuniz
mą. Šita kova supuola su visos 
progresyvės žmonijos intere
sais. šita kova sužadina žmo-1 
nėse pačias geriausias jų koky
bes. Paprasčiausieji žmonės iš-

sako

(Pabaiga)
Mūsų šalyj, (Sovietų Sąjun

goj ), mes pamate pastatėme so
cializmą. Bet mūsų visuomenė 
po ilgo gimdymo kančių, ką tik 
išėjo iš senos visuomenės gelmių 
ir dar kaikuriai atžvilgiais— 
ekonominiu, doriniu ir protiniu, 
turi senos visuomenės atvaizdą.

Jau šioje vystymosi stadijoj, 
pirmoj fazėj komunizmo, mes 
esame liudininkais liaudies ta
lentų atbudimo, milionų kūrybi
nės iniciatyvos kilimo, gabumų 
pražydėjimo, kurie kapitalisti
nėj visuomenėj buvo paslėpti, 
slopinami, pajungti.

Pas mus dar yra darbo pada
linimas, profesijos, skirtumas
tarp kvalifikuoto ir nekvalifi- augo ir išauga į tikrus herojus, 
kuoto darbo, protinio ir fizinio 
darbo, pas mus užsiliko dar, tie
sa, nepamatinis, skirtumas tarpe 
darbininkų, valstiečių ir inteli
gentijos. Šito per tokį trumpą 
laiką, kaip dvidešimts metų, pa
naikinti negalima. Bet pas mus 
jau nėra prisirišimo žmogaus vi
sam amžiui prie tam tikros ga
mybos šakos, pas mus nėra to
kios padėties, kuomet vieni, pasi
remdami ant savo monopoliškos 
nuosavybės, ant gamybos prie
monių, visą amžių būtų pašauk
ti komandavoti, valdyti, įsaky
ti, o kiti turi būti tiktai pildyto- 
jai. Pas mus sudarytos tokios 
visuomeniškos žmonių gyvenimo 
sąlygos, kada kiekvienas gali iš
vystyti ir pareikšti visus savo 
gabumus ir talentus.

Mes neneigiam skirtumo gam
tos dovanų ir gabumų žmonėse. 
Negalima surasti ant viso že
mės skritulio dviejų žmonių, ku
rie absoliučiai būtų viens į kitą 
panašūs; kuom nors, bet jie ski
riasi viens nuo kito. Marksas 
sako, kad individai nebūtų indi
vidais, jeigu jie nebūtų skirtin
gi. Ir tam begaliniam jų apdo
vanojimo, žmonių gabumo įvai
rumo talentų yra vienas iš ga
lingiausių išsivystimo šaltinių 
prie komunizmo. Socializmas 
pirmą kartą atidaro begalinės 
galimybės individualiui išsivys
tymui visų gabumų. Visas vi
suomeniškas, ekonomiškas ir po
litinis socializmo šalies surėdy
mas aprūpina ir padeda piliečių 
aktyvumo augimui visose srity
se: gamybinėj, politinėj, kultūri
nėj. Kiekvienas gali rasti pačių 
įvairiausių savo gabumų ir ap
dovanojimų pritaikymą.

Štai viena lentelė, kuri 
daugiau, negu tūkstančiai 
gų apie fašizmo ir komunizmo 
esmę abelnai ir atskirai paėmus 

Įjų atsinešimą į asmens auklė
jimą.

Aukštųjų mokslo įstaigų mo- . 
kinių skaičius Sovietų Sąjungoj 
ir Vokietijoj yra sekamas:

Sovietų Sąjungoj, 1913 me-
įtais, buvo 125,000 mokinių, 
11928 metais—160,000 ; 1932 — 
! 412,000 ir 1936 metais—525,-1 
000 mokinių.

Vokietijoj, 1913 metais, buvo 
104,000; 1928—108,000; 1932— 
128,000; 1936 metais 89,000 
mokiniu.

Ypatingai charakteringos pas
kutinės skaitlinės. Vokietijoj fa- 

’ šizmo atsistojimas valdžioj pri- 
Šita kova1 vec^ Pr^e mo^s^eivhj skaičiaus

jie neturi? Kuo gi paaiškinti jų 
popui iariškumą?

Jie pasiekė tą tiktai savo as
meniškais gabumais, asmenišku 
atsidavimu darbui, tėvynės nau
dai, socializmo šalies naudai.

Ilfas ir Petrovas savo knygoj: 
“Vieno Aukšto Amerika” pasa
koja apie vieną, ne vien tik dėl 
Amerikos tipišką atsitikimą. 
Amerikoj pastatytas vienas iš 
didžiausių tvenkinių, taip vadi
namas “Boulder Dam”—gigan
tiška vandens varoma elektros 
stotis. Ji duos ne tik elektros 
šviesą ir energiją, bet bus ir 
drėginimo sistema.. . Tai—ame
rikoniškos technikos stebūklas. 
Apžiūrėdami šitą užtvanką mū
sų rašytojai užklausė inžinie
riaus Thompson©: kas yra 
“Boulder Dam” projekto auto
rius?

“Mūsų nusistebėjimui,—rašo 
Ilfas ir Petrov,—jis į tą klau
simą neatsakė. Jis galėjo tik pa
sakyti akcinių bendrovių pavadi
nimus, kurios valdžios užsakymu 
atliko tą darbą.”

Tame pasireiškia kapitalizmo
i esmė, jo atsinešimas prie darbo, 
prie darbo žmonių, prie jų ga
mybos. Pinigų valdytojai — ka- 

. pitalistai nuasmenina talentų 
genijus, jų kūrybą prisisavina, 
pasisavina žmonių technikinius 
statybos darbus. Kapitalizmo ša
lyse pinigai ir jų valdytojai— 
kapitalistai—tai viskas. Darbas 
ir jo nešėjai—niekas. Mūsų ša
lyje darbas ir darbo žmonės—

LIETUVOS ŽINIOS Wilkes-Barre, Pa.

Pačiu brangiausiu, kapitalu 
mūsų šalyje yra pats žmogus, 
darbo žmogus. Mūsų vadas, drg. 
Stalinas, pareiškia begalinį rū-

Šitoji kova pilietinio karo gady
nėj pagimdė čapajevą, ščorsą, 
Budioną ir dešimtis tūkstančių . 
kitų herojų, galingų galiūnų, ko
vojusių su begaliniu narsumu, 
vyriškumu ir drąsa prieš eibę 
skaitlingesnių priešų. ,
pagimdė tūkstančius stachano-. auk^tose ™k.{kloSe
viečių, darbo herojų. Šita kova 
verčia žmones pakilti į stratos
ferą, lėkti į šiaurių Polių, pir
mą kartą perskristi iš Maskvos 
per šiaurių Polių į šiaurių 
Ameriką, nusileisti į jūros dug
ną, į žemės gelmes, nugalėti di
džiausias kliūtis, dažnai perne
šant sunkių nepriteklių, neretai 
aukojant savo gyvybę.

Dargi daugelis mūsų priešų 
pripažįsta mūsų šalį pačia hero- 
iškiausią. Kame gludi mūsų he
roizmo šaknis—į šį klausimą at
sakymą duoda Sovietų Sąjungos 
herojus M. Vodopijanovas. 
“Lengva ir linksma dirbti, kuo
met jauti, kad tave apsupa milio- 
nai draugų”. Už kiekvieno he- 
roiško žygio pas mus stovi šalis, 
jos daugmilioninė liaudis su visa 
jos galybe ir jėgų rezervu, žmo- 
nės-herojai, nugalėtojai didžiau
sių kliūčių nuolat jaučia savo or
ganinį neatitraukime ryšį su mi- 
lionais. Prakeiktas asmeninio 
ir visuomeniško intereso priešta
ravimų klausimas pas mus išriš
tas. šitie interesai mūsų šalyje 
armėniškai derinami. Kiekvieno 
vystymasis yra tuo pat metu mū
sų sąlygose visų vystymu. Kuo
met vienoj mūsų pramonės ša
koj, (avalinėj), stachanoviečiai 
perviršijo darbo našumą, tai vie
noj iš labiausiai priešakinių įmo
nių Europoj firmos atstovai 
kreipėsi į vieną mūjsų narkoma- 
tą prašydami pranešti jiems sta- 
chanoviškų metodų paslaptį. 
Aišku, kad ši paslaptis gludi 
darbo klasės diktatūroj, socialis-

Darbininkų Susižeidimai
Prie pradžios m-los statybos 

Jonavos g. 84 nr. nuo nelaimin
go atsitikimo nukentėjo darbi
ninkas Vincas Lafkovičius; prie 
Kauno kelio ruožo tvarkomo ke
lio — Mičiuliene Kotryna; pabė
gių mirkymo dirbtuvėje — Ka
zys Marcinkevičius; centr. plač. 
geležinkelių d-vėse — Jagitima- 
vičius, Mikalajūnas Aleksas, 
Matusevičius Kazys, Rudzians- 
kas K., Raginskas M. ir Staške
vičius Povilas; Amerikos liet, i 
akc. b-vėje — Jonas Zasčiurins- 
kas, Mikas Ruginis ir Viktoras 
Juodaitis; V o 1 f o - E n gelmano 
alaus darykloje—Ant. Saka
lauskas, K. M. S. įmonėse—K. 
Malinovskis, K. Mazalskis, Pr. 
Mazgys, Aleksas Dambrava ir 
Eug. Bajarčikas; karo invalid, 
d-vėse—Jz. Dielininkaitis; Til- 
manso fab. — Pr. Kunickas; 
Kamberio ir ko. lentp.—St. Bre- 
dauskas ir Povilas Kisielius; 
“Pluošto” fab. — Br. Valakas; 
“Livelos” fab.—L. Hiršas ir Z. 
Čežikauskas; “Verpalit” fab.— 
E. Speckas ir “Lietmedyje” su
sižeidė darbininkai: Olga Ham- 
brytė, Vacį. Marozas ir J. Saule- 
vičius.

Šis Tas Iš Mūsų Miestelio
Mūsų apielinkėj per daugelį 

metų buvo drūčiai įsigalėjusi 
republikonų partija ir visur jie 
elgėsi savotiškai, kaip teisme, 
taip ir miesto valdyboje ir jie 
manė, kad jie ir toliaus taip Šei
mininkaus. Bet laike šių rinkimų 
jie likosi daugumos balsų sumuš
ti. Visur laimėjo demokratai, 
teismuos ir miesto valdyboje. 
Daugumos žmonių nuomone, 
naujai išrinkti žmonės į vald- 
vietes duos geresnį patarnavi
mą, negu buvusieji.

Mūsų apielinkėj yra buvę’ 
daug visokių streikų, kaip mai- 
nierių taip ir kitokių amatų 
darbininkų, bet dabar turim vie
ną iš nepaprastų Streikų, tai yra 
spaudos darbininkų streiką.

Lapkričio antrą dieną, apie 5 
vai. vakare “The Wilkes Barre 
Record” darbininkai, po vado
vyste CIO darbuotojų apšaukė 
streiką savo išnaudotojams. Ir 
tas kapitalistų reikalų gynėjas, 
geltonlapis, tapo sulaikytas, šis

kaip katastrofa įvyko. Padarius, streikas iššauktas svarbiausiai 
tą ekspertyzą būsiąs sprendžia- už algas. Tiesa, statoma ir dar
nias klausimas dėl traukimo tie- sąlygų pagerinimo reikalavi- 
son dviejų atsakingų Kauno 
miesto savivaldybės tarnautojų.

243 jungtuvės (1936 m.—1,219, 
1935 m.—1,161), gimė 4,742 kū
dikiai (1936 m.—5,232, 1935 m. 
—4,514), mirė 2,352 asm. (1936 
m. — 2/918, 1935 m.—2,281) ir 
priaugo 2,390 asm. 1936 m.— 
2,314, 1935 m.—2,233).

Iš viso per 1937 m. pirmus 8 
mėnesius buvo 12,944 jungtuvės 
(1936 m.—13,338, 1935 m.— 
13,096), gimė 39,067 kūdikiai 
(1936 m.—42,456, 1935 m.—39,- 
233), mirė 23,108 asm. (1936 m. 
—22,699, 1935 m.—24,099) ir 
priaugo 15,959 asm. 1936 m.— 
19,757, 1935 m.—15,134).

Šiluvos Maldininkų Katas
trofos Priežastys vis Dar

Tiriamos
Dėl Šiluvos maldininkų eks

kursijos, jėzuitu suorganizuotos, 
katastrofos prie Vilkijos, kol 
kas kaltinamuoju tėra patrauk
tas vienas šoferis. Bet yra nusta
tyta sudaryti ekspertų komisiją, 
kuri su autobusu nuvyktų į ka
tastrofos vietą ir ten ištirtų,

mai.

B

%

pestingumą apie gyvus, didelius tinėj ūkio sistemoj ii mūsų vi- 
ir mažus žmones, auklėja juos ir 
mokina visus partijos ir sovie-| 
tų valdžios vadovautojus rūpin-’ 
tis apie žmones, auklėti kadrus, 
kelti juos, neduoti jiems užsisto
vėti, surasti pritaikymą jų be- 
sivystantiems gabumams.

Stumiamomis žmonių veikimo 
jėgomis mūsų šalyje yra ne as
meniškas savanaudiškumas, gob- 
štumas, troškimas valdžios, kaip 
tai yra prie kapitalizmo. Ne. 
Mūsų šalyj stumiamos ir žadi
nančios jėgos prie žmonių veiki
mo yra patys kilniausieji moty
vai : atsidavimas socialistinei tė
vynei, liaudžiai, jos vadui, ne
apykanta prie prispaudėjus dar
bo žmonių, prieš fašistus.

Darbas mūsų šalyje—tai gar-, 
bes, šlovės, troškimo ir heroiš- 
kumo dalykas, žmogus, kuris 
gerai, sąžiningai dirba, tampa 
herojum mūsų šalyje. Argi yra 
pasaulyj kur nors kita tokia ša
lis, kur žmonės liktų liaudies 
herojais už pasisekimus kasdie
ninio protinio ir, fizinio darbo 
srityj? šitai galima yra tiktai 
mūsų šalyje, socializmo šalyje.

Streikierių tarpe yra susiklau
symas: patys skaitlingai pikie- 
tuoja. Taipogi jiems netrūksta ir 
simpatizatorių. Tik gaila, kad 
neiššaukė sykiu ir kitų vietos 

darbininkų, kaip 
Times-Leader” ir “Evening

šepečių Dirbtuvėse Nėra 
Tvarkos

M. Berkausko šepečių d-vėje 
rasta, kad savininkas neteisingai 
veda atsiskaitymo knygeles. Kai 
kurie d-vės skyriai įrengti krau
tuvės prieangyje, kur tamsios 
patalpos ir kit. Dirbtuvėje nėra 
mechaniškos ventiliacijos.

I. Berkausko šepečių d-vėje 
rasta dirbant 7 darbininkus ir 1 
mokinį. Pastarajam dirbti dirb
tuvės savininkas nebuvo gavęs 
iš inspektoriaus leidimo. Į dar
bininkų atsiskaitymo knygutes 
įrašomas ne faktiškas uždarbis, 
Get kiek nustatytas atitinkamų 
įstaigų. Pastaruoju laiku uždar
bis visai neįrašomas į atsisk. 
knygutes. Dirbtuvės patalpa 

j tamsi, nėra mechaniškos venti- 
piacijos ir kit.

A. Gotlibo šepečių dirbtuvėje 
taip pat rasta blogos patalpos, 
nėra ventiliacijos ir kit.

Š. Gotlibo ir sūnaus šepečių 
d-vė randasi blogose patalpose, 
kurios dirbtuvei visai netinka. 
Darbininkams darbo sąlygos 
yra nepakenčiamos.

1000 Darbininkų Padavę 
Prašymus Priimti “Gumos” 

Fabrikanant 40,000; per tą patį laiką so
cializmo šalyj moksleivių skai- jaį viskas. Patys paprasčiausi, 
čius aukštose mokyklose paaugo nepastebimi žmonės, sąžiningai 
virš 100,000.

Fašizmas — tai degradacija 
visose srityse. Komunizmas — 
tai progresas ekonominis ir ben
drai kultūrinis.

Nepaprastame Sovietų VIII- 
tame Suvažiavime drg. Stalinas 
savo pranešime sakė: “Nei tur
tingumo padėtis, nei tautinė kil
mė, nei lytinė, nei tarnybos pa
dėtis, o kiekvieno piliečio asme
niški gabumai ir asmeniškas 
darbas nustato jo padėtį visuo
menėj.” Kiekvienas gali vystyti 
savo gabumus ir gamtos apdo
vanojimą: ir rusas, ir ukrainie
tis, ir totorius, ir baltgudis, gru
zinas, armėnas, uzbekas, kazo
kas, čukčas ir buriatas—visos be 
išimties tautos.

Prieš visus atdaras kelias sa
vo gabumų pritaikymui, bent 
kurioj fizinio ar protinio darbo 
dirvoj.

K i e k v i enas kolchozninkas, 
darbininkas ir inteligentas gali 
likti Aukščiausiojo Sovieto na
riu. Visa mūsų socialistinė sis
tema pilnai tą aprūpina. Mūsų 
šalyj žmonės, kurie neužima 
aukštų valstybinių vietų, kartu 
su kitais naudojasi sovietinėj 
visuomenėj dideliu populiarišku- 
mu, juos gerbia, myli, kaip ge
riausius socialistinės tėvynės sū
nus. Jie užima žymią vietą visuo
menėj nepriklausomai nuo savo 
tarnybinės padėties. Tam pavyz
džių gali būti dd. Stachanovas, 
Krivonosas, Vinagradovas, Sme- 
taninas ir kiti. Stachanoviečius, 
mūsų herojus lakūnus—jūs ži
note. Jais gėrisi visa šalis. Ko
dėl jiems tokia garbė ir šlovė?

| stoją prie darbo, pasiekę tuos ar 
kitus pasisekimus darbo našumo 
srity j, pas mus lieka visuomeni
niais veikėjais.

Darbas tai visuomenės gyveni
mo pagrindas. Fizinis ir protinis 
darbas sukūrė visus turtus ant 
žemės. Darbas buvo ir yra vi
suomeniško progreso pagrindas. 
Bet darbas prie kapitalizmo bu
vo katorga, buvo atliekamas iš 
prievartos. Darbo vaisius pasisa
vina saujelė veltėdžių — parazi
tų. Ir štai dabąr pirmą kartą 
istorijoj, mūsų šalyj socialisti
nei revoliucijai laimėjus, darbui 
ir darbo žmonėms pripažinta jų 
tikroji reikšmė ir rolė. “Darbo 
žmogus įgavo svarbiausią jėgą,” 
—pasakė buvęs vidutininkas, da
bar kolchozninkas, Sergėjus Pet- 
rovič Nikulinas viename kolcho- 
zninkų susirinkime.

Dešimčių milionų žmonių dar
bas sudaro mūsų puikiosios so
cialistinės tėvynės šaltinį jėgos 
ir galybės. Kartu su tėvynės ga
lybe auga ir* jos sūnų didybė.

Vertė Tamara.

Naujasis kaliošų ir gumos dir- dienraščių 
binių fabrikas “Guma” jau bai
giamas statyti. Netrukus bus News.” Taip padarius, būtų bu- 
pradėtos statyti mašinos. “Gu- vę daug lengviau laimėt savo 
mos” fab. steigėjams ligšiol jau reikalavimus, 
apie 1000 darbininkų padavė 
prašymus, kad, fabrikui pradė
jus veikti, būtų priimti darban. 
Numatoma, kad fabrikui reikė
sią tik 600—700 darbininkų.

ŠIAULIAI
Nori Priversti Lankyti 

Bažnyčią
Vienos Šiaulių miesto pradžios 

inokyklos kapelionas išsiuntinė
jo vaikų tėvams raštą, kuriame 
sakosi įpareigojąs visus moki
nius lankyti sekmadieniais pa
maldas ir prašo tėvus tatai pri
daboti. Mat, dabar daugelis mo
kinių į pamaldas neatsilanko, 
nes tėvai varu į bažnyčią vaikų 
nevaro. Matyt, kad ir šis raštas 
taikytas daugiau laisvų pažiūrų 
tėvams.

V

i

Ant Pikieto Buvęs.

JOS GALITE LAIMĖTI 
$100,000 PRIZĄ 

OLD GOLD NAUJAME 
KONTESTE

.t:

suomenėj aplamai. Socializmas 
yra darbo entuziazmo šaltinis, 
žadinantis kokybės lenktyniavi
mą, talentų augimą. Visa mūsų Juk ypatingų tarnybos laipsnių

Čechoslovakijos Gyventojai
Praha, čechoslovakija.— 

Paskutinėmis skaitlinėmis, 
Čechoslovakija turi apie 15 
milionų gyventojų. Tarp jų 
yra 7,450,000 cechų, 3,320,- 
000 vokiečių, 2,310,000 slo
vakų, 720,000 vengrų; 569,- 
000 rusinu arba ukrainų, 
110,300 lenkų ir 204,700 žy
dų.

Hitleris reikalauja duot 
plačią savivaldybę Čechoslo- 

ivakijos vokiečiams.

ir

Darbininkai Nori 
Pasitobulinti

Panevėžio “Maisto”, muilo 
virvių fabrikų darbininkai pa
reiškė pageidavimą, kad jiems, 
be bendrojo lavinimo kursų, bū
tų steigiami specialūs kursai, 
kuriuose darbininkai galėtų įgy
ti teoretinių žinių savo specia
lybės srityje.

Sumažino Pašalpas
Panevėžio darbininkai nusis

kundė, kad vietos ligonių kasa 
sumažinusi išmokamas pašalpas 
ir padariusi kitus darbininkų ne
naudai nutarimus.

14 Metų Savižudis
X-6 d. už Tilžės gatvės perva

žos, ties geležinkelio depo san
dėliais, po einančiu traukiniu 
puolė jaunas vaikas, kurį trau
kinys mirtinai suvažinėjo. Da
rant kvotą paaiškėjo, kad tai 
būta savižudžio Vlado Vasilje
vo, 14 metų amž., gyv. Verdulių 
g. 53 nr. Jis mokėsi IV pradžios 
mokykloje šeštame skyriuje ir 
buvo vienas gabiausių mokinių, 
tačiau jį smarkiai veikė nesugy- 
venimas jų šeimoje, kuris ir at
vedė vaiką po traukinio ratais. 
Policija veda smulkią kvotą.

Nusispręskite Dabar Tuojau Stoti J 
šj Naują Kontestą ir Laimėti Prizą

OLD GOLD CIGARETAI duoda 
jums kitą viso amžiaus progą laimė
ti turtą. Šis kontestas yra didesnis 
ir geresnis negu pirmesnysis. šis 
kontestas susideda iš suteikimų 
praleistų kalbų dataikomų j tuš
čius piešinių baliūnus. Eikite pas 
savo cigaretų pardavinėtoją ir pra
šykite jo Old Gold Piešinių Bulletino. 
Jis yra VELTUI, su pilnom taisy
klėm ir reguliacijom liečiančiom kon
testą. čia yra 1,000 piniginių prizų, 
sudarančių $250,000. Nėra užčiupimų 
ar triksų. šis kontestas tik dabar 
prasideda. Dvigubai - švelnūs Old 
Golds ir vėl duoda jums progą pra
lobti visam amžiui. Atydžiai sekite 
instrukcijas. Skaitykite šj laikraštį 
dėl tolimesnių pranešimų.
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Tai lavonas Florence Christopher, neg rėš senutės, G5 metų amžiaus, nešamas 
laukan iš vienos New Yorko pašalpos sto ties. Kelis metus iš pašalpos gyvenę 
žmonės taip nuvargę, jog pradeda pašai pų stotyse kristi xiegyvi.

Studentus Sodina į 
Kalėjimų

Šįmet vasara komendantas 
administratyviu būdu buvo nu- i 
baudęs po 3 mėn. kalėjimo tei
sių fakulteto studentę M. Ku
činskaitę ir technikos fakulteto 
studentą J. Jurginį. Baudė už 
tariamą visuomenės kiršinimą.! 
Dabar prasidėjus mokslo me-1 
tams tas pats Kauno komendan-' 
tas išsiuntė į koncentracijos la
gerį, kuris dabar vadinasi darbo 
stovykla, teisių fakulteto stu
dentus Pajaujį ir Ginsburgą. 
Kas toji darbo stovykla, kitą 
kart parašysime plačiau.

Lietuvos žmonių Prieauglis
Sausio—rugpjūčio mėn. Cent- 

ralinio Statistikos Biuro duome
nimis, per 1937 m. rugpjūčio 
mėn. visoje valstybėje buvo 1,-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Tel. Stagg 2-5043 S

S

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

9495959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

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

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

87®1 JOS CAMPAU AVR, DETROH, MICH.

Notary Public

S
MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Ketvirt., Lapkričio 12, 1937

“LAISVĖS” DIDYSIS KONCERTAS / /

LIETUVIAI SCENOS ŽVAIGŽDĖS ŽIBĖS KONCERTO PROGRAMOJE
Bus Žymiausi Profesionalai Dainininkai, Artistai ir Liaudiški Talentai

ANTANAS BANYS
Baritonas, garsusis Operų ir Radio dainininkas. Dabar 

jis dainuoja Philadelphijoje.

Koncertas įvyks Sekmadienį

Lapkričio 14 November

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

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

1
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George Kazakevičiaus
Šešių Kavalky Orkestrą Gros Šokiams t

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 repertuarų 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
Stasys Kuzmickas

Baritonas iš Shenandoah, Pa.

KONCERTUI ĮŽANGA 
50c, 75c ir $1.00

Vien tik šokiams 50c
• •♦

Sėdynės Rezervuotos

Prašome išanksto įsigyti tikietus
EDNA VAIVADAITfi, 

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 jį. Tai džiaugsmas 
Amerikos lietuviams turėti tokių puikių talentų kaip aukščiau nurodytų, kurie dalyvaus “Laisvės” Koncerto programoj, s *

• ......' r-.......................- - ..........— ............................. 1 .............. .................-............................ ...



Ketvirt., Lapkričio 11, 1937 naisvi Puslapis Penktas

Frank Pitcairn Vertė D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
Bridgeport, Conn

(Tąsa)
Tuom kartu liaudiečių generolas Jose 

Miaja, narys Karo Komiteto Apgynimui 
Madrido, organizavo tikrai moksliškai 
sostinės apgynimo sistemą, apgynimą 
gatvių su pagelba maišų su smėlių, ir la
biausiai išailgai kraštus Manzanares 
upės.

Atstovai liaudies armijos Penkto Pul
ko persikėlė su Karo Komitetu Apgyni
mui Madrido iš paprasto namo į Marezo 
palocių... EI Campasino (valstietis), 
vienas iš drąsiųjų ir didvyriškų liaudies 
milicijos vadų, — davė įsakymą karo ko
misarams sušaudyti ant vietos kiekvie
ną oficierių, kuris bus pastebėtas išda
vystėje arba bandyme dezertuoti. Už 
šį įsakymą jį karštai pasveikino jauni 
respublikiečiai oficieriai, kurie džiaugė
si, kad, galų gale, su bailiais ir išdavi
kais bus tinkamai pasielgta.

Fašistų generolų išdidus įžengimas į 
Madridą neįvyko. Mes visi tą žinome, 
kodėl tas atsitiko. Ne paskutinę rolę su
vaidino ir tie didvyriški užsienio kovoto
jai, kurie sudarė Tarptautinę Brigadą.

Fašistai buvo priversti greitai per
keisti savo veikimo planą. Buvo aišku, 
kad generolas Franco niekados nepaims 
Madrido, jeigu jam nebus galingesnės 
pagelbos suteikta iš Italijos ir Vokieti
jos. Bet tam, kad palengvinti generolo 
Franco paramą, tai reikėjo oficialiai jo 
gaujas pripažint Ispanijos valdžia.

Italija ir Vokietija jį pripažino. Po to 
greitai buvo padarytas sekamas žingsnis 
—grūmojimas Ispanijos liaudžiai bloka
da. Fašistai tikėjosi, kad su pagelba už
sienio fašistų jie galės pastoti kelią plau
kiantiems Ispanijos liaudies pagelbai 
ginklams. Tuo kartu planavo pripluk- 
dyti daug ginklų fašistams, ačiū kuriems 
jie turės pilniausią persvarą prieš liau- 
diečius.

Anksti rytą, gruodžio 15 dieną, pirmo
sios Vokietijos armijos reguliarės dalys 
buvo patrauktos mūšin prieš liaudiečius 
Madrido fronte.

Ties Boadilla mušėsi Hitlerio karinės 
dalys. Liaudiečių kovotojai atmušė fa
šistų atakas, nepaisant to, kad fašistų 
spėkos buvo didesnės. Ne vien žmonės, 
bet vis daugiau ginklų ir amunicijos 
plaukė iš Vokietijos. Matyti, Vokietijos 
fašistai verždamiesi į Ispaniją darė di
delio karo bandymus.

Po vakarykščio prakišimo generolo 
Franco armija vėl žiauriai atakavo 
šiaur-vakarų Madrido frontą. Matyt, fa
šistai norėjo prieiti prie Madrido—EI 
Escorial plento. Gretimai to jie tęsė sa
vo žmogžudišką taktiką—iš lėktuvų bom
bardavo ir žudė civilius žmones.

Ryto grįždamas iš fronto mačiau pa
sekmes jų taktikos. Mes važiavome per 
kaimelį Majadajondą. Jis nėra armijos 
linijoj ir ten kareivių nėra. Ten nieko 
nebuvo, apart ramių gyventojų, kurie 
gyveno 30-40 medinių namų patalpose. 
Arti kaimelio, prie prūdo, matosi stogai. 
Mes sustojome gatvėj pasitaisyti auto
mobilių. Staigiai atskrido 20 fašistų 
bombanešių, Italijos išdirbystės “Capro- 
ni,” sukdami visai žemai.

Gatvele bėgo žmonės, šaukdami vals
tiečius palikti namus ir bėgti į laukus. 
Mes matėme, kaip bėgo moterys su ma- 
žiuciukais vaikučiais ant rankų. Dau
giau paaugusius vaikučius jos vilko už 
rankučių, ragindamos greičiau bėgti.

Mes suspėjome pasitraukti apie 200 
mastų nuo gatvės į krūmokšlius. Tuojau 
pasigirdo bomų sprogimai. Aš suskaičiau 
43 sprogimus. Liaudies armijos oficierius 
buvęs su manim suskaitė 60.

Aplinkui mus sukosi dideli debesiai 
tamsių dūmų. Tai čia, tai ten vertėsi liep
snos liežuviai. Girdėjosi baisūs vaikučių 
klyksmai ir drebanti balsai motinų-vals- 
tiečių. Aš mačiau jauną merginą, apie 15- 
18 metų. Ji prabėgo artimai pro mus, 
atkišus rankas ir užrietus galvą. Jos 
nustebusios akys žiūrėjo į vieną tašką. 
Iš jos krūtinės vertėsi skaudus verksmas. 
Bombardavimas atėmė jai sąmonę ir ji 
bėgo, kur akys vedė.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS

LAZDIJŲ POEMA
Kažkoks vabaliukas po širdžia man. knieti
Juokais apdainuoti Lazdijų pasvietę.
Tad jūsų paprašęs darbe šiam padėti, 
Rašau, nors gal teks man už tai nukentėti.

Nuo sienos šiaudinės miestelis šis pirmas, 
Tad turi jisai apskrities visas firmas, 
Tvoras nudažytas prie valdiškų rūmų 
Ir projektą sodo su piktžolių krūmu.

Iš viso, miestelis nuteikia karingai, 
Nes karo pabūklui čia šiemet nestinga; 
Iš aikštės brukuotos išvartėmi granitą, 
Tad šiais sviediniais galim pliekti viens kitą

Kad vandenio gero neturim—nebojam, 
Artezinį šulinį kasmet remontuojam, 
Bet vos tiktai pirmas šaltukas ateina— 
Iš durpinių vandenio neštis mes einam.

Pavasarį vėl šulinys tas neveikia, 
Ištroškę žmoneliai užtat mus papeikia.
Į šulinį vėl mes vamzdžius naujus kalam, 
Kad žiemai atėjus būtų kas užšąla.

Biblioteką turim, palygint, nemenką, 
Skaitytojų: tuzinas, koma ir penki. 
Gustaičio namely ši įstaiga veikia, 
Užtat teleskopo su j ieškot jai reikia.

Skaitykloje lankosi: sargas, vedėjas, 
Vaikai trys ir vienas žydas kirpėjas. 
Jei ją nukeltum dar toliau už miestelio, 
Netektų jinai ir to vieno svetelio.

Mistely tvarka pavyzdinga nuo seno, 
Švara—tik valdybos sodely gyvena. 
Visam gi miestely puikus aromatas, 
Nes išvietes kiauros, o nieks to nemato.

Yra dar miestely toks ponas nemenkas 
Tautybei jis kelti nesigaili rankų; 
Pats vėliavos stiebą kas savaitę dažo 
Ir tuo tautiškumą parodo nemažą.

Užtat jisai turi čia įstaigos kėdę.
Toje pat žinyboj ir prisiega sėdi;
Dar sodą sau poilsiui prie algos gauna, 
Bet jį išnuomavęs vien pinigą krauna.

Tai tiek apie šitą: taip šaunų miestelį, 
Daugiau padainuoti teks kitą kartelį. 
Beje,, dar šiandieną pridurti čia reikia, 
Kad gaisro komisija puikiai mūs veikia,—

Įsakė palėpes su moliu užpilti, 
Užmiršus, kad gaisras iš stogo gal kilti, 
Nes stogas šiaudinis nuo vėjo pašiuręs, 
Vos kibirkščiai kritus, kaip parakas kurias. 

činčiberis.
(“Kuntaplis”)

Atskaita lietuves Draugę Komitetu už Liepos, 
Rugpjūčio ir Rugsėjo Mėnesius, 1937 Mėty

Lowell, Mass., per 
V. Mikalopą

Įplaukos Liepos Men.
Hudson, Mass., per J.

Jaskevičių....................4.00
Freehold, N. J., per L.

Kazlauską

Pittsburgh, Pa., per

MonteBy, Mas., per
J. Stigienę ,...

1.00

4.25
50'

‘ > Viso $4.50

Įplaukos Rugpjūčio Mėn.
Nanticoke, Pa., per

J. Vitkūną...................$1.00

Viso $6.25

Įplaukos Rugsėjo Mėn.
Brighton, Mass., per

J. Butkų......................$1.00
Hillside, N. J., per Anną

Zuparko . . .50

Trumpos Žinutes
Lapkr. 2 d. įvyko šio miesto 

administracijos rinkimai. Mies
to majoru išrinkta socialistas 
J. McLevy 28,538 balsais prieš 
demokratų 8,970 ir republikonų 
kandidato 4,041 balsus. Kaip at
rodo, tai tos dvi partijos kol kas 
dar turi generolus, bet jau gali
ma sakyti be armijos.

Mirė Kastantas Jankauskas
i Šiomis dienomis numirė Kas
tantas Jankauskas, 50 m. arii- 
žiaus. Vedęs, paliko dideliam nu
liūdime žmoną. Velionis susir
go spal. 20 d., š. m., paralyžiaus 
liga, dirbtuvėje. Iš čia paimtas 
ligoninėn ir spal. 28 d. pasimirė. 
Kadangi velionis buvo pasauli
nio karo veteranas, tai palaido
tas su militariškomis ir bažny
tinėmis ceremonijomis. Velionis 
priklausė Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijai ir keletai kitų draugi
jų, tad į kapus jo kūną palydėjo 
gražus būrelis draugų. K. Jan
kauskas buvo'gana gero būdo 
žmogus, tad buvo visų mylimas. 
Palaidotas šv. Mykolo kapuose.

M. Arison.

PATERSON, N. J.
Lietuvių Ukęsų NepriguUfnngas

Pašalpos Kliubas rengia balių, kuria 
įvyks 13 d. lapkr. po num. 62 La
fayette St. Pradžia 6 vai. vak. šo
kiams grieš Frank Bajek Orkestrą. 
Įžanga tiktai 25c. Kliubas širdingai 
kviečia visus Patersono ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti į šį didžiausios 
vietos lietuvių organizacijos paren
gimą ir bendrai, draugiškai 
linksmint. (266-267)

pasi-

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas

14 d. lapkr., sekmadienį, 1-mą vai. 
po pietų, pas dd. Valickus, 256 Walk
er St. Visi draugai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime daug svarbių 
dalyku aptart. — Org. G. S.

(266-268)

įvyks

Pirmutinis Kepurių Balius 
LDS 44-55 Kuopų

Lapkr. 14 d., Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. viršminėtos abi kuopos 
rengia smagius šokius su dovanom. 
Dalyvaukite visi. — Kom. (265-267)

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvių radio pusvalandžio vedė

jas A. Rėkus duoda koncertą ir per
statymą 14 d. lapkr., 4 v. po pietų 
Lietuvių Svet. Bus ir perstatymas 
“Piršlybos.” Dainuos Radio Choras 
ir bus kiti margumynai. — V-tis.

(265-266)

1

11.80

Viso $13.30 
Išlaidų liepos, rugpjūčio ir 

rugsėjo mėn. nebuvo.
Sutrauka

Viso įplaukų per tris men.
buvo........ .............. . $24.05

Birželio mėn. ižde buvo $984.72

a

i

Sykiu $1,008.77 
Rugsėjo 30 d. ižde lieka 

$1,008.77.
Sekr. J. Weiss, 
Ižd. 5. Sasna.

Newark, N. J
Spalio 27 d. Lietuvių komu

nistų frakcija suruošė draugei 
Bondžinskaitei prakalbas. Pu
blikos buvo virš 100 žmonių. 
Kadangi kalbėtoja ilgai gyve
no Sovietų Sąjungoj, tai dide
lę dalį savo kalbos pašventė 
kalbėjimui apie tą šalį. Atro
dė, kad kalbėtoja žmonėms pa
tiko. Ypačiai gerai atsakinėjo 
į klausimus, kurių buvo duota 
apsčiai. ...

•Pirmininkui paprašius aukų, 
padengimui lėšų, surinkta 
$14.23. Aukojo sekami: po 
$1: A. žolynas, A. Dulskis, J. 
Lipševičia; po 50c: F. Kvede- 
ra, J. Paukštaitis, A. Rušlys, 
I. Bėčis, M. Vitkauskienė, Jan
kauskienė, V. Žilinskas, J. 
Elinskas ir J. Mikšys. Kiti au
kojo po mažiau.,Visiems auko
to j amis širdingas’aciu !

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apylinkės Žiniai
Lapkričio 14-tą d. yra rengiama 

paminėjimas 20 m. Rusijos Revoliu
cijos sukaktuvės. Bus plačiai pagar
sėjus kalbėtoja Elizabeth Gurley 
Flynn ir kiti. Vieta visiems gerąi ži
noma, Manfield Hall, kamp. North
ampton ir S. Washington Sts. Pra
džia 7:30 vai. vak. Vietos ir apylin
kės lietuviai pasinaudokite šia pro
ga išgirst šią taip svarbią kalbėtoją.

(265-267)

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kp$ rengia puikius šo

kius prie geros orkestros, subatos va
kare, lapkričio 13»d. Crystal Ball
room, 325 E. Market St. Kviečiame 
visus apylinkes draugus ir drauges 
atsilankyti. Turėsime visokių gėri
mų ir užkandžių. Tikietas " tik 25c. 
Pradžia 7:30 vai. vak. —- Kom.

(265-267)

, PHILADELPHIA,, PA.
Lapkr. 24 d., vakare, tai yra prieš 

padėkavonės dieną yra rengiamas 
balius naudai Daily ir Sunday Wor
ker, bus ir laimėjimo traukimai už 
įžangos tikietą, kuris kainuoja 50c. 
Pirmas laimėjimas bus Chevrolet au
tomobilius, kiti mažesni, bet ir gerbs 
vertes. Viso 20 laimėjimų. Kurie ne
turite tikietų, pasipurkite, o kurie tu
rite parduoti, stengkitės išparduoti. 
Balius bus Seven-Eleven Club, 711 
S. Broad St. — Kom. (265-266)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BAYONNE, N. J.

LDS 26-ta kp. bendrai su IWO 
rengia šaunų balių su šokiais, įvyks 
13 d. lapkr., šeštadienio vakare, 
White Eagle Hall, 35-37 E. 23rd St. 
Grieš du benai visokius šokius. Įžan
ga 40c. — Kviečia Į£om. (266-268)

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 15 d., LDS visų kuopų 

valdybų susirinkimas yra šaukiamas 
pas drg. S. K. Mazan, 722 E. 128th 
St., 7:30 vai. vak. Nariai valdybų 
dalyvaukite, -nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Narys.

(266-268)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubas 

rengia Card Party ir šokius šešta- į 
dienį, lapkr. 13 d. Pradžia 7:30 v. v. 
Įžanga 25c. Šokiam gros , gera or
kestrą, taipgi bus gražių laimėjimų. 
Pelnas bus skiriamas šelpimui Ispa
nijos liaudies našlaičiams. Kviečiame 
visus vietinius ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti parengime. — Ren
gėjai. (266-267)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. svarbus susirinki- 1 

mas įvyks sekmadienį, 14 d. lapkr., 
10 vai. ryto, pas drg. Butvilus, 4620 
Melrose St. Prašome visų būti laiku.

(266-267)

EASTON, PA.
Puikus Koncertas ir Balius.

šeštadienį, 18 d. lapkričio, ALDLD 
13 kuopa ir Ukrainų IWO kuopa ben
dromis spėkomis rengia šaunų balių 
ir koncertą Vanderveer Svetainėj, 
kampas 9rtos ir Washington St. Šo
kiams grieš pagarsėjusi Polka Dots 
Orchestra. Koncertinę dalį programos 
išpildys Jaunų Ukrainų Grupė, iš 
Philadelphijos, kuris šoks ir dainuos 
savo tautos melodingus kūrinius; 
Aidbalsių Vyrų Kvartetas, iš Brook
lyn, N. Y. Jie yra plačiai pasižymė
ję savo harmoningu dainavimu; Miss 
H. Habinett, gabi Ukraine smuikinin
kė iš Philadelphia, Pa., ir vietinė An
toinette Ūsas. Taipogi dalyvaus pen
kios Ziegler Seserys su rinkiniu pro
letare škų dainų. . .

Kaip matote programa puiki ir 
įvairi. Svetainės durys bus atdaros 
nuo 7:30 vai. vakarei Programa pra
sidės lygiai 8 vai. vakaro. Programa 
prasidės laiku, tad nesivėluokite, ki
taip neišgirsite pradžios. Kviečiame 
dalyvauti iš arti ir iš toliau. Tai ne
paprastas parengimas Eastone. Bus 
taipgi skanių užkandžių ir gėrimų. 
Turėsite progą sueiti svečius iš kitų 
miestų. Įžanga į balių ir koncertą 
tiktai 35 centai ypatai. / 266-267)

vakare.
Panašios rūšies vakarėlį Komunis

tų Partija jau senai beturėjo suren
gusi, o dabar, kuomet, prisirašė gra
žus būrelis naujų narių ir norime 
juos supažindinti su vietos darbinin
kiškų organizacijų nariais, tad ir da
roma šis žingsnis ir manoma, kad 
vietos lietuviai nepraleis šios progos 
nepasinaudoję ir skaitlingai atsilan
kys.

Telefonas: Humboldt 2-7964

0

šiame parengime laikas praleisti 
bus galima taip, kaip kam patiks: 
šokiui, draugiškam pasikalbėjimui ir 
koziriavimui, o rengėjai būsime pri
sirengę aptarnauti visus dalyvius. 
Apart gėrimų ir kitokių užkandžių, 
turėsime ir keptos žuvies. Įžanga vi
siems dykai. Visus širdingiausiai už
prašome atsilankyti. — Komunistę 
Partijos Vietinis Skyrius.

(265-267) z

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

Nžra valandų sekmadieniais.

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

WILKES BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir apylinkės lietuvių 

žiniai: — lapkričio 11-tą d. yra ren- | 
giama didelė prieškarinė paroda, šiai 
parodai susirinkt paskirta vieta., 
kampas Washington ir Union gatvių, 
4-tą vai. po pietų. Iš tėn bus mar- 
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)

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)

CLEVELAND, OHIO
20 M. Sovietų Sukaktuvių 

Paminėjimas
Lapkričio 14 d., Public Auditorium 

(Ballroom) bus minėta 20 m. sukak
tuvės Rusijos revoliucijos. Kalbėto
jais bus Sam Darcy, narys K. P. 
Centralio Komiteto ir Angelo Hern
don, Vice-Pirm. Jaunųjų Komunistų 
Lygos. Bus gražus specialis dadėčkas 
peržvalga iš praeitųjų metų veikimo. 
Dalyvaukite skaitlingai. — Kom.

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 12 d. Penn Square teat

re prasidės rodymas judžio, “The 
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 
Viršminėtam teatre šią savaitę rodo 
judį “The Thirteen,” kuris verta vi
siems pamatyt. — M-ka. (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)

Rūgšti ruginė, snt'di ruginė, Sielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausiais pasirinkimas skaniausių' 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake*. 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen* 
Doughnuts, Pieo, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

<♦>

<♦>

d>

d>

<♦>
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvėstant.

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

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

palengvina pergalėti šaltį

<

<!

<

O
<!>

<♦>
<♦>

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės
KRAUJU IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

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

BINGHAMTON, N. Y.
Susipažinimo Vakarėlis.

Komunistų Partijbs vietinis- skyrius 
rengia pasilinksminimo vakarėlį, kai
po susipažinimo su naujais nariais,' 
kurių mey per šį vajų gavome 15.1 
Tad kviečiame visus vietos lietuvius ' 
atsilankyti ir savo draugus atsivesti.

Minėtas vakarėlis įvyks penktadie
nį, lapkričio 12-tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje (skiepe). Pradžia 7 vai.

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 s*ir Irving P1- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,

i
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MOKYTOJAI RAGINA GREE- 
NĄ PRIIMT CIO SIŪLYMĄ

Gi 
indo

bo, bet tam tikrais stambiųjų fi- 
nansierių ir fabrikantų išrokavi- 
mais, apie ką Daily Wor.keris vi
suomet suteikia daug žinių.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite-'pasikalbėti J ofisą 

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

Dr. Herman Mendlowitz
SS METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

yra užsimoję pasivaryt pirmyn tis Daily Worker atsišaukia į 
su savo kvota šiame Daily Wor- 
kerio vajuje. Tarp atskirų mies
to dalių, sekcijų, kuopų ir atski-

MASPETH, N. Y.
Ketvirtadienj, lapkričio (Nov.) 11 

d., 8 vai. vak. Žabelskio Salėj, jvyyks 
ALDLD 138 kuopos susirinkimas. Vi
si nariai dalyvaukite, nes bus skai
toma įdomi paskaita apie Chiniją, 
paruošta ALDLD CK sekretoriaus d. 
D. M. šolomsko. — Sekr.

(265-266)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Pasirandavoja penki didelį šviesūs 
kambariai naujai išmaliavoti. Renda 
$20.00. Kreipkitės pas Mrs. Abra
hamson, 402 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. (266-268)

,IVI fUI M AAIUĮRAAAAAA/ĮRAAAAAMIAARARAAAAARAAAAARARA RA RAPARDAVIMAI
♦

Parsiduoda grocernė su trim kam
bariais. Galima padaryti gerą pra-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*(. Triangle i-3621 

Brooklyn, N. Y.

Newyorkieciai komunistai

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

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

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

Reikalinga merginos dirbti prie 
abelno namų darbo, turi būti patyru
si. šeimynoj yra du suaugę žmones 
ir du maži vaikai. Mokestis $35 į 
menesį kartu su guoliu. Taip pat rei
kia ir turėt rekomendacijas, šaukite: 
Beachview 2-8577. (264-266)

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą >*
Pnrunmdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Aye.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves^ nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

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.

Traukiu paveiksima famiŲjų, Vea- 
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
412 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 4-6111

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorium 
Išbalzamuoja Ir laidoja numi- 
rulšius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
vėSelijoma, krikštynoms ir pa- 

sivažinšjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

gyvenimą. Savininkas priverstas par- Į 
duoti todėl, kad negali vienas dirbti I 
grocernėj, kitas dalykas tai šeimynoj 
įvyko mirtis. Kreipkitės po numeriu: 
846 Grand St., corner Florence St., 
Brooklyn, N. Y. (264-266)

Stephen Aromiskis 
(Armakanskas) 

Laisniuotas Graborius 
ROTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Wergreen 7-4381

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street z Brooklyn, N. 1.
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vfiliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAtBN, L. L N. Y

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

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

STREET, BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8883

168 Grand Street 
| Tel. Evergreen 8-7171 
< Brooklyn, N. Y.

V ILLvU A 1V4 C V MvVj kJlAUV ■ *• *

ma, negalima buvę pravest dėl, P° taip ilgo laiko streike, ma- 
stokos sanitariškai įrengtų ir. n^me rasti nuliūdusią, galvas 
lengvai prižiūrimų prietaisų. I nuleidusią grupelę žmonių. Ap*

Pieno Trustas Susižerė 
186 Milionus Pelno

Pieno biznis kai kam tapo 
aukso kasyklomis.

New Yorko f arm e rys gauna 
apie 4 centus už kvortą pieno.

Gi motinos moka po 14 centų 
už kvortą.

Kas atsitinka su ta
centų skirtumą nuo kvortos? 
Apie tai “Daily Workerio” ko
respondentas Milton Howard pa
duoda sekamų davinių:

“Oficialės skaitlinės rodo, kad 
nuo sausio iki rugsėjo mėn. šių 
metų, aukštutinės New Yorko 
Valstijos farmerys negalėjo 
gaut daugiau 3.7 centų už kvor
tą nuo 7‘ 
laiku Pieno Trustas mieste par-

Ketvirt., Lapkričio 11, 1937

Panaikins Pardavimą 
Palaido Pieno

Laisviečiai Pikietavo
u Iškilmingas Priėmimas 

Naujų Narių Gardene
Sveikatos Department© pat

varkymu, nuo sausio 1-mos, at
einančių metų, sulaikys parda
vinėjimą palaido pieno. Visi res- 
tauranai ir gėrimų pardavinėto
jai turės parduot pieną bute- 

i liukuose ar sandariai uždaro-
10-ties muose popieriniuose indeliuose, 

į kuriuos pienas supiliama sani
tariškai įrengtose stotyse, ar iš 
tam tikrų specialių indų.

Jau nuo 1932 meti] buvo 
įvestas įstatymas neleist parda- 
vinėt palaidą pieną, bet, sako-;

A n t r a d i enio vakarą grupe 
“Ųaisvės” darbininkų, Amerikos 
Laikraštininkų Gildijos narių, 
buvome nuvykę padėt streikuo
jantiems savo draugams pikie- 
tuot Brooklyno “Daily Eagle,” 
kurio redakcinio department© 
darbininkai pavyzdingai veda 
streiką jau du mėnesiu. Streikas 
iššauktas reikalaujant sugrą
žint darbininkus, pravarytus už 
unijinį veikimą.

Pirmiausia nuvykom į strei- 
kierių buveinę prie Fulton St.

p------------------------------------c --------------------------t •

I Dėlto 1934 metais buvo paskirta sirikom. Pilna salė suinteresuo- 
, tų, gerai nusiteikusių žmonių.

Prieš išeinant pikietuot, kaip 
' ir kasdieną, atlaikyta trumpas 
susirinkimas, kuriame pranešta 
iš tos dienos veikimo. Trumpai, 
gyvai, su geru ūpu vienas po ki
tam perstato, kaip vieniems iš 
jų pavyko sulaikyt įvairias fir
mas nuo garsinimosi tame laik
raštyje ; kiti, kaip gauta organi
zacijų parama; dar kiti, kaip 
skaitytojai paremia streikierius 
nepirkimu laikraščio — boikotu ; 
galop, kaip ujami skebai.

Pastarojo veiksnio liudinin
kais buvome ir mes patys vė
liau, kada išėjome į pikietą, ku
riame leidžia eit tik po vieną. Ir 
tokių pavienių susidarė ilgas 
retežis. Stebėtina, kaip tie strei- 
kieriai, didžiumoje jauni žmo
nės, čiagimiai amerikonai, moka 
gražiai pikietuot ir dainuot bei 
šaukt obalsius, kiekvienai padė
čiai pritaikytu tonu. Vienaip 
atsiliepiama į praeivius, kitaip į 
einančius streiklaužiaut, dar ki
taip apdainuojama ponas Good
fellow, laikraščio viršininkas, ir 
kiti. Viskas išeina taip savotiš
kai, kad net eilė pristatytų gu- 
zikuočių neiškenčia nesijuokę.

Tikrai smagus toks pikietas. 
Simpatikai, streikieriams padėt, 
nueikite 6 vai. vakaro į strei- 
kierių patalpą, 308 Fulton St., 
Central. Brooklyne.

Pieno Trusto. Tuo pat | nieid,b uuvu
jaiKu neno Trustas mieste par-! sPecialė komisija, kuriai paves- 
davinėjo pieną po 12 ir 13 centų ta Pažiūrėt įvedimą tokių prie- > 
kvortą, arba už 9 centus dau- (taisų. 
giau, negu, jis mokėjo farmeriui.

“Pieno vartotojai užsinorėjo 
sužinoti, dėlko. Paskirta trys 
skirtingos komisijos, bet Pieno

' Trusto advokatai ir sąskaiti
ninkai neprileidžia rimtai, nuo
dugniai, ištirt. Pieno Trustas 
nenori, kad visuomenė žinotų 
faktus.”

Tačiau ir prieš Pieno Trusto 
norą surinkta faktų. O jie yra 
štai koki: -

“Bėgiu pastarųjų 10-ties me
tų, vien tik Borden's savo šėri- 
ninkams išdalino $85,573,000 di
videndų.

“Pastaraisiais penkiais me
tais, National Dairy Products 
Co. išdalino $81,588,000 dividen
dais ir bondsų nuošimčiais.

“Depresijos metais, tarp 1929 
ir 1935, Borden's ir National 
Dairy tarp jų abiejų susižerė 
$186,000,000 pelno.

“1933 metais, National Dairy 
pelnas buvo $7,051,000, o 1936 
metais jau pašoko iki $13,000,- 
000, kuo ne dvigubai palyginus 
su 1933 m. pelnu.

“1933 metais, Borden's turėjo 
$3,661,000 pelno, o 1936 metais 
patrigubėjo iki $9,266,000.”

Tai daug pasaką faktai. Iš jų 
kiekvienam aišku, dėlko pieną 
gaminantieji farmeriai, dirbda
mi nuo anksti ryto iki juodai 
nakčiai, negali suvest galą su 
galu ir dėlko miesto vaikučiai 
tūkstančiais miršta dėl nedamai- 
tinimo ir šimtai auga įdubusio
mis krūtinėmis, šleivakojai ir iš
blyškę dėl stokos pieno, kurį nuo 
jų išplėšia Pieno Trustas.

New Yorke pieno vartotojai 
subruzdo veikt prieš tokį plėši-1 rų asmenų eina kompeticija už 
mą, bet dar negana veikiama 1 sukėlimą kuo daugiau sau pasi- 
prieš tokį atvirą, begėdišką iš-1 skirtos kvotos ir pridavimą Ma- 
plėšimą nuo biednuomenės to dison Sq. Garden mitinge, kuris | 
reikalingiausio maisto produkto, 
Ipkiu yra pienas.

į | Komisijai pristatyta daug vi
sokių išradimų. Daug jų visai at
mesta, daug grąžinta išradė
jams pagerinimui. Dabar trys 
rūšys indų jau esančios priim
tinos. Toki indai būsią lengvai 
išvalomi ir sterilizuojami, 
stiklais pardavinėtojas iš 
galės pieną išleist, bet ne pri
pilt be atidarymo užrakto. Ati
daryt galėsiąs tik pieno prista
tytojas, kuris atsakomingas 
prieš departmentą už pieno sa- 
nitariškumą ir rūšį.

Sveikatos departmentas ma
no, jog tuo būdu geriau galės 
prižiūrėti, kad pirkėjai gautų 
neatskiestą, nftnupilstytą ir sani
tariškai paduotą pieną.

Visame mieste per savaitę 
-buvo 26 nauji susirgimai diph
theria, iš tų 13 buvo Brookly
ne. Sveikatos komisionierius 
Dr. Rice ragina įčiepyt visus 
mažiukus vaikus apsaugai nuo 
tos ligos.

Skarlatina ir influenza su
sirgimai padaugėjo, bet tymais 
ir plaučių uždegimu susirgo 
mažiau.

Automobilių nelaimėse vėl 
žuvo 7, o nuo pradžios metų 
— 244. Mirimų nuo visokių 
priežasčių per savaitę — 457.

Gimė 649. Ši buvo gimimais 
biedniausia savaitė nuo perei
to vasario 13-tos.

Amerikos Prieškarinė-Prieš- 
fašistinė Lyga atžymi Pasaulinio 
Karo paliaubų dieną masiniais 
mif i n g a i s, kuriuose keliami 
svarbiausi dienos klausimai — 
Ispanija ir Chinija. Eilė mitingų 
surengta trečiadienio vakarą, 
taipgi ketvirtadienio vakarą 
per Lygos kuopas.

Viena Nelaimė Gali Vest 
Prie Kitos

Tankiai viena važiuotės ne
laimė tampa priežastimi kitai. 
Smalsūs žmonės, jauni ir seni, 
subėga nelaimės pažiūrėti, tuo 
būdu išstatydami save nelai
mės pavojun. Vairuotojai taip
gi nukreipia savo atydą nuo 
vairavimo į nuotikį, kas jau 
yra pavojumi sau ir kitiems. 
Įdomaukitės, jei norite, būkite 
atsargūs, nes kitaip patys lik
site priežastimi ar auka ne
laimės. Trafiko Stotis “I.”

Tikisi Sukelt $10,000 
Gardeno Mitinge

Prašo Pranešt Apie 
Atleidinėjimus

skaitytojus pranešt apie atleidi
nėjimą iš darbų. Laikraštis ne 
tik skelbs tokius pranešimus, 
bet ir duos patarimus, kaip tą 
atleidinėjimą atmušti. Antrašas: 
50 E. 13th St., New York City. 

Kaip patirta, daugelyj vietų
bus 13-tą lapkričio, paminėjimui atleidinėjama ne dėl stokos dar- 
Sovietų Sąjungos 20-ties Metų 
Sukakties.

Brooklyniečiai pasisakė pribu
sią į Gardeną su $5,000. New- 
yorkiečiai sakosi neužsileisią, 
jie sukelsią dvigubai tiek, kiek 
Brooklynas. K.

Sąskaitų komisionierius Paul 
Blanshard paskelbęs savo rezig
naciją iš tos vietos. Priežastimi 
jo pasitraukimo esąs noras pa- 

Mokytojų Unijos Lokalas rašyt porą knygų. Jis taipgi 
5-tas, AF of L, turįs New Yor-J manąs, kad “apvalymo darbas”, 
ke 6,000 narių, paskelbė AFL kuriam jis buvo paskirtas, esąs 
prezidentui Greenui siųstą laiš
ką, kuriame užgiria CIO unijų 
vienybės siūlymą, kaipo “priim- 
tiniausį”, ir ragina Greeną tą 
pasiūlymą priimt.

CIO pradeda vajų suorganiza
vimui batų šveitėjų-valytojų. Vi
same didmiestyje jų esama 10,- 
000.

didžiumoje atliktas.
Majoras LaGuardia prašęs jį 

persvarstyt rezignaciją ir pasi
likt.

Laike rinkimų kampanijos 
Tammany atakavo Blanshardą, 
kaipo kertinį raudonąjį.

ALDLD 1-mos kuopos susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį, 11 
lapkričio, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” salėj. Susirinkimas svar
bus, tad visų narių pareiga da
lyvauk Kviečiame dar nepriklau
sančius ateit prisirašyt.

Kuopos Org. G. W. (

TYRINĖS KLASTAVIMĄ 
BALOTŲ

Antradienį per kelias valan
das sulaikyta skaitliavimas bal
sų B|’onxe, kur ' buvo surasta 
klastos kelių distr. balotuose. 
Pašaukta rankraščio ekspertai 
patikrinimui numatomų klostuo
tais balotų.

Keturi nužiūrimi klastose 
skaitliuoto jai padėti po $2,500 
kaucijos kiekvienas.

Vienu iš svarbiųjų punktų 
Sovietų Sąjungos 20-ties metų 
sukakties minėjime šeštadienio 
vakarą, 13 lapkr., bus masinis 
priėmimas naujų narių, kurie 
įstojo Komunistų Partijon bė
giu pasfarųjų dviejų mėnesių. 
Tikimasi tokių narių turėti mi
tinge trejetą tūkstančių. Tai 
gražus būrys naujų kovotojų.

Apie revoliucija išlaisvintų 
180 milionų žmonių atsiekimus 
kalbės W ii 1 i am Z. Fošter, 
Kom. Partijos nacionalis pir
mininkas ir didžiojo 1919 me
tų plieno streiko vadas. Kitais 
kalbėtojai bus James W. Ford, 
Sadie Van Veen. Pirmininkaus 
Charles Krumbein.

Programoje masinis persta
tymas vaizdo “šeštadalis Pa
saulio,” kuriame • dalyvauja 
200 parinktiniausių artistų-lo- 
šėjų, šokėjų, muzikantų, sce
nos technikų, direktorių. Ti- 
kietai 50c, 75c, $1.10 ir $1.65.

Federaliame Teisme prie tei
sėjo John C. Knox pradėta kai
lių industrijos raketo bylą, ku
rioj bus teisiama 15 asmenų. 
Iki šiol 52 asmenys iš 94 įvar
dintų yra prisipažinę kaltais ra
kete.

P i r m a e i 1 i ai raketo tūzai, 
Louis (Lepke) Buchalter ir Ja
cob (Gurrah) Shapiro tebėra 
nesuimti. Už informacijas, ku
riomis einant būtų galima juos 
areštuot, yra paskelbta du ats
kiri atlyginimai—$10,000 ir $5,- 
000.

Juos kaltina bandyme mono- 
polizuot kailių industriją ir nu
statyt kainas priešingai Sher
man prieš-trustiniams įstatams. 
Jie taip pat kaltinami vartojime 
prievartos ir teroro atsiekimui 
savo tikslo.

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

Kc'.?!1:.

v-

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užSjimui su 
moterimis. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

PHONE PULASKf 5-1090

Managed by
RHEA TEITELBAUM
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