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Lietuviški klebonai pradėjo 
smarkų vajų prieš Smetonos 
valdžios pasimojimą panaikin
ti Vytauto Didžiojo Universite
te teologijos-filozofijos fakul
tetą.

Vienas kunigų laikraštis ap
gailestauja tąjį smetonininkų 
žygį teigimu, būk uždarius mi
nėtąjį fakultetą “esamieji pro
fesoriai prie teol. filosofijos 
fakulteto lieka be duonos.”

Prastas argumentas!

O kunigų “Garsas” rašo : 
“Rusijoj yra 45,000,000 ti

kinčiųjų.”
Girdi, tai patirta per per

eitą gyventojų surašinėjimą.
Tik nelabai senai tie patys i 

kunigiški laikraščiai skelbė, 
būk Rusijoj visi tikintieji iš
šaudyti.

Pas tuos žmones kairė neži
no, ką daro dešinė.

KRISLAI
Subruzdo.
Jubilėjinis SLA Vajus.
Lietuva Dalyvaus Parodoj.
Pranašauja TDUF Skilimą.

Rašo R. Mizara.

Pereitasis SLA auksinio ju- 
bilėjaus vajus tęsėsi metus ir 
tris mėnesius laiko.

Dabar išduota atskaitomy
bė, kiek tas vajus davė orga
nizacijai naudos.

Įrašyta 1,371 suaugusiųjų 
nariu ir 159 vaikai.

Išmokėta organizatoriams ir 
kitiems reikalams: $2,686,42.

Vadinasi, SLA kainavo arti 
po pusantro dolerio kiekvie
nas naujas narys.

Vajuje išviso dalyvavo tik 
apie vienas trečdalis SLA 
kuopų (140).

Palyginti, tai labai mažai.
Ponas Vinikas skelbia, būk 

vajus buvęs pasekmingas. Bet 
man taip neatrodo. Reikalin
ga .atsiminti, Jb^tai buvo auk
siniam organizacijos jubilėjui 
paminėti vajus.

Spauda skelbia, kad ir Lie
tuva dalyvaus New Yorko 
tarptautinėj parodoj, praside
dančioj 1939 metais. Ji turė
sianti “1,000 metrų pavilioną 
su penkiais skyriais.”

Didžiojo New Yorko lietu
viai turėtų prie tos parodos 
ruoštis taip jau.

Gal Am'erikos Lietuvių Kon
greso Brooklyniškis komitetas 
galėtų tam darbui vadovauti? 
Reikėtų jau dabar tuo pradėti 
rūpintis.

Tarptautinės Darbo Unijų 
Federacijos Vaikiantysis Ko
mitetas tariasi su Sovietų Są
jungos profesinių sąjungų 
(unijų) Veik. Komitetu dėl 
vienybės.

Manoma, kad neužilgo So
vietų darbo unijos įstos į Tarp
tautinę Darbo Unijų Federa
ciją (seniau vadintą “Amster
damo Internacionalu”).

Tai, iš tikrųjų, gražus žy
gis.

Bet žiūrėkit, ką kalba apie 
tai reakcininkai, štai Hollandi- 
jos deimantų apdirbimo pra
monės darbininku unijos lyde
ris, Henri Pollak, pareiškė:

Jei į T.D.U.F. bus priimtos 
Sovietų Sąjungos profesinės 
sąjungos, tai, girdi, pačioj Fe
deracijoj įvyksiąs skilimas!

Tąjį skilimą, aišku, ruošia 
jau dabar toki Pollakai ir 
jiems panašūs.

Yra žmonių, kurie nieko ne
pamiršo ir nieko naujo neiš
moko !

$100,000 Kyšių R. I. Valdi
ninkam per metus

Providence, R. I. — Ark
lių Lenktynių Sąjunga per 
metus išmokėjo $100.000 ky
šiu valdininkams, kaip ją 
dabar kaltina federalis teis
mas. Į skandalą įsivėlę keli 
stambūs demokratų vadai.

Manila. Filipinai, lapkri
čio 12.—Viesuliška audra 
užmušė kelis tuzinus žmo
nių ir suardė daugį namų, 
palikdama 33,000 žmonių be 
pastogės.

Darbo Žmonių . 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metama 
Brooklyne $7->OO 

Metama

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

fe

Telephone STagg 2-3878

S o v. Kelia 
Algas Pro
fesoriams

Prie Gėry Reguliarių Algų 
Profesoriai Gaus Damokė- 

jimus už Extrą Darbą
Maskva. — Liaudies Ko

misarų Taryba gausingai 
pakėlė algas profesoriams 
ir instruktoriams aukštosio
se mokslo įstaigose.

Mokytojai, kurie neturi 
aukštesnių mokslo laipsnių, 
gaus nemažiau kaip 500 
rublių per mėnesį regulia
rės algos. Profesoriams, tu
rintiems 
laipsnius, bus mokama bent 
po 1,500 rublių mėnesinės 
algos.

Profesoriai ir mokytojai, 
kurie duos lekcijas kitose 
mokyklose, apart savo nuo
latinių mokyklų, gaus prie- 
dan dar pusę reguliarės al
gos.

Gydytojam, kurie aptar
nauja ligonines ar klinikar 
prie medikalių mokyklų, ir 
dar pamokas duoda, bus 
mokama alga ir kaip moky
tojam, apart reguliarės al
gos kaip gydytojam.

Universitetų viršininkai 
gaus ne tik reguliarės algas 
už tų savo pareigų ėjimą, 
bet dar priedines algas už 
valandas, kurias pašvęs mo
kinimui.

Universitetų skyrių deka- 
nam-perdėtiniam bus damo- 
kama po 50 procentų, prie 
jų reguliarių algų kaip pro
fesorių.

Studentai iki šiol gauda
vo po 130 rublių mėnesinės 
pašalpos iš Sovietų valdžios. 
Dabar pašalpa pakeliama 
iki 200 rublių per mėnesį.

Sovietai savo 20 metų su- 
kaktyj pakėlė algas milio- 
nams darbininkų, ypač tiem, 
kurie buvo žemiau apmoka
mi. Bet neapleidžia ir pro
tinių darbininkų, profesorių 
ir mokytojų.

Ekonominė socialistinė 
Sovietų pažanga eina nau- 
don visiem Sovietų piliečių 
sluoksniam.

mokslo daktarų

Susmunka Gandai apie Sovie
tų Ambasadorių Areštą

Maskva. — Nepasitvirti
na girdai, paskleisti per ka- 

I pitalistę spaudą, būk Sovie
tai areštavę Jurenevą, savo 
ambasadorių Vokietijai, M. 
Karskį — Turkijai ir J. H. 
Davtianą — Lenkijai.

Jie buvo pašaukti Mask
von tik pasitarimams, gal ir 
tūliems pakeitimams Sovie
tų atstovybėse užsieniuose.

Berlin. — Sovietų laikraš
čių korespondentai tvirtina, 
kad Jurenev gruodyj vėl su
grįš kaipo Sovietų ambasa
dorius Vokietijai.

AUGA BEDARBĖ 
VOKIETIJOJ

Berlin. — Per mėnesį be
darbių skaičius Vokietijoj 
pakilo 33,000. Bet naziai 
skelbia, būk dar tik 502,000 
bedarbių “iš viso” tesą jų 
šalyj.
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Vietoje senosios Maskvos iškyla naujoji—nauji pastatai, naujos gatvės. Čia parodo
ma gatvė tarpe Manežnaja gatv. ir Okhotny kelio, kuri veda j didįjį Sovietų Palocių.

ŽUVO DU WORCESTERIE-
ČIAI ISPANIJOS KOVOJ

Worcester, Mass. — Šian
dien pasiekė mus liūdna ži
nia. Spalio 13 d., žuvo du 
draugai worcesterieciai Is
panijos kovos lauke, kurie 
buvo amerikiečių Lincoln’o 
Batalione.

Tai . gerai worcesterie- 
čiam žinomas Julius Baublis 
ir Francis Daily. Abudu 
draugai -buvo liuosnoriai, 
kurie nuvyko padėti Ispani
jos liaudžiai kovoj prieš fa
šizmą.—S.

Pranašauja, kad Praeisianti 
Nauja Depresija Darbuose
Washington.—J. H. Jones, 

pirmininkas valdiškos Fi
nansų Atsteigimo Korpora- 
jos; pripažįsta, kad darbai 
mažėja, bet ramina, kad ši 
depresija “nesanti tokia 
rimta, kaip tūli žmonės įsi
vaizduoja.” Jis pranašauja 
naują biznio atgijimą ir 
taipgi sako, kad turėsią būt 
numušti taksai nuo korpo
racijų sukauptų pelnų, 
bergždžiai laikomų neva 
“atsargai.”

Fabrikai Bus Uždari, iki Iš- 
parduos Gatavus Audeklus
Southbridge, Mass.—Visi 

750 darbininkų tapo paleisti 
neribotam laikui iš dviejų 
dirbtuvių Southbridge and 
Sturbridge Finishing kom
panijos. Bosai patarė darbi
ninkams jieškoti naujų dar
bų, nes šios dirbtuvės bus 
uždaros, iki kompanija par
duos 23 milionus jardų jau 
gatavų audeklų.

Pakeistas Sovietą Baltarusi
jos Prezidentas

Maskva. — Sovietų Balta
rusijos centro pildantysis 
komitetas pašalino to kraš
to prezidentą A. S. Gradą ir 
ministerį pirmininką Ivaną 
Žuravliovą, Nauju preziden
tu paskirtas Nikifor Nata- 
levič.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ragina pri
vatinį kapitalą statyt dau
giau naujų namų, kur ne
mažas skaičius darbininkų 
gautų užsiėmimo.

K

I Anglai Gavo Didžiausius
Žibalo Šaltinius 

Meksikoje

ISPANŲ KOMUNISTAI IR 
VALDŽIOS DEŠINĖJIMAS

galeiviai Buriasi Kovai 
Prieš Naują Dalybą

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas L. Cardenas pa
sirašė sutartį, kuri perlei
džia dar 6,000 akrų žibald- 
aliejaus žemės išnaudot 
Eagle Žibalo kompanijai, 
šakai Anglijos Royal Dutch 
Shell Aliejaus kompanijos. 
Už tą leidimą-koncesiją an
glai duos 15 iki 35 procentų 
apdirbamo žibalo Meksikos 
valdžiai.

Jau iki šiol anglai kontro
liavo 60 procentų visos ži
balo gamybos Meksikoj; jų 
valdomi aliejaus šaltiniai ir 
valyklos davė po 60,000 sta
tinių žibalo per dieną. O pa
gal dabartinę sutartį, anglų 
Eagle Žibalo kompanija 
gauna išnaudot naują gau
singą aliejaus plotą Pozari- 
coj, turtingiausią žibalu po 
Iraq’o, kuris savo aliejaus 
versmėmis užima pirmą vie- 

Amerikos 
kompanija 

šia 
ang-

Madrid. — Ispanijos mi
nisteris pirmininkas Negrin 
ir apsigynimo ministeris In- 
dalecio Prieto kreipia Liau
dies Fronto valdžią pusėn 
tokios buržuazinės demo
kratijos, kas Franci jos val
džioj vadinasi “kairiuoju vi
duriu.”

Ispanijos Komunistų Par
tijos centro komitetas da
bar laiko savo pilnaties po
sėdžius. Svarsto, kaip su- 
stiprint liaudies jėgas kovai 
prieš fašizmą ir kaip atsi
liepti į Negrino valdžios de
šinėjimą.

N. Y. Times korespon
dentas H. L. Matthews ma
to, kad Ispanijos komunis
tai ir toliaus rems Negrino 
valdžią, jeigu tik jinai iš 
tikro kovos prieš fašizmą.

“9-niy” Valstybių Konferen
cija Trypia ant Vietos

tą pasaulyje.
Standard 
jaučiasi 
Meksikos 
lais.

Ilgai ėjo ginčas dėl 
pakėlimo darbininkam 
lų valdomuose Meksikos ži
balo laukuose. Bet anglai, 
gavę turtingiausius Meksi
kos žibalo šaltinius, dabar 
galėsią pridėt darbininkam

Brussels, Belgija.
on x 

nuskriausta 
sutarčia su

ang-

Anglai žibalą iš Iraq’o tu
ri gabentis Viduržemio Jū
ra, o karo metu Italija ga
lėtų užkirst jiem tą kelią. 
Bet aliejų iš Meksikos ang
lai gali laivais parsivežti 
plačiaisiais vandenynais.

Hitlerio agentai taipgi 
smeigėsi prie Meksikos ži
balo, bet kol kas jiem ne
vyksta susiderėt su Meksi
kos valdžia. Mainais už alie
jų jie siūlosi gabent Meksi
kai įvairias mašinas.

Dingo 23 Jūrininkai Nusken
dusio Graikijos Laivo.

Norfolk, W. Virginia. — 
Per audrą už 40 mylių nuo 
Hatteras Iškyšulio nusken
do Graikijos prekybinis lai
vas Tzenny Chandris. 23 jo 
jūrininkai nežinia kur din
go, ir tik 6, kiek žinoma, li
ko išgelbėti. Jis vežė seną 

I geležį iš Amerikos.

senatorius

Harrison

Amerika Planuoja Siųst Savo Šaukia Numuši Taksus Kapi- 
Biznio Agentus Pas Generolą 

Franco
falui, Atmest Darbo Valan

dų ir Algų Nustatymą
Washington. — Jungtinių 

Valstijų užsieninė ministe
rija taip pat svarsto siųst 
savo “biznio agentus” į ge
nerolo Franco valdomą plo
tą Ispanijoj. Tie agentai 
faktinai turėtų konsulų tei
ses. O tai būtų netiesioginis 
pripažinimas Franco “val
džios.”

Anglija jau taip daro; ir 
Amerikos valstybės (užsie
nių) ministeris C. Hali no- 
roms-nenoroms pripažino 
United Press atstovams, 
kad ir ši šalis rengiasi pa
sekti Anglijos pėdomis į pu- 
siau-pripažinimą fašistų 
valdžios Ispanijoj.

Japonija Tikisi, kad Chini- 
ja “Greit Pasiduosianti”
Tokio, lapkr. 14. — Japo

nų komandieriai sako, kad 
iie užėmė Kiatingą, stip
riausią tvirtumą chinų 
“Hindenburgo linijoj,” į va
karus nuo Shanghajaus. Pa
sakoja, būk chinai “galva^ 
trūkčiais bėgą” linkon nau
jos vyriausios savo apsigy
nimo linijos, už 50 mylių į 
vakarus nuo Shanghajaus.

Japonai taip pat giriasi, 
kad jie “paima į slastus” 
Soochowa, 200,000 gyven
tojų miestą, prie Tai Hu 
ežero, į vakarus nuo Shang
hajaus.

Japonijos valdžia tikisi, 
kad Chinija “neužilgo” bū
sianti priversta daryt pa
liaubas su Japonija; tuo tik-

- “ P.au" siu jau kalbėjęs Anglijos
guma atstovų devyniolikos admirolas Little su japonų 
šabų, dalyvaujančių vadina- generolu Iwane Matsui. O 

devynių^ valstybių Japonija laikytųsi sekan-moj < 
konferencijoj išdirbo švelnų 
pareiškimą, taikomą prieš 
Japonijos karą Chini j o j. -Pa
reiškimas kalba, kad reikia 
šventai laikytis tarptautinių 
sutarčių, bet nesako, kad. 
Japonija sulaužė tarptauti
nę sutartį, kariškai užpul- 
dama Chinus.

Italijos atstovas grafas 
Aldovrandi-Marescotti ir 
Skandinavijos kraštų atsto
vai nesutiko pasirašyt net 
tokį pareiškimą, nuolankau
jantį Japonijai. Sako, jie 
dar turį atsiklaust savo val
džių.

Pareiškimas palieka yisą 
dalyką toj vietoj, nuo kurios 
konferencija prasidėjo.

Mussolinio deelgatas vėl 
pasiūlė Chinijai tiesiog tai
kytis su Japonija.

Chinijos atstovas Wellin
gton Koo reikalavo ginklų 
ir ekonominės pagelbos ko- 
vai su Japonija.\
“KIDNAPING” BLAIVY- 

. BeS AGITATORIŲ 
Huntington, W.V.—Areš

tuota trys žmogvagiai, ku
rie pagrobė dr. J. I. Sederį, 
79 metų, agitavusį už “pro- 
hibišino” sugrąžinimą. Jie 
išlaikė jį 10 dienų šlapioj 
kasykloj.. Jis gal dėlto mir
siąs.

čiomis sąlygomis.
Pripažint Manchukuo; įs

teigt prieš-komunistines sa
vivaldybes Šiaurinėj Chini- 
joj ir Vidujinėj Mongolijoj 
po Japonijos “globa;” pas
kirt Japonijos vyriausią in
spektorių Chinijos mui
tams; prisidėt prie Japoni
jos - Italijos - Vokietijos su
tarties prieš komunizmą 
(Sovietus); uždraust Chini- 
jai karinę orlaivininkystę; 
išsklaidyt Chinijos armijas 
ir palikt tik vietinę miliciją 
tvarkai prižiūrėti; palikt 
Japonijos nuosavybėje sa
las, kurias jinai užėmė per 
dabartinį karą.

Tokiomis sąlygomis būtų 
pavergta Chinija. Bet jos 
valdžia vėl pareiškia, kad 
nedarys taikos su Japonija, 
kol japonų armija pasi
trauks iš visų Chinijos že
mių. *

Bayonne, N. J. — Teismo 
indžionkšinas uždraudžia 
Amerikos Laikraštininkų 
Gildijai pikietuot užstrei- 
kuotą laikraštį “Bayonne 
Times,” '

TRAT
Šiandien būsią giedra ir 

i vėsu. — N. Y. Oro Biuras.

/

Washington. — Republi- 
konai ir dešinieji demokra
tai senatoriai ir kongresma- 
nai susivieniję kovai prieš 
Naująją Dalybą nepapras
toj ’kongreso^ sesijoj, kuri 
susirenka šį pirmadienį.

O’Connor, pirmininkas 
kongreso atstovų rūmo tai
syklių komisijos, reikalauja 
tuoj sumažint taksus,, kurie 
dabar imami nuo biznio pel
nų. Jis su kitais fabrikantų 
patronais darbuosis, idant • 
būtų pakeisti mokesčiai, val
džios iždan nuo kapitalų 
priauglių ir nuo korporaci
jų viršpelnių.

Republikonas
Charles McNary ir demo
kratas sen. Pat 
pasakoja, būk “tuoj page- 

[ retų” pramonės darbai, jei
gu būtų apkapoti taksai, 
kuriuos iki šiol turėjo, mo
kėt didžiosios kompanijos, ir 
trustai nuo savo nepadalii 
tų ir neįvesdintų kapitž

Kongreso lėšų komisij 
pirmininkas Vinson nore 
kad kongresas palengvintų 
taksus tūkstančiams viduti
nių fabrikantų.

O’Connor apgailestauja Į 
fabrikantų ir. plūsta valdžia, 
būk jinai juos “įkyriai per
sekiojanti.”

'Politikieriai, kurie sten
giasi paliuosuot kapitalis
tus nuo mokesčių už virš
pelnius ir už šimtus milionų 
doleriu bergždžiai laikomų 
kapitalų, yra pasirengę .ko-, 
vai prieš Roosevelto reika
lavimą apribot darbo valan
das ir nustatyt, kiek sam
dytojai būtinai turi mokėt 
darbininkams algos.

Atgaleiviai demokratai ir 
republikonai išvien šaukia, 
kad valdžia turi griežtai 
mažint i ... ,,
niams darbams ir tuo būdu 
sekančiais metais sulygint 
šalies iždo išlaidas su paja
momis.

* Jie šneka, būk bedarbių 
klausimas savaimi “išsiriš”, 
jeigu bus paliekama dau
giau netaksuojamų pelnų 
kapitalistams.

išlaidas pašalpi-

Anglijos Lordo Halifax® 
Misija pas Hitlerj

London. — Anglijos val
džia pasiuntė savo valstybės 
tarybos pirmininką lordą 
Halifaxą pas Hitlerį “drau
giškai” pertikrint jį, kad jis 
su savo talkininkais, Musso- 
liniu ir Japonija, nebandvtų 
ginklais atgriebt kolonijų, 
kurias Vokietija prarado 
per pasaulinį karą.

Pasklido pranešimai, kad 
Hitleris sutiktų per dešimt 
metų nekelt tų kolonijų 
klausimo, jeigu Anglija duo
tų Vokietijai “laisvą ranką” 
apsidirbt su Austrija ir aps
kritai su Centraline Euro
pa.

Nazių laikraščiai užginči
ja tokį Hitlerio planą.



Puslapis Antras B AIS V« Pirmadienis, Lapk. 15, 1937

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

kinosi ir vaitojo. Jei šitą šventą tiesą 
šiandien žinotų ir suprastų kiekvienas 
lietuvis, tai prie jo nei klerikalų laikraš
čiai (“Darbininkas”, “Draugas”, “Ame
rika”), nei kunigai iš tolo negalėtų pri
eiti. Jis juos vytų nuo savęs, kaipo di
džiausius priešus.

Iš Komunistų Partijos 
Vajaus

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year........ .. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year..............  $7.00
Foreign countries, per year............  $7.50
Canada and Brazil, per year..........  $5.50
United States, six months............  $3.00
Brooklyn, N. Y., six months........ $3.75
Foreign countries, six months........ $'4.00

Canada and Brazil, six months... $3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

<■ , Popiežiai ir Lietuva
. Kai dabar Lenkijos ponai pradėjo 

žiauriai lietuvius persekioti Vilnijoje ir 
kai mes girdime, kad ir klerikalai dedasi 
labai susirūpinusiais tų mūsų brolių liki- 

- mu, tai prisieina atsiminti katalikų baž
nyčios atsinešimą linkui tos visos proble
mos. Dalykas, mat, tame, kad tos bažny
čios galvų atsinešimas linkui Lietuvos 
pridarė pastarajai neapsakomos žalos. 
Neperdėsime pasakę, kad ne kas kitas, 
kaip tik popiežiai beveik ir sunaikino 
Lietuvą, beveik visai nušląvė ją nuo že
mės paviršiaus* Taigi, kai dabar mūsų 
klerikalai ir jų spauda neva gailias aša
ras gausiai lieja dėl lietuvių likimo Vil
nijoje, o tuo tarpu lietuvius liepia klau
syti popiežių, jie veidmainiauja. Ištiesų 
jiems nei Lietuvos, nei Vilniaus lietuvių 
likimas visiškai nerūpi.

Jau nebe šiandien popiežiai engia Lie
tuvą ir jos žmones, susijungdami su ar
šiausiais Lietuvos ir lietuvių nepriete
liais. Lietuviai pasipiktino ir pasmerkė 
popiežių, kai jis anais metais palaimino 
Lenkijos pasigrobimą Vilniaus. Bet atsi
menate, kad tada nei vienas klerikalų 
laikraštis, nei vienas jų veikėjas, nei vie
nas kunigas bei vyskupas nepakėlė balso 
prieš tą Lietuvai neprietelingą popie
žiaus žygį. Savo tylėjimu jie prisidėjo 
prie Vilniaus pardavimo Lenkijai.

• ♦. . . Tai buvo vėliausias kataįįkų bažnyčios 
galvos susidėjimas su Lietuvos priešais.

’ -Tačiau, kaip jau sakyta, nebe šiandien 
popiežija Lietuvai duobę kasa. Tą popie
žių vaidmenį labai aiškiai atžymi lietu
vis istorikas Simanas Daukantas savo 
knygoje “Būdas Senovės Lietuvių Kalnė
nų ir Žemaičių”. Jis sako:

Lenkai, nevildamiesi Parusėnų nu
veikti, nei benudrausti patys savo ga
le, pasikvietė sau talkon iš Teutonijos 
karės-brostvininkus vokiečius, kryžei
viais vadinamus, kurie susivieniję su 
lenkais nevien užėmė lietuvių kraštus, 
vadinamus Pamedionys arba Pameso- 
nija, Pagirionys (Pagesonija), Galin- 
dija, Varmija, ir tų kraštų piles, bet 
įtakas Išloš, Pragaro ir Nemuno užgu
lė, ir vos vienas juros pašalis tarpe 
Liepojaus ir Klaipėdos, giriomis užau
gęs, Medininkams Žemaičiams beliko. 
Reik žinoti, jog tų vokiečių arba ka- 
rės-brostvininkų visas darbas buvo pa
gonis krikštyti, o nenorinčius krikšty- 
ties kardu sunaikinti. Jau dėl to paties 
jie buvo kareiviais popiežiaus, kuris 
juos globojo ir pagelbą visados davė; 
jie maldavo popiežiaus, idant jis už
gintų krikščionims, šiaurėje gyvenan
tiems, pardavinėti ginklus ir geležį 
Žemaičiams pagonims. To dėjus Ano
kius Popiežius 16 dieną sausio mėnesio 
1229 metuose įsakė Linkopingos vys
kupui, Gotlandos salos Opatui, Visbės 
pilės prabaščiui, drausti svietui par
davinėti per jūras pagonims Žemai
čiams ginklų, arklių, metalo ir kitų pa
dargų. Taip pat popiežius Grigalius 

7 Devintasis 1230 metais liepė areivys- 
kupui Upsalos ir vyskupui Linkopingos 
iškeikti visus tuos krikščionis, kurie 
geležį per jūrą Žemaičiams pagonims 
parduotų...
Taigi, dabartinio popiežiaus Pijaus XI 

neprietelingas nusiteikimas linkui Lietu
vos yra tiktai tąsa tos senos katalikų 
bažnyčios tradicijos. Popiežiaus kareivių 
kryžiuočių antplūdis ant Lietuvos, 
buvo jos baisi nelaimė. Tai buvo 

.padžia Lietuvos, kaipo valsty
bės ir tautos, įrimo ir krikimo. Pa- 

> ėioje Lietuvoje kryžiuočiai pagimdė. 
L £ kruvinąją baudžiavą, po kurios jungu ir 
. . rykšte mūsų protėviai šimtus metų kan-
*4

Žmonių Vienybės ir Ginklų Gami
nimo Problema Ispanijoje

Ispanijos Komunistų Partijos Centra- 
linis Komitetas laiko praplėstą, padidin
tą susirinkimą. Partijos sekretorius, 
draugas Jose Diaz, kalbėdamas į Ispani
jos žmones komiteto susirinkimo išvaka
rėse, nurodė dvi pamatines problemas, 
kurias jie turi išrišti, jei jie nori laimėti 
šį karą prieš fašistus. Jis sakė, kad par
tijos komiteto susirinkimas šaukiamas 
tų problemų apkalbėjimui. Tai kokios 
gi tos problemos yra? Pirmutinė proble
ma, sakė d. Diaz, tai Ispanijos žmonių 
vienybė, antroji—ginklų pramonės su
tvarkymas ir paskubinimas. Faktas te
bėra, kad liaudiečių teritorijoje ta žmo
nių vienybė nėra pasiekus reikiamo laips
nio—tebedrumsčia vandenį tūli anarchi
stai, caballeriečiai ir trockistai. Komu
nistų Partija, matyt, yra pasiruošus liau
dies valdžiai patiekti šią problemą: už
teko glostyti gen. Franco agentus ir žmo
nių vienybės ardytojus užfrontėje. Turi 
būti padarytas galas visokiam sabotaža- 
vimui šio karo. Taip pat turi būt gerai 
sutvarkyta ir paleista darban visa jos 
galia ginklų gaminimo pramonė. O ta 
pramonė galinti duoti pakankamai gin- 
kių nugalėjimui fašistų.

Meę tikimės, kad ir liaudies valdžia ir 
Ispanijos liaudis šitą Ispanijos Komunis
tų Partijos griežtą klausimo pastatymą 
priims. Kito kelio laimėjimui šio karo ne
siranda.

Vajus Prailgintas
Komunistų Partijos va

jus už naujus narius buvo 
skelbiamas iki Rusijos Pro
letarinės Revoliucijos 20- 
ties metų sukakties, tai yra, 
7 d. lapkričio. Bet kaip ir 
visi vajai ilgai neįsisiūbuo
ja, taip ir su partijos va
jum. Todėl vajus už naujus 
narius nukeltas iki 15 d. 
sausio, 1938 metų, arba iki 
Lenino mirties paminėjimo 
sukaktuvių. Taigi, gauname 
daugiau laiko ir šį vajų pri
valom pilniausiai pravesti.

SLA. Pažangieji T ebesiginčina, o 
Fašistai Sušilę Darbuojasi

Tūli žmonės, matyt, yra pasimoję su
skaldyti SLA. pažangiuosius ir tuomi pa
gelbėti smetonininkams pasiimti tos or
ganizacijos vadovybę. Tasai nelaimingas 
“Vakarų Komitetas” tebeperša savo slei- 
tą, tai yra, siūlo nominuoti ir išrinkti vi
są dabartinę tarybą, kurioje yra du ne
pataisomi smetonininkai. Ten pat Chica
go j e atsirado kiti mechanikai, kurie kiša 
naujienietį Jurgelionį į SLA. pirminin
kus vietoj Bagočiaus. Brooklyne pasiva
dinęs “Brooklyno ir Apylinkės Komite
tas” surado tūlą Andžiulaitį ir siūlo Vi- 
niko vieton, bet palieka smetonininką 
Mockų.

Tuo tarpu fašistai turėjo savo konfe
renciją, sudarė bendrą sleitą ir eina į ko
vą, kad be jokio pasigailėjimo iššlavus 
iš SLA. vadovybės visus pažangiuosius. 
Panašiu apvienytu ruožtu jie rengiasi ir 
prie būsimo seimo. Ir jeigu pažangieji 
pešis, o tūli jų juokus krės iš savęs, tai, 
suprantama, jie taip gaus kailiu šiuose 
rinkimuose ir seime, jog niekada to nepa
mirš. Mes jau ne sykį esame pabrėžę, 
kad smetonininkų laimėjimas reikštų ne
atitaisomą smūgį šiai didžiulei lietuvių 
organizacijai. Todėl, mums atrodo, visi 
tie galvočiai su tais savo keistais sleitais 
ir dar keistesniais kandidatais, turėtų 
rimtai pagalvoti ir liautis pilstę vandenį 
ant fašistinio malūno.

Tikrai rimtas ir, mūsų supratimu, vi
siems pažangiems priimtinas sleitas yra 
tas, kurį pasiūlė “SLA. Narių Komite
tas”. Šiame sleite matome žmones, x kurie 
turi ir organizacinio patyrimojr nuošir
daus nusiteikimo linkui tos organizaci
jos narių gerovės. Apie jį ir turėtų susi
spiesti visos pažangiosios spėkos.

“SLA. Narių Komitetas” siūlo palikti 
Pild. Taryboje dabartinius penkius pa
žangiuosius jos narius, būtent, Bagočių, 
Mažiukną, Gugį, Mikužiūtę ir Dr. Sta- 
nislovaitį. Į sekretoriaus vietą jis siūlo 
Juozą Miliauską, seną, veiklų ir prityru- 
sį SLA. darbuotoją. Niekas negali jam 
padaryti ne mažiausio užmetimo. Jis il
gokai buvo Augščiausios Prieglaudos se
kretorium ir labai puikiai jos reikalus 
vedė.

Į iždo globėjus, vietoje fašisto Moc
kaus, “SLA. Narių Komitetas” siūlo ke- 
nošietį Martin-Martinkevičių, dabartinį 
miesto aldermaną. Tai irgi pažangus, są
žiniškas žmogus, plačiai žinomas SLA. 
veikėjas.

Gautajper 10,000 Naujų 
Narių

Komunistų Partijos Cent
ro Komitetas skelbia, kad 
nuo 1 d. rugsėjo iki 1 d. lap
kričio gauta per 10,000 nau
jų narių, arba virš 1,000 
naujų narių į savaitę laiko. 
Tai gražus pasidarbavimas, 
bet vis vien toli nuo, mūsų 
pageidavimo.

Komunistų Partija skel
bia vajų už 50,000 naujų na
rių ir jeigu- ųies tik tokiu 
pat tempu gausime nhrius, 
tai 50,000 narių gavimui 
reikės veik čielų metų lai
ko. Bet partijos Centro Ko
mitetas tiki, kad dabar va
jus eis daug smarkiau.

Centras Įspėja Pavojų
Centro Komitetas paruo

šė šešias paskaitas ir įteikė 
partijos žemesnėms įstai
goms, kad jos būtų skaito
mos naujiems nariams. Tą 
daro, kad supažindinus nau
jus narius su pamatiniais 
klausimais, kad pakėlus jų 
klasinį susipratimą.

Kartu Centro Komitetas 
įspėja partijos kuopas, kad 
nebūtų laikomi paprasti, 
sausi, tik bizniški susirinki
mai, kurie darosi nuobodūs 
ir neinteresuojanti narių. 
Centras persergsti žemes
nes įstaigas ir narystės kny
gelių pridavimo reikale, nes, 
mat, buvo atsitikimų, kad 
nauji nariai per ištisas sa
vaites negavo knygelių, kas
puldė jų ūpą. Partijai nėra 
sveika, kada darbininkai, 
karštai jai pritardami, įsto
davo, o paskui, dėl vienos 
ar kitos priežasties, nusivy
lę pasitraukdavo.

Kaip Vajus Eina?
Missouri valstijos komu

nistų organizacija buvo nu
sitarus gauti 200 naujų na
rių iki Sovietų revoliucijos 
paminėjimo ir gavo 216 na
rių.

Rytinėj Pennsylvania val
stijos daly j rugsėjo mėnesį 
gauta 185 nauji nariai; spa
lių mėnesį gauta 348 nauji 
nariai. Gi nuo sausio iki 
rugpjūčio mėnesio propor- 
cionaliai gauta tik po 93 
naujus narius per mėnesį.

W ashington-Oregon-Idaho 
distriktas rugsėjo mėnesį 
gavo 333 naujus narius, 
spalių mėn. — 297. Sausio- 
rugpjūčio mėnesiais propor- 
cionaliai buvo gavęs tik po 
90 naujų narių.

Oklahoma valstijos dis
triktas rugsėjo mėnesį gavo 
25 naujus narius, o spalių 
mėnesį 60. Draugai Tom ir 
Thompson gavo 31 naują na
rį; Bill Ritchson 27 ir M. 
Smith 13.

Vakarinėj Pennsylvania 
rugsėjo mėnesį buvo gauta 
220 naujų narių; spalių 
mėnesį—189; o pirmesniais 
mėnesiais gaudavo tik po 56 
naujus narius.

Alabama valstijos distrik
tas rugsėjo mėnesį gavo 108 
naujus narius; spalių—115. 
Pirmiau į mėnesį gaudavo 
tik po 18 naujų narių.

Michigan valstijos dist
riktas pirmiau į mėnesį 

gaudavo po 78 naujus na
rius, o spalių mėn. gavo 190.

Wisconsin© valstijos dist- 
riktas pirmiau į mėnesį 
gaudavo po 25 naujus na
rius. Rugsėjo mėnesį gavo 
129 naujus narius/ o spa
lių mėnesį 160.

Maryland valstijoj rugsė
jo mėnesį gauta 52 nauji 
nariai, o spalių mėnesį jau 
102.

Illinois valstijos distrik- 
tąs rugsėjo mėnesį gavo net 
661 naują narį, bet spalių 
mėnesį tik 311. Ohio valsti

Laiškas iš Ispanijos 
Karo Mūšio

Brooklynietis Draugas Charlie Rašo Savo Draugei Amilijai 
Sekamą Laišką iš Karo Lauko:

Aš dabar esu fronte trečia 
diena ir abu su V. esame svei
ki.

Tiek daug įvyko per pasta
rąsias tris dienas, kad sunku 
tuos įvykius ir aprašyti. Pirmą 
dieną anksti ryte, skautai (ir 
aš vienu buvau) apžiūrėjome 
tranšėjas, kuriose mūsų karei
viai turės būti. Naktį ir anksti 
ryte fronte tyku ir tuo būdu 
savo pareigą greit atlikau. Se
kama mano užduotis buvo, 
atvesti savo batalioną į šias 
tranšėjas. Kol pribuvome, pra
dėjo aušti, ir pirm negu spėjo 
batalionas sueiti į savo pozi
cijas tranšėjose, ir visai nu
švito. Priešas numatė maršuo- 
jant ir paleido ugnį į mus. 
Kulkos tik zvimbė apie mūsų 
ausis! Kadangi tai buvo pir
mas mūsų mūšis, visi persi- 
gandome. Užpakalyje manęs 
krito du sužeisti draugai. Ta
da visi sugulėme ant žemės ir 
po vieną sukilę leidosi į tran
šėjas, kurios buvo dar už 60 
metrų. Aš buvau arčiau tran
šėjų kai ši ataka prasidėjo. 
Man dar reikėjo išduoti savo 
raportą, kas reiškia, kad turė
jau grįžti į punktą, iš kur at
vedžiau savo batalioną. Visa, 
ką galėjau daryti, tai grįžti
bėgdamas. Ir kaip aš bėgau!

Nemaniau pasiekti savo tik
slą, bet vis vien bėgau. Vidu- 
kelyj tarpe tranšėjų ir vieške
lio buvo mažas kalnelis. Už 
šio kalnelio buvo dalis bata
liono apsaugoti nuo ugnies. 
Bet tai nebuvo geras jų pasi
elgimas. Ir vėl aš turėjau 
pereiti per tą visą lauką, ku
ris taip buvo atakuojamas, 
kad šią sekciją nuvedus į tran
šėjas. Kaip pavyko pereiti 
sveikam, nei pats nežinau. Po 
vieną, po du, povaliai sekdami 
mane ir kiti kareiviai perėjo. 
Dar du draugu sužeidė.

Kada visi suėjo į tranšėjas, 
ataka sumažėjo. Pasinaudo
jant šia proga, aš vėl sprukau 
per tą lauką, pro kalnelį, į vieš
kelį ir kulkos greitumu pa
siekiau reikiamą vietą, kur iš
daviau savo raportą.

Jau buvo antra valanda po 
pietų, o mes turėjome pradė
ti savo ataką trečią valandą. 
Telefonas nedirbo—reikia per
duoti žinią! Nesant ką tuo sy
kiu pasiųsti, man teko ir vėl 
bėgti su įsakymu. Sugrįžti į 
tranšėjas buvo lengva, nes pa
ėmiau kitą kelią, kuris biskį 
tolesnis. Viena dalis kelio, ku
rį reikėjo pereiti, buvo priešo 
atakuojama. Man pavyko per
eiti sėkmingai į tranšėjas, bet 
mano draugas turėjo pasilikti. 
Jis sugrįžo ir išdavė raportą, 
jog viskas perduota. Laukiau 
atsakymo ir kalbėjausi su savo 
senais ^draugais.

Dabar jau mūsų orlaiviai 
pradėjo priešą bombarduoti ir 
po jų mūsų artilerija atidarė 
ugnį. Po artilerijai prasidėjo 
mūsų darbas. Kokis vaizdas!! 
Pirm negu visos tankos per
ėjo, mūsų kareiviai stojo ko
von ir pirm negu galėjau sus
kaityti tris, mes pažengėm 
pirmyn apie 200 metrų, užim
dami stubą, kurioj buvo prie- 

joj spalių mėnesį gavo 212 
naujų narių, taipgi mažiau 
už rugsėjį.

New Yorko valstijos dist- 
riktas yra pirmoj vietoj. Jis 
jau gavo virš 3,000 naujų 
narių rugsėjo ir spalių mė; 
nesiais. Labiausiai atsižymi 
patsai New Yorko miestas.

Moterys Stoja Parti j on
Komunistų Partijos Cent

ro Komitetas praneša, kad 
apie 3,000 naujų narių yra 
moterys ir merginos, kas 
sudaro apie 30 nuošimčių 
visų naujų narių. New Yor
ke į 8 savaites laiko gauta 
į partiją 713 moterų. Mo
terų Komitetas sako, kad 
šilkinė raudonoji vėliava už 
moterų verbavimą kol kas 
priklauso New Yorkui.

šo magazinas, čia mes apsisto
jom ir naktį kasėme naujas 
tranšėjas.

Aš turėjau raportuoti atgal 
centrui, tai šokau eiti atgal ir 
apie mane pasipylė ugnis. Tu
rėjau gulti ir colis po colio 
šliaužti, nes kaip tik pasijudi
nau, pylėsi ugnis. Pradėjau
bėgti ir pasiekiau vietą, sėk
mingai. Niekad neužmiršiu šių 
vaizdų ir įspūdžių. Prie to kal
nelio kulka užgavo mano če- 
veryką ir biskį koją, bet ne
daug, tad esu pilnai sveikas.

, Tą vakarą sutikau V. Jis ir
gi buvo pagautas toje ugnyje. 
Vienas mūsų pažįstamas buvo 
sužeistas, kuomet jis su V. tai
sė vielas. Jie turėjo išbūti vie
noj vietoj (tris valandas, kol 
galėjo grįžti į tranšėjas.

Niekaip negalima aprašyti, 
savo jausmų pergyvenant to
kį įvykį. Visas tavo gyvenimas 
perbėga per minutes ir. . .

Vakar buvo artilerijos du- 
elis, ir mes laimėjome. Iš 48 
šovinių, fašistų paleistų į mus, 
tik 18 eksplodavo. Kiti buvo 
pilni druožlių arba negerų 
‘Tusų”. (Ačiū už tai darbi
ninkams fašistų šalyse). Gi iš 
123 mūsų šovinių, tik du buvo

DARBININKŲ 
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

NEGĄLI UŽVAISINTI 
MOTERS

Drauge gydytojau, ir aš pra
šysiu jūsų patarimo per mūsų 
dienraštį “Laisvę”.

Aš esu vyras 46 metų am
žiaus ir 10 metų kaip vedęs, 
bet aš negaliu užvaisinti savo 
moteries. Aš buvau susižeidęs 
apie porą sykių lyties organus 
—ir sykį gana skaudžiai. Sykį 
pasisakiau daktarui. Jisai pa
čiupinėjo iš viršaus ir sakė, 
kad inkstukai yra sudaužyti— 
ir nieko negalima padaryti. 
Tai aš prašau patarimo, ar 
daktaras gali suprasti, iš vir
šaus apčiupinėjęs? Ir ar gali
ma sudaužytus inkstukus ati
taisyti? Atsiprašau už rašybą. 
Iškalno ačiū.

ATSAKYMAS
Nesugabumas užvaisinti mo

terį dažnai priklauso nuo tū
lų vyro trūkumų, nors tokių 
trūkumų gali turėti ir moteris. 
Daleiskime, kad Jūsų moteris 
yra gausiai apdovanota lytiš
kai. Daleiskim, kad visa “kal
tė” puola ant Jūsų, čia vėl yra 
keletas punktų. Inkstukai visų 
pirma. Sakote, Jūs gavote su
sižeisti, užgauti ar sumaigyti 
inkstukus. '

žinoma, visokių yra susižei- 
dimų. Vis gi dėlto sunku da- 
leisti, kad abu inkstukai galė
jo taip smarkiai susidaužyti. 

negeri. Šie meksikonai labai 
puikiai moka šaudyti iš savo 
tankų. Vakar jie išsprogdino 
8 priešų kulkasvaidžių lizdus 
su 8 šūviais. Kas juos gali pra
lenkti ?!

Berašant dabar tik mūsų 
tankos vėl sunaikino kulkas
vaidžių lizdą, kuris mus “ba- 
deriavo” visą rytą. Dabar ga
liu eiti galvą iškėlęs.

Charlie.

Philadelphia, Pa.
Sunkiai serga Juozapas Če

kanauskas. Jau 4 savaitės kaip 
jis randasi ligoninėj, Episko
pai Hospital, Front St. ir Le
high Ave. Lankymo valandos: 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 p. 
p.; zntradieniais nuo 2 iki 3; 
ketvirtadieniais nuo 2 iki 3 ir
13 min.; šeštadieniais nuo 2 iki 
3 v. p. p. Draugai ir pažįsta
mi, malonėkite aplankyti d. 
Juozapą Čekanauską, nes jis 
kovoja su mirtimi. Drg. J. Č. 
priklauso prie LDS 5 kuopos 
ir Philadelphijos šiaurinės Da
lies Republikonų Susivieniji
mo. E. Mulokiute.

ATGALEIVIŲ KONGRES- 
MANŲ IR SENATORIŲ 

MOBILIZACIJA

Washington, lapkr. 11.— 
Kapitalistai mobilizuoja at
žagareivius kongresmanus 
ir senatorius prieš preziden
to Roosevelto įnešimą, kuris 
reikalauja, kad kongresas 
savo specialėj sesijoj išleis
tų įstatymą, apribojantį 
darbo valandas ir nustatan
tį, kiek samdytojai būtinai 
turi mokėt darbininkams 
algos.

Organizuos 126,000 Stiklo 
Darbininką j CIO Uniją
Columbus, Ohio. —. Nuo 

gruodžio pradžios atsidarys 
vajus suorganizuot 126,000 
stiklo pramonės darbinin
kų į CIO industrinę uniją, 
kaip praneša Paul" Fuller, 
prezidentas Plokščio Stiklo 
Darbininkų Unijos.

Rio de Janeiro.—Brazili
jos valdžia skaitliuoja tu
rinti 40 milionų gyventojų 
šalyje.

Vienas inkstukas gali būti ir 
visiškai sukniužintas, sumaigy- 
tas, bet, jei kitas inkstukas te
bėra normalus, tai neatima vy
rui lytinių gabumų. Jei abu 
inkstukai labai buvo suspaus
ti, sutrėkšti, gali iš to įvykti 
mechaniška obstrukcija sper- 
matozojams eiti. Nuo sutrėški- 
mo gali bent dalinai sumažėti 
ir spermatogeneze: spermato- 
zojų besigaminimas iš tam tik
rų dengiamųjų audinių sėkli
nėse dūdelėse.

Gydytojas, apčiupinėjęs, ga
li šį-tą numanyti. Tačiau,, nuo
dugniam dalykų ištyrimui, rei
kia išegzaminuoti sėkla su 
mikroskopu. Jei sėkla turi 
gyvus, vikriai judančius sper- 
matozojus, tai pateisina vyro 
gabumą užvaisinti, — tokiam 
atsitikime reikėtų gerai paty
rinėti moterį. Bet, jeigu sėkla 
neparodo gyvų spermlatozojų, 
tai jau negerai. Tai vadinama 
azoospermia arba aspermia. 
Tokis apsireiškimas tegalima 
atitaisyti-su tam tikrais liaukų 
preparatais. Gydytojas su ada
ta perijodingai įleidinėja į rau
menis posmegeninės liaukos 
priekines skilties ekstraktą, 
taipgi lytinį hormoną (išjudin
to ją), pagamintą iš nėščių mo
terų šlapimo. Inkstukų eks
trakto įčirškimai daroma tuo 
patim tarpu. Vitaminų (ypač 
vitamino E) gausa irgi daug 
reiškia.
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Laisvamanių Kapai Lietuvoj

laisva-

glaudė, kur ją tėvas ir surado.

r
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Išspausd ink pilną adresą

(Laiškas iš Lietuvos)
13, 1937Rugsėjo 

Gerb. Daktare A. 
Graičiunai!

Mes, Šimkaičių 
manių skyrius, kreipiamės
pas tamstą, pone daktare, 
gal mūsų skyriui galėtumė
te materialiai pagelbėt. Mes 
esame bėdoje, mat toki da
lykai: mes pirkome sklypą 
žemės laisvamanių kapams. 
Mums reikėjo sumokėti 
apie 1,100 litų, be aptvarų, o 
aptvėrimas ir akcijos dar 
atsiėjo apie 300 litų. O ži
noma,’ pas mus Lietuvoje ne 
taip lengva įsteigti laisva
manių kapai, nes klerikalai 
turi didelę galią ir ruošia 
visokias pinkles prieš lais-

Šimkaičių miestelio 6 kilo
metrai atstumo j. Mūsų lais
vamanių skyrius vadinasi 
Šimkaičių skyrium, bet vei
kimas yra Vadžgirėj, nes 
čia laisvos kapinės įsteigtos 
ir aš daugiausiai rūpinuosi. 
Aš turiu namą, pas mane 
būna paskaitos, visuotini 
narių susirinkimai, esu ka
pinių prižiūrėtojas, esu val
dybos nariu — kasininku. 
Nuo laisvųjų kapų įsteigi
mo man tenka daug rūpin
tis.

Nuo laisvųjų kapų įsteigi
mo Vadžgirėj jau palaidojo
me du asmenis—Vladą Ka- 
čiušį ir Stasį Levickį ir čia 
prisiunčiu Vlado Kačiušio 
antkapio paveikslą.

Lietuvos laisvamanių kapai, kuriuose be kunigo pa- 
gelbos laisvų pažiūrų mirrę žmonės gali amž. ilsėtis.

Vėliau sumanėme įsteigti 
laisvamanių orkestrą, nu
pirkome septynis įrankius 
ir užsitraukėme skolą. Jau

vamanybę. Taigi mes iš stei
gėjų daug nukentčjome, bet 
mes dirbame aktyviai su ne
palaužiama dvasia, kad 
įvykdyt savo kilnius darbus, laikas padengti skolą, bet 
Vadžgirėj įsteigėm laisva-]kišenė tuščia, tai ir kreipia- 
manių kapus, kur klerikalai mes 
negalės terorizuoti mena
mus bedievius, kaip keli me
tai atgal.

Keli metai atgal Šimkai
čiuose mirė laisvųjų idėjų 
žmogus—Miliauskas, tai bu
vo du sykius iškastas. Vad
žgirės kunigo Katielos su
kurstyti fanatikai dar jį bū
tų kasinėję ir toliau, bet 
įsikišo policija ir kaip ku
rios davatkos gavo bizūnų. 
Velionies gentys apskundė 
kleboną, bet jis pasiaiškino, 
kad jis nekaltas, kad jis 
savo parapijonkoms liepęs 
tik lapus išgreboti iš šven
tos vietos, o ne velionio kū
ną iškasti...

Mes gavome leidimą iš 
sveikatos departmento Lai
svamanių Etinės Kultūros 
Draugijos Šimkaičių sky
riui Vadžgirėj atidaryti 
kapus, kurie randasi nuo

į tamstą, gerbiamas 
daktare, ir kitus' Amerikoj 
jūsų vienminčius, gal jūs 
galėtumėte pagelbėti mūsų 
kilniam darbui!

Jeigu kam būtų neaišku, 
tai už mane Amerikoj galė
tų paliudyti M. R. Krasor, 
10 Valley Pl., Medford, 
Mass., kuris paeina iš Vadž- 
girės apylinkės ir mane ge
rai žino.

Mes negalime sėkmingai 
surengti gegužinę ar kitokį 
parengimą, nes mes, laisva
maniai, Lietuvoj turime 
tam daug kliūčių...

Su didele pagarba LEKD. 
Šimkaičių Skyr. Valdyba.

Mūsų antrašas:
Vincas šimulis, 
Vadžgirės Agentūra, 
Raseinių Apskr., 

Lietuva.

ta, bet jam buvę atsakyta, kad 
duktė jau ketvirtadienį iš klini
kos išrašyta. Tada jis tuoj iš
važiavęs į Kauną dukters j ieš
koti, nes nujautęs, kad kažkas 
negerai. Atvažiavęs į Kauną il
gai savo dukrelės jieškojęs ir 
vos vos gerų žmonių pagelba 
ją suradęs priglaustą pas kaž
kokius gailestingus žmones— 
geležinkeliečius.

Jis dukterį vos pažinęs, taip 
ji buvusi nuvargusi ir pasikei
tusi. Duktė tėvui papasakojusi, 
kad ją išrašius iš klinikos, ji 
paprašius 8 litų parvažiuoti na
mo, bet raštinėje žmogus, kuris 
tą dalyką tvarkęs, atrėžęs:

—Neims velniai, pareisi ir 
pūkščia!

Mergaitė norėjusi jam net 
ranką pabučiuoti, kad duotų pi
nigų, bet tas atstūmęs. ' 
išvaryta mergaitė slankiojusi po 
Kauną alkana, o vakare, neži- (pirmą, antrą ir pavardę). Ar 
nodama ką daryti, susiglaudusi gyveni ūkyj ? Jeigu gyveni ūkyj, 
palei kažkokį mūrą ir taip lau- tai įrašyk “yes”. Jeigu ne, tai 
kusi ryto. Visai sustingusią ir įrašyk 
išalkusią ją surado kažkokia
moteris, parsivedė namo ir pri- (gatvę ir numerį, arba R. F. D.
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Jungtinių Valstijų 
Nedarbo Cenzas

Surašymas Dalinai Dirbančių, Visai Nedirbančių 
Ir Užsiėmimų

Antradienį, lapkričio 16-tą 
dieną, Jungtinių Valstybių Paš
tas kiekvienam namui šioje ša
lyje įteiks kortelę, kurią kiek
vienas bedarbis ir dalinai nedir
bantis kviečiamas išpildyti.

Kortelėje randasi 14 klausimų 
ir jie bus anglų kalboje. Jeigu 
šio laikraščio skaitytojas gana 
gerai nesupranta anglų kalbos, 
tegul išsikerpa ir pasideda šį 
vertimą, ir kada paštorius įteiks 

v r.. jam kortelę lapkričio 16 d., jis 
Taip galės ją tinkamai išpildyti.

1. Išspausdink pilną vardą

Darbininkai Skundžiasi Il
gai Užtrunkančiu Uždarbio 

Išmokėjimu
V. D. universiteto klinikų 

statybos darbininkai nusiskun
dė atitinkamoms įstaigoms, kad 
tenka ilgai laukti kol išmoka
mas uždarbis. Kartais darbinin
kai turį laukti 3—4 ir daugiau1 
valandų. Tuo būdu darbiniu-1 
kams esą sugaišinama daug lai
ko.

Į Užsienį Eksportavo už 
150,000 Lt. Vėžių

Vėžių eksporto ir prekybos 
sezonas baigėsi spalių 15 d. Nuo 
tos dienos vėžių nebeleidžiama 
gaudyti, šiemet vėžių eksportas 
ir prekyba buvo geresnė, negu 
krizės metais. Į užsienius dau
giausia vėžių eksportuota Vo
kietijon, Prancūzijon ir Belgi- 
jon. Į Vokietiją vėžių ekspor
tuota už apie 100,000 lt., o į vi
sas kitas valstybes už 50,000 lt. 
Į Vokietiją šiemet vėžių buvo 
galima išvežti už 140,000 lt., ta
čiau trūko vėžių ir kainos buvo 
neaukštos. Vėžius šiemet 
portavo 10 eksporterių.

bo) bėgyje 12 mėnesių nuo lap
kričio 1 d., 1936 m. per spalių 
mėnesį 1937 m.

9. Koks tavo užsiėmimas, ar 
kokia darbo rūšis? (Pav., įran
kių gamintojas, prie stalo tar
nautoja, sargas, ūkio darb., ir 
tt.). Užsiėmimas, kurį čia pažy
mi atsakydamas šį klausimą 
(No. 9), parodo kokios rūšies 
darbą dirbi. Sekančio klausimo 
(No. 10) atsakymas pažymi ko
kiame biznyje arba kokioj indus
trijoj tas darbas atliktas. Bet 
įrašyk “new worker” (naujas 
darbininkas) po numeriu 9-tu 
ir 10-tu, jeigu niekad neturėjai 
nuolatinio darbo, ir nori dirbti. 
Nerašyk vardą tavo kompanijos 
arba darbdavio atsakydamas 
10-tą klausimą.

10. Kokiame biznyje ar indus
trijoje dirbai, arba dirbi tą dar
bą? (Pav., pažymėk mašinų ša
po j e, restorane, prie geležinke
lio, vatos ūkyj, ir pan.).

11. Kiek KITŲ darbininkų 
yra TAVO ŠEIMYNOJE, kurie 
gyvena tame pačiame name su 
tavim? (Paduok visus asmenis, 
kurie tik dirba už algą ar pelną, 
ar nori dirbti, apart savęs).

12. Kiek tų darbininkų—
(a)

Miestą, miestelį arba kaimą. 
Apskritį ir valstiją). ,

2. Ar
(a) bedarbis ir nori darbo?
(b) dalinai nedirbantis ir

nori daugiau darbo?
(c) dirbi prie WPA, NYA, 

CCC, arba prie kito taip 
vadinamo “e m e r gency” 
darbo ?

3. Ar pajėgi dirbti? Taip. Ne. 
(paženklink tik vieną).

4. Amžius paskutinį gimtadie
nį.

5. Spalva ir rasė? Balta, juo
da, kita. (Paženklink tik vieną).

6. Gimtis vyriška, moteriška 
(paženklink).

7. Kiek valandų dirbai perei
tą savaitę (jeigu visai nedirbai, 
tai parašyk “none”). Užrašyk 
pilną skaitlių valandų prie visų 
darbų (apart WPA, NYA, CCC 
ar kito “emergency” darbo) per 
savaitę nuo sekmadienio lapkri
čio 7-tos d., iki šeštadienio lap
kričio 13-tos.

8. Kiek savaičių dirbai perei
tais 12 mėnesių? (jeigu visai ne-j (čia nepaduok mokesčius nuo 
dirbai, tai parašyk “none”) . Už- pašalpos, WPA, NYA, CCC, ar 
rašyk pilną skaitlių savaičių prie kito “emergency.”)
visų darbų (apart WPA, NYA, l Išpildęs klausimus pasirašyk 
CCC ar kito “emergency” dar- savo pilną vardą ir. pavardę.

visai nedirba ir nori 
darbo?
dalinai nedirba ir no
ri daugiau darbo?
dirba prie WPA, NY- 
A, CCC ar prie kito 
“emergency” darbo.

Pastaba: Kiekvienas bedarbis 
ar dalinai nedirbantis tavo šei
mynoje turi išpildyti ir sugrą
žinti atskirą raporto kortelę.

13. Kiek asmenų užlaikai? 
(savęs neskaityk).

14. Kiek pilnų pajamų, pinigų 
ar kitko, gavai pereitą savaitę?

neapsižiūrėję ar nesupratę tų iš opozicijos neiškentę pasakys, 
permainų veikimo, nepakeitė sa- j kad tas žmogus apsivertė rago- 
vo veikimo taktikos, įvyko savi- žium, kaip, kad jie pasakė ant

kitų sugrįžusių prie Aldiečių, ar 
Komunistų Partijos. Bet kasgi 
gali užimti, kitam pasakyti apie 
tuos buvusius draugus, kad ir 
jie persivertė ragožium. Daleis- 
kim, kaip čia rodos senai Straz- 
das-Valcnis ir Stilsonas, parašė 
gerų straipsnių spaudoj už So
vietų. Sąjungą, už Komunistų 
Partiją, o dabar jau rašo viską 
prieš. Galimas daiktas, kad So
vietų Sąjungoj dalykai pakitėjo. 
Galimas daiktas, kad komunisti
nis judėjimas perkeitė savo vei
kimo taktiką, keičiantis visapa- 
saulinei padėčiai. Tačiaus visgi 
netaip daug pasikeitė, kaip kad 
mūsų buvę draugai. Dėl pavyz
džio, kuomet organizavosi opo
zicija, jie sakė, kad ji nebus am
žina. O dabar jau sako, kad gy
vuos ir turi gyvuot. Sakė, kad 
Komunistų Internacionalas tu
rės keist veikimo taktiką. Jis 
permainė, o mūs buvę “frentai” 
pasiliko ir surado kitą priežastį 

.vienybės neįvykinimui, tai būk
C. B. piršliai ne per tas duris 
įėjo užkviest prie vienybės. Tai 
kad tarptautinė opozicija besi
vienija, ir dar kitokių nonsensų, 
čia kaip kam' atrodys, kad aš 
tikrai noriu patraukti opozicio
nierius, ypatingai philadelphie- 
čius. Nieko stebėtino. Jei drg. S. 
P., būdamas opozicijoj, kuri sa
ko, kad nori amžinai gyvuot, pa
geidauja vienybės tarpe revoliu
cinių grupių, tai kodėl aš nega
liu pageidaut? Mano didžiausias 
pageidavimas yra, kad ta vieny
bė įvyktų daug platesne papėdf, 
kad tokios grupės, kaip socialis
tų, opozicijos ir komunistai bū
tų sujungtos į vieną tvirtą orga
nizaciją, vedimui darbo masių, 
t. y., pavergtųjų žmonių prie 
panaikinimo šitos netikusios sis
temos, išnaudojimo sistemos. 
Juk mes žinom gerai ir turim 
būtinai žinot, kad tų, virš minė
tų grupių eiliniai nariai yra 
darbo žmonės. Jie visi, kaip vie
nas, pageidauja, trokšta ne tik 
sau, bet ir kitiem geresnių gyve-—

tarpiniai ginčai tarpe komunis-1 
tų ir visos kairiosios sriovės. 
Tas pagimdė ir opoziciją, kurio
je ir d. S. P. da randasi. Aš 
neaiškinsiu tų visų priežasčių, 
neigi įvykių, dėl kurių atsirado 
opozicija, nes kaip aš, taip ir S. 
P. jas gerai žino.

Dabar aš noriu pasakyti d. 
S. P., kaip dabar yra Komunis
tų Partijoj po įvykusiam pas-, 
kutiniam Komunistų Internacio
nalo Kongresui. Dabar Komu
nistų Partijos veikimo taktika 
yra daug lankstesnė ir ji, t. y., 
Kompartija, turi daug daugiau 
pasisekimo darbininkų masėse. 
Partijos nariai, viduje pačios 
partijos, turi daugiau demokra
tijos, daugiau palengvinimų ir 
todėl partija pradėjo smarkiai 
augti nariais. Kad tas yra tikra 
tiesa, o ne koks pagyras, apie 
Kompartijos augimą, tai jūs S. 
P. galit spręsti ir iš to, kad par
tija rengiasi išleisti dar du nau
jus dienraščius anglų kalboj. 
Vadinasi, Komunistų Partija 
pataisė savo paklaidas, permai
nė savo veikimo taktiką ir eina 
vis daugiau ir daugiau į darbi
ninkų mases, gaudama vis dau
giau pritarimo tose masėse. 
Na, o kaip su Socialistų Parti
jos veikimu, apie kurią jūs turit 
geresnę nuomonę, nes jūs sakot, 
kad opozicija greičiau galės susi
kalbėti vienybės klausimu su 
socialistais ne kaip su komunis
tais? Socialistų Partijos viduje 
eina nuolatiniai frakcijiniai gin
čai, ir ji turi nepalyginamai ma
žiau įtakos kairiajam darbinin
kų sparne už komunistus. Socia
listų Partija nepataisė pada
rytų savo paklaidų dar ir iki 
šiol, kurias padarė visapasauli- 
niame kare. Tas jos ir įtaką nu- 
puldė tarpe revoliucinių darbi
ninkų masių. Lietuviuose dabar
tinė Socialistų Sąjunga, su ku
ria jūs manot “geriau susikal
bėti” vienybės klausimu, nelošia 
jokios rolės arba visai mažą. Ji, 
kiek yra žinoma, visai atsiskyrė
nuo Socialistų Partijos, nes ne-;nimo sąlygų< Tų grupių darbi
mato nieko gero tenai. Vadina
si, tokiame svarbiam momente, 
kada viso pasaulio reakcija, fa
šizmas jungiasi prieš komuniz
mą, tai lietuviai socialistai izo
liuoja save iš tarptautinio dar
bininkų judėjimo ribų. Taigi aš 
labai abejoju, ar Senas Phila
delphietis susikalbėtų su socia
listais, kad ir įvykinus vienybę.

Dar vieną dalyką noriu pri
minti S. P., tai tą: kuomet mes 
orgahizavom LDD t. y., opozici
ją Philadelphijoj, tai susirinki
me visi kaip vienas nutarėm, 
kad nuo komunistinio judėjimo 
nesitrauksim nei žingsnio, kad 
opozicija nėra ir nebus amžina, 
kad prie pirmos progos, pagerė
jus komunistų su opozicija san- 
tikiams, mes vėl susibursim į 
vieną tvirtą veikimą, kaip kad 
jis praeityj buvo, kokio jūs, d. S. 
P., dabar pageidaujate. O, je, 
d. S. P. pageidauja tokios vie
nybės, kad nebūtų užmetinėji- 
mų iš vienos ar kitos pusės. Aš 
irgi taip maniau ir todėl man 
ėmė apie metus laiko, kol sugrį
žau ten, kur pirmiau buvau. Bet 
sugrįžęs radau visai ką kitą, 
kaip kad maniau. Tie draugai, su 
kuriais mes veikiame, yra gana 
draugiški. Visko, ko jie pagei
dauja iš sugrįžusių draugų, tai 
nenuilstančio veikimo. Draugai 
sugrįžusieji daugiau daro užme
timų aniems draugams. Tų 
straksėto jų, kurie darė labai di
deles nepamatuotas atakas ant 
mūs, visai neliko. Mes žinom la
bai gerai, kad tokiems nenorma
liems žmonėms nėra vietos orga
nizacijose tada, kada yra rimtas 
ir draugiškas veikimas, kada 
įvyksta savitarpiniai ginčai, pa
sidalinimai, tai tik tada toks ele
mentas ten gali įsigalėti ir pri
sidėti prie suardymo vienybės.

Kuomet aš kalbu apie Komu
nistų Partijos įtaką darbininkų 
judėjime, apie draugišką atsine-

niukai trokšta, kad ta netikus iš
naudojimo sistema būtų pakeis
ta tinkamesne. Bet va, keli lyde
riai vienos ar kitos grupelės tu
rinti savus išrokavimus. galinti 
lanksčiau liežuvį sukinėt, palai
ko tuos darbo žmones,kad ir pra- 
sikrapščiusius jau kiek akis ats
kirose grupėse, dėl palaikymo jų 
savo aš ir atskirų ofisėlių. Aš ne
sakau, kad susipratę darbinin
kai, *kurie priklauso prie tų gru
pelių, bėgtų palikę jas, po vie
ną, ar pakriktų. Tačiaus aš labai 
pageidaučiau, kad toki, kaip Se
nas Philadelphietis ir kiti, kurie 
trokšta, kad būtų atgaivinta, su- 
budavota stiprus veikimas pa
žangiojoj revoliucinėj sriovėj, 
turi kelt savo balsą susirinki
muose ir kalbėt apie subendrini- 
mą, apie suvienijimą visų tų 
grupių po komunistų revoliucine 
raudona darbininkiška vėliava. 
Po komunistų vėliava sakau 
dar ir dėl to, kad ir lietuviškos 
opozicijos vienas vyriausias ly
deris man yra sakęs, kad jis su
tinka, jog komunistų grupė turi 
daugiausia įtakos revoliuciniam 
darbininkiškam judėjime ir jis 
duoda jai 75 nuoš. kredito. Tai 
kodėl nesijungt prie jos?

Dar Senesnis Philadelphietis.

eks-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

LIETUVOS ŽINIOS

sugrįžusių draugų iš opozicijos,
Šimą anos pusės draugų linkui zil]jos bon„ tuoj po fašįstų 
sugrįžusių draugų iš opozicijos, padaryto perversmo Brazi- 
tai be abejonės, tūli lyderiukai lijoj.

Draudimo Kasoje Apdraus
ta 65,000 Darbininkų

Draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų kasoje per š m. 
9 men. įregistruotos 4,846 
darbavietės, kuriose yra 
apie 65,000 apdraustų sam
dinių. Jose per 9 mėn. įvyko 
1443 nelaimingi atsitikimai 
darbe, iš jų: mirštamai su
žeista 12, sunkių susižeidi- 
mų, gydomų ligoninėse bu
vo 160 ir lengvesnių susižei- 
dimų, gydomų ambulatoriš
kai buvo 1,271. Pašalpų nu- 
kentėjusiems nuo nelaimin
gų atsitikimų darbe išmokė
ta 121,043 lt. ir pensijų 
per tą patį laikotarpį 187 
pensininkams išmokėta 57,- 
316.99 lt.

Smarkiai Krito Lietuvos 
žydų Emigracija į 

Palestiną
Iš viso emigracija iš Lietuvos 

per praėjusius 9 mėnesius siekė 
644 asmenis, tuo tarpu kai 1936 
m. per tą patį laiką 1,406 as
menis, o 1935 — 1,479. Tai ro
do, kad emigracija šiemet stai
ga sumažėjo 55%. Nepaprastai 
sumažėjo šiemet emigracija iš 
Lietuvos į Palestiną, būtent:
per minėtus 9 mėnesius iš Lie-klausęs, kaip dukrelės sveika

Darbininkams Neišmokėjo 
10,000 Lt. Uždarbio

Kauno apskr. savivaldybė šie
met Palemone statė pradžios 
mokyklai naujus rūmus. Staty
bos darbus atlikti atidavė ran
govui VI. Jurgučiui, kuris ne
senai mokyklos rūmus statyti 
baigė. Prie tų darbų dirbo 59 
darbininkai. Baigus statybą, 
darbininkai pareikalavo rango
vo, kad jiems būtų sumokėtas 
visas uždarbis, nes anksčiau 
rangovas darbininkams mokė
davo tik avansus. Tokiu būdu 
darbininkams liko skolingas net 
keletą šimtų litų. Tokio darbi
ninkų pareikalavimo rangovas 
iškart negalėjo patenkinti, nes 
nebuvo dar atsiskaitęs su Kau
no aps. savivaldybe. Uždarbio 
išmokėjimas buvo tęsiamas. Da- 

'bar paaiškėjo, kad ant rango-
nebe Palestina užima pirmą vie- Vui priklausančių pinigų kiti 
tą emigracijoje iš Lietuvos, o kreditoriai uždėjo areštą ir dar- 
USA, Argentina ir Pietų Afri- bininkai liko neaiškioje būklėje, 
ka jau Palestiną pirmaujam 'šiomis (jienomis''jie kreipėsi į 
čios.

tuvos, pagal oficialius duome
nis, išvyko į Palestiną 44 asme
nys, tuo tarpu kai 1936 m. iš
vyko 461, o 1935 m.—779 as- 
rtienys. Tai rodo, kad jau su
lyginant su pernai metais Lie
tuvos žydų emigracija į Pales
tiną sumažėjo net 90%. Dabar

Nežmoniškas Pasielgimas
Vieną šeštadienį apie 12 v. 

į redakciją užėjo kaimietis, Sei
rijų vals. Mankūnėlių kaimo 
gyvntojas Abecūnas ir čia verk
damas prie keletos redakcijoj 
buvusių liudininkų papasakojo 
šitokį atsitikimą.

Jis atgabenęs į V. D. univer
siteto ausų, gerklės ir nosies li
gų kliniką savo 14 metų dukre
lę Oną išpjauti gerklės glandas. 
Dukrelei įdavęs 32 litus, įmo
kėti rankpinigių ir iš tų pini
gų 8 litus palikti kelionei atgal, 
po operacijos. Likusius pasiža
dėjęs klinikai paštu prisiųsti už 
operaciją. Taręs kad viskas 
tvarkoj ir laukęs. Penktadienį 
jis paskambinęs į kliniką ir pa

Darbo rūmus ir į kitas įstaigas, 
prašydami pasirūpinti, kad jie 
nebūtų nuskriausti ir jiems at
lyginimas būtų išmokėtas pir
miau negu kitiems rangovo kre
ditoriams.

Ir Kaimuose Dygsta 
Monopoliai

Ragelių km., Rokiškio valse., 
atidaryta valstybinės degtinės 
parduotuvė. Atsiradus parduo
tuvei žymiai padidėjo girtavi
mas. Tuo labai nepatenkintos 
moterys, nes vakarais dingsta 
vyrai ir grįžta tili iš ryto.

Mirė Nusigandęs Pašvaistės
Vienas Kelmės miestelio) Ra

seinių apskr., gyventojas, rug
sėjo 30 d. pamatęs šiaurės pa
švaistės nuraudonintą dangų, 
nusigando ir mirė.

sikrikštyt iš opozicijos į socia
listus. Bet ar toks persikrikšti- 
jimas, permainymas organizaci
jos vardo, pagerintų veikimą? 
Man rodos, kad anaiptol, ne. 
Paskui, jeigu drg. S. P. vėlina 
darbininkų judėjimui gero ir pa
sisekimo ateityj pažangiosioms 
grupėms, tai visgi reikėtų pa
žvelgti į tų grupių, t. y., socialis
tų ir komunistų, praeitį, kokią 
kuri grupė sulošė rolę darbinin
kų judėjime praeityj ir kokią lo
šia dabar. Pirmiausia reikia pa
sakyti, kad Amerikos revoliuci
nis darbininkų judėjimas, prie
šakyj su Socialistų Partija, su
skilo 1919 m. Kairysis sparnas. 
Socialistų Partijos, t. y., atskala 
prisidėjo prie organizuojamo 
3-čio Komunistų Internacionalo 
(kodėl taip įvyko,—jum, S. P., 
yra žinoma), su kuom ir jūs, S. 
P.„ sutikote ir, kas nori ar ne
nori, turi pripažinti, kad kairio
ji sriovė, vadovaujama komu
nistų, sulošė n e p a 1 y g i namai 
svarbesnę rolę, negu socialistai, 
kaip tautiniam, taip ir tarptau-,

Labai Rimtas Prisiminimas
“N. G.” No. 42, Senas Phila

delphietis labai rimtai prisime
na apie praeities kairiosios 
sriovės veikimą. Pasigenda ir la
bai pageidauja, kad tos pasis
kirstę grupės vėl būtų suvieny
tos, kad tas veikimas būt toks 
sėkmingas, kaip kad jis buvo 
praeityj. Bet jis vėl abejoja, kad 
su Centro Biuru vargiai galima 
būtų susikalbėti dėl vienybės. 
Girdi, greičiau bus taip, kad 
opozicija galėsianti susikalbėti 
su socialistais. Kadangi aš irgi 
esu senas philadelphietis ir ge
rai atsimenu apie tą sutartiną 
praeities veikimą, tai aš pilniau
sia sutinku su d. S. P. išdėstyta 
nuomone. Taip pat sutinku ir la
bai pageidauju, kaip ir S. P., 
kad tas veikimas kuogreičiausia 
būtų sujungtas, sucementuotas 
taip, kad mes vėl kartu galėtume 
veikti tarpe lietuvių darbininkų, 
kaip pirmiau kad veikėm.

Dabar tik liktų išrišti klausi
mas opozicijos draugam pagal 
S. P., su kuo būtų geriau galima 
susikalbėti vykinant tą vienybę: į tiniam darbininkų judėjime.

Didelė didžiuma progresyvio 
svieto ėjo su kairiuoju sparnu ir 
tik todėl mes, d. S. P., tais lai
kais, apie kuriuos jūs minit, ir 
kurių pasigendat, buvom drūti, 
galėjom daug nuveikti. Vadina
si kairiojo bloko, vadovaujamo 
Komunistų Partijos, veikimo 
taktika buvo daug teisingesnė ir 
priimtiną plačiosioms darbinin
kų masėms. Tiktai įvykus per
mainom pasaulinėj situacijoj, 
atsipeikėjus kapitalistinėms ša
lims nuo pasaulinio karo, atslū
gus revoliuciniam darbininkų 
judėjimui, kuomet komunistai,

su socialistais ar komunistais? 
Kadangi aš esu buvęs pas visas 
tas dabar pasiskirsčiusias gru
pes, socialistus, komunistus, opo
zicionierius ir vėl pas komunis
tus, tai ir nusimanau šiek tiek 
apie tų visų atskirų grupių vei
kimą. Todėl ir noriu, nors trum
pai, pakalbėti apie tai su S. P. 
kaipo apie gana rimtą dalyką.

Su socialistais, drg. S. P., ne
galėsit jūs čia Philadelphijoje 
padaryti jokios vienybės, nes 
čia, pas lietuvius, jų jokia gru
pė neegzistuoja. Viską, ką jūs 
galėtumėt padaryt, tai tik per-

400 MAINIERIŲ GYVI 
PALAIDOTI

Tsumagoi, Japonija.—Že
mių daugybė, staiga nugriū- 
damos nuo Komenashiyama 
kalno, gyvus palaidojo 400 
darbininkų vario kasykloj 
ties Kaizuma.

FAŠISTŲ PERVERSMAS 
NUPULDĖ BRAZILIJOS 

ŠERUS

London. — Anglijos šen} 
birža laikinai nustojo pirki
mą, bei pardavinėjimą Bra-
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas. Cleveland, Ohio
ISPANIJA KOVOJE

(Tąsa)
Pradžioj lapkričio pasikalbėjime Reen 

nurodė į žioplumą išvadų tų karo spe
cialistų, kurie matydami pasitraukimą, o 
kartais net sumuštas valdžios armijos 
dalis darė išvadas, kad milicija negali 
būti perorganizuota į reguliarę armiją, 
tinkančią atremti priešo reguliarę armi
ją. Jis nurodė ir pabrėžė, kad apart bai
saus nedatekliaus ginklų ir patyrimo or
ganizavime, dar būtinai reikia nugalėti 
įsigyvenusias Ispanijoj tradicijas—“in- 
dustrialinį” karo vedimą. Jis nurodė, kad 
labai išsiplatinę ispanų liaudyje tradici
jos individualio didvyriškumo, kas ne- 
atatinka pasekmingam dabartinio karo 
vedimui.

—Ispanai,—jis sakė,—iki šiol neturėjo 
progos susipažinti su dabartinio karo ve
dimo būdais, kur sprendžiamuoju fakto
rium yra masinis karinis veikimas ir ma
sinis karo žinojimas ir kur visai netin
ka viduramžių asmens individualis žy
gis. Žinoma, — tęsė jis, — tiesa, kad 
Ispanijos liaudis dar nesusipažinus su 
dabartinėmis metodomiš karo vedimo, 
bet ir tas tiesa, kad ačiū tam, jai nerei
kės išmesti iš galvos tuščių paradų moki
nimus, nes tokiomis idiotiškomis idėjo
mis nebuvo apkvaišinti Ispanijos žmo
nės, kas yra kapitalistinėse armijose.

—Jeigu tai būtų laikas, tai reikėtų 
Tarptautinės Brigados kovotojus išda
linti tarpe milicijos dalių ir veikiant pa
gal planą į kelias savaites laiko suorga
nizuoti milžinišką kietą armijos dalį, 
kuri galėtų perkirsti susisiekimo linijas 
generolo Franco ir sunaikinti didelę jo 
armijos dalį. Madridas buvo pilnas taip 
vadinamų “karo specialistų”, kurie visur 
landžiojo ir darė pareiškimus: “Jeigu tik 
mes turėtume laiko” padaryti tą, kitą, 
trečią, tai Madridą galėtume išgelbėti, 
bet nėra laiko, fašistai puola, ir todėl 
viskas žuvo.

O tuo laiku kur tai Ispanijoj, ant gat- 
vių, patamsėj stovėjo ilga virtinė sunk- 
vezimių. Kovotojai kalbėjosi dešimtimis 
skirtingų kalbų. Kalbėjosi tyliai.

Su manim sunkvežimyj važiavo patyrę 
saperai: šeši francūzai, trys vokiečiai, 
keturi italai, penki belgai ir du lenkai. 
Septyni iš jų buvo paprasti darbininkai, 
keturi—mechanikai, trys — gatvekarių 
darbininkai, trys—elektros darbininkai, 
du dirbę karo fabrikuose ir vienas stu
dentas.

Keturiolika iš jų buvę saperais laike 
Pasaulinio Karo ir dalyvavę mūšiuose, 
šeši karo metu perėję karo mokyklą. Kol 
mes gulėjome tamsoj ir atsargiai rūkė
me, tai aš galvojau apie tą skirtumą, ko
kis yra tarpe šių žmonių sunkvežimyj ir 
tarpe didvyriškų ir smagių ispanų vals
tiečių vaikinų, su kuriais, savo laiku, vy
kau į frontą iš Penkto Pulko kareivinių. 
Tada buvo žmonės niekados pirmiau ne
matę šautuvo. Ačiū blokadai jie ir į mi
licijos eiles įstoję lavinosi su pagelba pa
galių. Šautuvus jiems davė tik dvi dienos 
prieš jų pasiuntimą į frontą. Pasekmėj 
išdavikiškos politikos demokratinių ša
lių, tiems vaikinams prisėjo kovoti prieš 
naujausius karo technikos ginklus, netu
rint nieko kito, kaip tik senas dubeltav- 
kas ir didvyriškumą savo širdyse.

Čia buvo daug skirtingesnė padėtis. 
Pas mus. Tarptautinėj Brigadoj, geriau
si naujutėliai šautuvai ir užtektinai kul- 
kasvaidžių. Jie moka tuos ginklus varto
ti. Jie karo ugnyje užsiartavoję.

Ilga eilė sunkvežimių, ant kurių mies
telio gyventojai, apimti džiaugsmo, krei
da išrašė: “Lai Gyvuoja Sovietų Sąjun
ga!”, važiavo supdamiesi per akmenisO*** • y f ’ V M Jyv/A W AXAXX VzA X AkJ

linkui Madrido, kur liepsna jau apimdi- 
nėjo darbininkų namus pietų priemiesty j.

<Iš karto lijo, o paskui snigo. Mums pa
tiko šilti drabužiai, kuriuos prisiuntė ki
tų šalių darbininkai. Ilgai mes važiavome 
lygumomis, kartai sniego audroj, kar

ikais giedroj.
Tamsiuose kaimuose, gulinčiuose išil

gai kelią, staigiai atsidarydavo langai, 
pro juos žiūrėjo nustebę gyventojų vei
dai. Duryse moteris iškėlė suspaustą 
kumštį, pasveikindama mus. Už jos sijo- 

J jio laikėsi vaikutis.

Auštant, mes greitai važiavome mylią 
po mylios. Jau artinomes prie Madrido 
iŠ rytų pusės. Mieste šauksmai ir džiaug
smas nusirito per gyventojų veidus. Ma
drido gyventojams iš sunkvežimių, į jų 
pasveikinimus, atsakinėjome visomis Eu
ropos kalbomis.

Apie vidudienį mes prisiartinome prie 
kovos fronto ir pamatėme išlindusį pro 
kalnus lėktuvų pulką. Iki šiol aš niekados 
nemačiau Ispanijos liaudies lėktuvų pul
ko, o ypatingai bombininkų. Pirmoji 
man mintis puolė: “Tai, žinoma, fašistų 
lėktuvai.?

Bet dausoje buvo kas tai naujo. Pas
kui bombininkus, kaip debesys, plaukė jų 
apsaugo to j ai—greiti mūšio lėktuvai. Jie 
greitai kilo, kaip kokios raketos, vis 
aukščiau ir aukščiau. Mūšio lėktuvai bu
vo priešakyje bombnešių, virš jų, visur 
skrisdami linkui priešo fronto. Kiekvie
no motoro garsas taip skambėjo, kaip ži
nia apie pergalę.

Žemai, virš mūsų galvų, baisiai kauk
dami, pralėkė bombininkai. Jie nulėkė, 
kad su žemėmis sumaišyti vieną artimą 
fašistų orlaivių lauką.

Valtiečiai, bėganti nuo fašistinio tero
ro, važiavo pro mus, iki pat viršaus pri
krautuose vežimuose jų biedniokiškų 
“turtų”. Jie karštai sveikino mus ir ro
dydami į lėktuvus šaukė:

—Tai mūsų!... Tai mūsų!

Pirmoji Tarptautinė Brigada buvo pil
name karo pasiruošime. Buvo planuoja
ma ją leisti priešakyje kontr-atakos ant 
priešo. Vienok nuo šio plano prisėjo at
sisakyti iš priežasties fronto pasidalini
mo į Illescas ir Navalcarnero frontus. 
Priešas jau prasilaužė į Madrido prie
miestį ir nebuvo kaip vykinti pirmiau iš
dirbtas strateginis planas.
IMF"

Nuspręsta, kad Tarptautinė Brigada 
dalyvaus Madrido apgynime. Ir tas grei
tai buvo pravesta gyvenimąn. Kas liečia 
įvedimą vienos bendros komandos liau- 
diečių armijoj ir išgaudymą kenkėjų ir 
šnipų, tai tie uždaviniai nebuvo gyveni- 
man pravesti... (Dabartinė Ispanijos val
džia jau pravedė tuos uždavinius. — 
Vert.)

Netiesa būtų tikrinti, kad tuo laiku Is
panijos liaudies armija pilniausiai buvo 
paruošta vesti dabartinį karą. Bet žmo
nės Madrido apgynime veikią, generolo 
Miaja žinioje, buvo ištikimi, akuratni ir 
pareigas atlikdavo greitai. Lankstus ir 
tikrai gabus Tarptautinės Brigados vei
kimas nustebino juos.

Aas galima buvo atlikti ačiū vienam 
bendram planui dėl Madrido apgynimo. 
Tarptautinė Brigada turėjo pirmos rū
šies komandierius ir oficierius, kurie 
apart karinio žinojimo, dar puikiai buvo 
politiniai apsipažinę. Tai buvo besąlygi
niai atsidavę ir pasišventę antifašistiniai 
kovotojai.

Jų tarpe buvo Liudwig Reen, išauk
lėtas senoj saksoniškoj karo mokyklos 
dvasioj. Pasaulinį Karą jis praleido ka
pitonu Saksonų Gvardijos Pulke. Po to, 
jis tarnavo oficierium policijoj, o vėliau 
parašė vieną iš garsiausių prieškarinių 
knygų ir buvo žymiausiu kovotoju prieš 
Vokietijos fašizmą ir karą iki 1933 metų. 
Per ištisus du metus jis pergyveno per
sekiojimus ir kančias hitlerinėj koncen
tracijos kempėj, o dabar komandierius 
vieno bataliono Madrido fronte.

Mūsų brigadoj buvo dar vienas Prū
sų Gvardijos oficierius, apdovanotas or- 
denais už drąsą, parodytą francūzų fron
te, bet vėliau paliuosuotas iš tarnybos 
už “prieškarinį veikimą”.

Čia buvo ir francūzas raitarijos ofi
cierius, garsus, su gabus. Bet jo garbė 
baigėsi po to, kada jis savo armijos da
lį atsisakė vesti prieš vokiečius komu
nistus Saare.

Oficierių tarpe yra žmonių ir kitos rū
šies. Jie neturėjo jokių karinių laipsnių 
pereito karo metu, bet vėliau įrodė savo 
sugabumą, kur buvo ginkluoti susirėmi
mai. Toki žmonės priėmė ant savęs ko
mandą svarbiausiuose sektoriuose Mad
rido fronto sprendžiamoj valandoj ir at
silaikė.

(Bus daugiau)

Iš Atsibuvusios Ohio Valstijos 
Lietuvių Kongreso Konf.
Spalio 31 d., 1937, įvyko 

Lietuvių Draugijų Konferenci
ja, kurioj buvo svarstoma an
tras A. L. Kongreso suvažia
vimas, ir kaip geriau Amerikos 
lietuviai galėtų suteikti pagel- 
bą Lietuvos kovotojams prieš 
fašizmą už demokratiją.

Atidarant konferenciją, 
pirm. S. K. Mažanskas paaiš
kino konferencijos tikslą, ra
gindamas visus delegatus rim
tai svarstyti, patiesti gerą pla
ną veikimui atsteigimui Lietu
voj demokratijos, kur dabar 
Smetonos fašistinis režimas 
smaugia visą Lietuvos liaudį.

Pirma, negu mandatų ko
misija prirengė raportą, pir
mininkas pakvietė drg. Joe. 
Mankauską pakalbėti. Kalbė
tojas pats iš* savo patyrimo nu
rodė Lietuvos ir Pietinės Ame
rikos lietuvių skurdų gyveni
mą ir kvietė organizuotis ir 
gelbėti Lietuvos liaudžiai ko
voj prieš fašizmą. S. čiarau
ka, kalbėdamas, kvietė visus 
vienytis ir bendrai kovoti už 
atsteigimą Lietuvoj demokra
tijos. Iš Akrono d. Gaškienė, 
vardu visų akroniečių, sveiki
no konferenciją ir žadėjo ra
ginti visus lietuvius Akrone, 
kad gelbėtų Lietuvos žmo
nėms jų kovoj ‘už atsteigimą 
demokratijos, prieš fašizmą.

Drg. P. Nemura, kalbėda
mas, kvietė visus delegatus, 
kuomet sugrįš į savo draugijų 
mitingus, imtis už darbo ir i 
rengtis prie antrojo A. L. Kon-i 
greso suvažiavimo.

Vietinis iš SLA 136 kp. na
rys ponas žilis, sakė, aš pripa
žįstu tvarką ir reik disciplinos 
Lietuvoj, bet P. žilis pareiškė, 
kad toks Smetona vertas ne 
pasmerkimo, bet nubaudimo, 
kaip kriminalistas^ už ‘ tai,‘ kad ’ 
jis terorizuoja valstiečius, šau
do juos ir nekaltai baudžia 
biednuomenę, kemša į kalėji
mus ilgiems metams, žilis keli 
metai atgal buvo Lietuvoj.

Iš Bedfordo, O., vienas 
draugas išsireiškė, kad jų ma
ža kolonija, bet jie pilniausia 
rems Lietuvių Kongresą. Drg. 
Mason iš Youngstown, O., 
taip pat žadėjo veikti ir ragin
ti youngstowniecius remti A. 
L. Kongresą ir teikti paramą 
Lietuvos kovotojams prieš fa
šizmą.

Kalbėjo drg. F. Abekas ir 
sveikino konferenciją varde 
A. L. Kongreso Centro Komi
teto.

Kalbėtojas prisiminė, kad 
praeityje Amerikos lietuvių 
kongresai ir konferencijos to
kios rolės nelošė dėl Lietuvos 
išliuosavimo nuo carizmo. Bet 
dabar, kalbėtojas sako, pirmas 
A. L. Kongresas atstovavo 80,- 
000 Amerikos lietuvių; tie 
tūkstančiai pasisakė už atstei
gimą Lietuvoj demokratinės 
Santvarkos, pasmerkė karą ir 
fašizmą.

Kalbėtojas, ragindamas ruo
štis prie antro A. L. Kongre
so, pareiškė, kad sekantis kon
gresas daug bus didesnis. 
Taip pat kalbėtojas

džiuma delegatų išsireiškė, 
kad antras kongresas turėtų 
būti Scranton, Pa. Priimta 3 
rezoliucijos, vienoj reikalau
jama Lietuvos žmonėms demo
kratinių teisių ir paliuosavimo 
politinių kalinių.

Į valdybą įeina šie draugai: 
pirm. S. čiarauka, vice-pirm. 
S. K. Mažanskas, sekr. J. Pet
rauskas, fin. sekr. Boika, ka- 
sierius J. Jaras, kasos globėjai 
Gaškienė ir A. Reščiakas.

Korespondentai — J. Ma
žeika ir V. Kasteris.

Užrašų sekr. Joe. Petraus
kas, man rodos, bus vienas iš 
tinkamiausių, nes jis daug vei
kia Amerikinėj Lygoj Prieš 
Karą ir Fašizmą. Vaupšas.

Detroit, Mich

kiamas Eastsidėje po numeriu 
9219 Russell St. čionai drg. 
Bimba kalbės taipgi labai svar
biomis dviemis temomis, būtent: 
“CIO ir kova už darbo unijų 
vienybę” ir “Komunistų Parti
ja ir bendras frontas.”

Lapkričio 28 d., tai yra, sek
madienį, įvyks labai šaunus 
koncertas Lietuvių Svetainėje 
ant 25-tos gatvės. Apart gra
žios meno programos, ir čia kal
bės draugas Bimba temoje: “Ko
dėl fašizmas sukūrė karą Ispa
nijoje ir Chinijoje ir grūmoja 
nauju karu visam pasauliui1?”

Lapkričio 29 d., vakare, yra 
šaukiamas visų Detroito lietuvių 
komunistų susirinkimas pasita
rimui svarbiais mūsų darbinin- 

I kiško judėjimo reikalais. Drg. 
' Bimba darys pranešimą.

Laukiame Drg. A. Bimbos At
vykstant; Jis Čia Sakys Eilę 
Prakalbų, Dalyvaus Susirinki

muose ir Koncerte

Mes labai smarkiai ruošia
mės prie didelių darbų, ku
riuos yra pasimojus atlikti Lie
tuvių Komunistų Frakcija. 
Pabaigoje lapkričio mėnesio 
čionai lankysis drg. A. Bim
ba, iš Brooklyno. Jam yra ren
giama pora didelių masinių su
sirinkimų. Lapkričio 26 d. va
kare masinis mitingas įvyks 
Draugijų Svetainėje po numeriu 
4097 Porter St. Čia jis kalbės 
dviejomis temomis, būtent: 
“Liaudies Frontas ir Kova su f
Fašizmu” ir “Komunistai, ti
kintieji darbininkai, religija ir 

I laisvamany b ė.”
Lapkričio 27 d., vakare, Lietu

vių masinis susirinkimas šau-

Trad. Muk K<«. U. S. f.L Of.

Mtlskuh) skaud5jimas?^^=c=į 
kuri sudaro persidirbimas, 
drėgnumas ir nuovargis — 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 3$c. ir 70c.
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Jūs Busite Mums 
Dėkingi

Kita Proga įgyti Laimę
Mūsų skelbimuose pereitą mėnesį 

mes pranešėme, kad $250,000 yra ski
riama dovanomis naujame Konteste 
Old Gold Cigaretų. Mums smagu 
pranešti, kad mūsų naujame kontes
te nėra užmiršti šio dienraščio skai
tytojai. Old Gold duoda progą jo 
skaitytojams laimėti dovanas, kurių 
yra 1,000.

Mes žinome, kad šis kontestas su
kėlė didesnį domesį, negu bent kada 
pirmiau buvę. Kur tik eisime, tai ma
tysime žmones studijuojančius Old 
Gold Kontesto''reikalus ir rūkančius 
Old Gold cigaretus. Šiame Naujame 
Old Gold Konteste lengvai klausimai 
išrišami. Nereikalingi žodynai arba 
enciklopedijos. Paprasčiausias darbi
ninkas gali išrišti juos taip, kaip 
kolegijos profesorius.

Mes turime jums pasakyti, kad jei
gu jūs dar nestojote į šį kontestą, 
tai privalote tą padaryti. Jūs galite 
laimėti vieną iš dovanų, čia yra pro
ga laimėti pinigų, kuri pasitaiko

jičiip pciL Aaiuciujuo pasakė, j vieną kartą į gyvenimą. Jūs neturė- 
kad pats Kongr. ir tokios kon- tute pražiūrėti ją, nes jūs galite lai- 

|meti dovaną. Apart to, tuom kartuferencijos suteikia didelę pa- 
gelbą Lietuvos politiniams ka
liniams.

Pereitais metais A. L. Kon
greso Centralinis Komitetas 
pasiuntė pagelbos Lietuvos po
litiniams kaliniams 600 dol.

Užbaigdamas, kalbėtojas ra
gino delegatus ir svečius pa
siimti peticijų blankas, kurias 
Centro Komitetas išleido ir 
rinkti parašus, reikalaujant 
politiniams kaliniams amnesti
jos.

Mandatų Komisija raporta
vo, kad delegatų yra 34 nuo 
16 draugijų.
Diskusijos Kongreso Reikalais

Clevelando konferencijoj di

jūs dubeltavai laimėsite, nes rūkysi
te geriausius Dvigubai-švelniu^ Old 
Gold cigaretus, kurie visada yra 
švieži ir padaryti iš geriausio taba
ko.

Old Gold Naujienos.

BROOKLYN LABOR LYCEUB
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandų sekmadieniais.

Lapkričio 30 d., vakare, įvyks 
platus Detroito lietuvių jaunuo
lių susirinkimas. Tikimės, kad 
d. Bimba ir ten padarys svar
bų pranešimą mūsų jaunimo 
reikalais.

Labai prašome visus “Lais
vės” skaitytojus smarkiai pasi
darbuoti, kad visi tie susirinki
mai ir parengimai būtų skaitlin
gi.

Rep.

Naziai Kirs Galvą Holandi- 
jos Piliečiui

Haga, Holandija.—Naziai 
pirmiau įsiviliojo per rube- 
žių Vokietijos pusėn Holan- 
dijos pilietį W. H. Cam- 
mansą, o dabar nusmerke 
nukirst jam galvą kaip “Vo
kietijos išdavikui.”

Ar Jūs Pagalvojate, 
Kas Būtų Su Jumis?

Kas būtu, jeigu atsitiktų kokia nelaimė; jeigu su- 
sirgtum ar būtum sužeistas?

Namie, dirbtuvėj,1 ant gatvės, kelyje—bile kur, 
bile kada nelaimė gali atsitikti._________

Žinokite: kiekvieną minutą 10 žmonių susižeidžia 
vien tik namuose.

Kiekvieną minutą daugiau kaip penki žmonės 
Amerikoj būna sužeisti dirbtuvių ir automobilių ne
laimėse.

Kas 1 5 minutų miršta du žmonės vien tik namų ir 
automobilių nelaimėse.

Apart sužeidimų, susižeidimų, gali pasitaikyti su
sirgti. Juk dažnai pasitaiko susirgti paprastu šalčiu. 
O iš paprasto šalčio dažnai išsivysto didesnė liga— 
influenza, plaučių uždegimas. Prisieina iš darbo iš
likti, kartai^ ir--ilgokai' lovojŽinokite•; kas 
keturios minutos miršta Amerikoj vienas žmogus tik 
iš paprasto šalčio paeinančių ligų.

Niekas nenori nelaimių, niekas nenori sirgti. Bet 
gyvenime tie dalykai pasitaiko, ir su tuo reikia skai
tytis.

Turint minty tuos faktus, prieš jus stovi klausimas; 
Ar jūsų sveikata ir gyvybė gerai apdrausta? Jeigu 
ne, tai jūs statote save, savo šeimyną ir savo drau
gus į blogą padėtį.

Lietuvių Darbininkų Susivienijime jūs galite gauti 
tinkamą pašalpą ir apdraudą.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta, 
didelė pašalpos ir apdraudos organizacija. Turi 
7,000 narių. Kuopos yra visose lietuvių kolonijose. 
Bile kur gyvenant gali būt nariu.

Kad suprasti, kokia didelė nauda būti nariu Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo, užtenka pažvelgti 
į šiuos du pavyzdžius;

Apie 25 metų amžiaus vaikinas įsirašė į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą pradžioje 1936 metų. Po 
kiek laiko ištiko nelaimė—susižeidė darbe. Ilgokai 
sirgo. Gavo net $200.00 pašalpos iš Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo. Gi viso duoklėmis sumokėjo 
tik $30.

Štai 22 metų amžiaus mergina įsirašė į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą rugpjūčio mėnesį, 1936 
metais. Vasario mėnesį šiais metais ji buvo sužeišta 
automobilio nelaimėje ir ilgokai sirgo. Ji gavo 
$108.00 iš Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, o 
duoklėmis įmokėjo viso tik $6.25.

Jeigu tie jaunuoliai nebūtų buvę LDS nariais, tai 
nelaimei atsitikus jie nebūtų gavę tokios didelės 
paramos.

Tai yra du pavyzdžiai iš daugelio atsitikimų.
Jau daugiau kaip 3000 lietuvių gavo tinkamą pa

šalpą iš Lietuvių Darbininkų Susivienijimo. Apie 
$200,000 Lietuvių Darbininkų Susivienijimas iš
mokėjo savo nariams pašalpomis ir apdrauda. Tie 
tūkstančiai lietuvių tinkamai apsirūpino, aprūpino 
savo šeimynas.

Dabar gera proga įsirašyti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą. Dabar laike vajaus naujiems na
riams įstojimas nupigintas. Vajus tęsis iki Naujų 
Metų. Įsirašant dabar, arba bile kada ligi Naujų 
Metų, galite sutaupinti iki penkių dolerių.

Jūs galite gauti nuo $150 iki $1,000 apdraudos. 
Galite gaut pašalpos $6.00, $9.00 ir $12.00 per sa
vaitę. Mokestis maža.

Nariai priimami nuo 2 iki 55 metų amžiaus. Tė
vai ir vaikai gali įsirašyti.

Įsirašykite patys. Įrašykite savo vaikus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

------------------ -----------------------------------------------------
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PROTOKOLAS
Metinės

metinė

ALDLD 7-to Apskričio 
Konferencijos

I SESIJA
ALDLD 7-to Apskr.

konferencija įvyko spalio 17 d., 
1937 m., Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 376 Broadway, So. 
Boston, Mass. Konferenciją ati
darė apskr. organizatorius drg. 
J. Grybas 11:30 vai. ryto. Drg. 
Grybas paskyrė mandatų komi
siją, į kurią įėjo dd. J. J. Bak
šys, P. Kubilūnas ir J. Sauka.

Organizatorius pakvietė drau
gus H. Tamošauskienė, J. Rei- 
kauską, J. M. Karsoną, I. Kubi
liūną ir M. Parėdnį pakalbėti, 
kol mandatų komisija sutvarkys 
mandatus. Priimtas ir perskai
tytas pasveikinimo laiškas kon- 
fenrencijai nuo mūsų centro 
sekretoriaus drg. D. M. šoloms- 
ko.

Perskaitytas šiai konferenci
jai dienotvarkis ir likos priim
tas.

Išduotas raportas mandatų 
komisijos— delegatų dalyvauja 
51 nuo 12 kuopų, 3 apskr. Kom. 
nariai ir vienas broliškas delega
tas. Viso delegatų 55.

Išrinktas prezidiumas iš se
kančių draugų: pirm. J. Skliu
tas ; užrašų raštininke D. Lu
kienė. Rezoliucijų komisijon: 
J. Karsonas, M. Sukackienė ir 
J. Petruškevičius.

Aps. sekretorė D. Lukienė 
perskaitė pereitos konferencijos 
protokolą ir 2 posėdžių protoko
lus. Protokolai priimti.

Raportas apskr. komiteto: 
Org. J. Grybas raportavo apie 
spaudos pikniką, kuris įvyko 
Maynarde: raportavo, kad mū
sų ALDLD vajus buvo pasek
mingas, veik visose kp. gauta 
po keletą narių, o ypač So. Bos
ton moterų skyrius prirašė 25 
naujas nares ir laimėjo 1-mą do
vaną. Kompartijos finansinis va
jus nebuvo galima sužinoti ant 
kiek buvo pasekmingas, nes 
daug kp. siuntė aukas tiesiog 
partijai, o ne per aps. Fin. sekr. 
Drg. T. Bartkus raportavo, kad 
ižde pinigų yra $60.08; iždinin
kas drg. Katilius sutiko su fin. 
sekret. raportu. Prot. sekret. D. 
Lukienė raportavo iš apskr. pik
niko, kuris davė pelno $13.75. 
Pelnas mažas, nes oras buvo la
bai prastas. Taipgi raportavo iš 
Komunistų Partijos konferenci
jos, kuri įvyko Boston, Mass, 
rugs. 17-19 dd. Apšvietos ir 
kontrolės komisija—J. Karsonas 
ir M. Parėdnis raportavo, kad 
parašė kelis straipsnius “Lais
vei” laike ALDLD vajaus ir 
Kompartijos finansinės para
mos vajaus.

Moterų apskr. komisija H. 
Tamošauskienė ir M. Sukackie
nė plačiai raportavo apie drg. 
Vilkaitės maršrutą.

Visų, apskričio komiteto ir ko
misijų, raportai priimti.

Priimtas delegatas nuo Kom
partijos distrikto komiteto, drg. 
Kay, kuris palietė labai plačiai 
darbus Sherman “kom. tyrinėji
mo” komisijos, kuri neva tyri
nėja Kompartijos veiklą Mass, 
valstijoj. Ragino, kad siųstumėm 
rezoliucijas tai komisijai, kad 
tyrinėtų Ku-Klux-Klaną ir fašis
tų grupių purviną veiklą, o ne 
Kompartijos, kuri veikia viešai 
ir dėl darbininkų gerovės. Su
rinkta aukų Komunistų Parti
jai $7.87. Apskr. nutarė paau
koti $20.00.

Nutarta uždaryti konferenci
ją ant valandos pietums. Pirma 
sesija užsidarė 2 vai. po pietų.

II SESIJA

Antrą sesiją atidarė konfe
rencijos pirm. J. Skliutas 3 vai. 
po pietų.

Kuopų veikimo raportai—su- 
taupinimui vietos laikrašty, čia 
nerašysiu atskirų kp. raportų, 
bet paimąiu abelnai: naujų na
rių yra gavusios beveik visos 
kuopos; ižde pinigų turi kožna 
kuopa; įvyko veik visose kuopo
se drg. Vilkaitės prakalbos. Kuo
pos gerai pasidarbavo “Laisvės”

ir “Vilnies” piknikam pardavi- 
nėdamos laimėjimo tikietukus; 
labai gerai kuopos pasidarbavo 
rinkimui Ispanijos demokratijai 
pinigų ir drabužių; aukojo “Dai
ly Workeriui,” Lietuvos politi
niam kaliniam ir jaunuolių žur
nalui “Voice”. Kuopos, jei ne pil- 
nai, tai dalinai, išpildo apskr. 
tarimus kas liečia finansų su
kėlimą bei prakalbų maršrutų 
parengimą. Visų kuopų delegatų 
raportai buvo vienbalsiai priim
ti. *

Spaudos Reikalai
“Laisvės”, “Daily Worker” ir 

naujo žurnalo “Voice” vajaus 
klausime nutarta, kad kuopos 
imtų dalyvumą ypač dabar, kai 
Kompartija yra pasibrėžusi iš
leisti po anglišką dienraštį 
cagoj ir San Francisco.

Jaunuolių Klausimas
Išrinkta jaunuolių komisija 

prie apskričio valdybos, kuri 
rūpinsis maršrutu, agitacijos ir 
apšvietos klausimu jaunuoliuose. 
Palikta apskr. valdybai ir komi
sijai, kad pasitartų ir su kitų 
apskričių valdybomis, kaip tai' 
L. M. Sąjungos ir LDS, kaip sėk
mingiau viršminėtą darbą atlik
ti.

Moterų Organizavimo 
Klausimas

Chi-

Nutarta vykinti ir ant toliau 
moterų organizavimo į mūsų 
kuopas darbą. Taipgi konferen
cija užgyrė So. Bostono mote
rų pageidavimą, kad reikia 
šaukti moterų konferenciją mū
sų apkrityj. Tas darbas varyti 
pirmyn paliktas, moterų komi
sijai.

ALDLD Vajus
Vajaus klausimas palikta 

tvarkyti apskričio valdybai.
Rezoliucijos

Priimtos sekančios rezoliuci
jos:

(1) Ispanijos liaudies gynimo 
klausimu;

(2) Sherman “tyrinėjimo 
Kompartijos” klausimu;

(3) Darbininkiškos spaudos 
klausimu;

(4) Naujo jaunuolių žurnalo 
anglų kalboj “Voice” klausimu;

(5) Amerikos lietuvių veiki
mo dėlei įsteigimo demokratijos 
Lietuvoj klausimu;

(6) Prieš karą ir fašizmą;
(7) Japonijos, Vokietijos ir 

Italijos užpuolimo ant Chinijės 
ir Ispanijoj klausimu:

(8) Unijizm.o, CIO klausimu.
Rezoliucijų turinio čia neci

tuosiu, nes rezoliucijų komisija 
prisius jas “Laisvei” atskirai. 
(Jau prisiuntė.—Red.)

Buvo svarstoma drg. J. Kar- 
sono klausimas: kaip jam pa
pirkti medines kojas. Nutarta, 
kad kuopos rengtų parengimus 
tam tikslui ir prisiųstų pelnus 
apskričio valdybai. Pageidauja
ma, kad kuopos stengtųsi pri
siųsti nemažiau $5..

Draugė Antanuk per mūsų 
apskritį paaukojo $5 Kompar
tijai.

Į komitetą 1938 m. likosi iš
rinkti šie draugai: M. Sukackie
nė, M. Sinkienė, D. Lukienė, J. 
Grybas, T. Bartkus, J. Šimaitis, 
J. Daugirda, S. Penkauskas, J. 
Kasparavičius, J. Karsonas.

Drg. J. Skliutas uždarė konfe
renciją 6:30 vai. vakare.

Draugai delegatai visus virš 
minėtus klausimus draugiškai ir 
gyvai diskusavo ir pasekmėj tų 
diskusijų buvo padaryti nutari
mai.

Konferencijos pirm.
J. Skliutas.

Užrašų raštininkė
D. Lukienė.

su-

Apskričio Valdyba
Po konferencijos naujai iš

rinktas apskričio kom. turėjo 
trumpą susirinkimą ir išrinko 
apskr. valdybą: org. J. Grybas; 
fin. sekrt., *T. Bartkus; ižd., J.

Šimaitis; prot. rašt., D. Lukienė.
Apskričio apšvietos ir kontro

lės komisija: J. Daugirda, ir J. 
Karsonas.

Jaunuolių Komisijon: S. Pen- 
kauskas ir J. Kasparavičius.

Moterų aps. komisijon: 
Šukienė ir M. Sukackienė.

ALDLD 7-to Apskr. Prot. Sek.
D. Lukienė (Lukas), 
43 Austen Street,

Worcester, Mass.

M.

Wilkes-Barre, Pa

jinis komitetas surengė du pa
minėjimus: Vilniaus praradimo 
ir 150 metų Amerikos Konstitu- 
cijos priėmimo, klausimais. Pra
kalbas pasakė advokatai: Anta
nas Kupka, vietinis ir p. šalna, 
iš So. Boston, Mass., ir vietinis 
kunigas Jonas švagždys. Vakaro 
dainų programą išpildė parapi
jinis choras ir Glee Club solis
tai. Prakalbose buvę sako nei su 
prakalbomis nei su dainomis su
sirinkusių neužganėdinę. Publi
kos buvo pilna svetainė.

So. Boston, Mass

šis Tas iš Streiktį Eigos 
Mūsų, Mieste

Po penkių dienų streiko Wil
kes-Barre “Record” ir vėl pradė
jo išeidinėt. Streikas yra laimė
tas.

American Newspaper Guild 
po vadovyste CIO šią kovą lai
mėjo netik Wilkes Barre “Re- 
corde,” bet ir kituose laikraš
čiu os e: “Evening News”, 
“Times -Leader,” ir “Sunday 
Independent.” čia Gildija laimė
jo didelį žingsnį pirmyn tarpe 
laikraštininkų.

Kitas streikas tęsiasi jau nuo 
spal. 12 d. Tai yra J. B. Carr. 
Biscuit Co., ant North Pennsyl
vania Ave. šioje biskvitų ir 
keiksų išdirbystėje buvo di
džiausia vergija: darbai sunkūs, 
valandos ilgos, o atlyginimas už 
darbą neapsakomai mažas. Apie 
250 darbininkų-kių sustreikavo 
ir veda kovą už savo būvio 
pagerinimą. Pikietuojama,skait
lingai visą laiką ir darbininkai 
yra tos nuomonės: kovot iki lai
mėjimo.

Keletas žodžių Apie A. K.
Partija

Iš daugelio- miestų rašoma, 
kad laike šio vajaus A. K. Par
tijos narių skaičius gerokai pa
augo. čia reikia primint kitų 
miestų draugams, kad ii’ mūsų 
sekcijoj laike šio vajaus jau yra 
įrašyta į A. K. P. eiles virš 70 
naujų narių, ir ant šio skaičiaus 
draugės draugai nesustos, o dar
buosis ir toliaus budavojime A. 
K. Partijos.

Bedarbė čion nei kiek nesuma
žėjo. Dauguma dirbtuvių stovi 
uždarytos; kitos dirba visai ma
žai. Fisher Shoe Co. numušė 10 
nuošimčių darb. algos, o kitos 
numušė penktą ir dar rengias 
prie didesnio kirtimo.

Šalna.

Spal. 31 d. buvo suruošta 
surprizo parė, paminėjimui J. 
ir U. šuril.ų 30 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių. 
Draugai šurilai dalyvauja dar
bininkiškam judėjime. Jų duk
relė priklauso Laisvės Chorui, 
o sūnus LDS. Turėjome links
mų pasikalbėjimų. Nepamiršta 
ir Lietuvos politiniai kaliniai. 
Jiems aukojo šie draugai: po 
$1: Ignas Kubiliūnas, Karoli
na Gaspar, T. Muzrimas; po 
50: Mrs. Sabulis, U. šurila, J. 
šurila, A. Phillip, M. Phillip, L. 
Tukis; po 25c: J. Burba, M. 
Masteikienė, A. Stasis, F. Vai- 
gauskas, F. Burnienė, Mrs. 
Pernickas, Mrs. Kavalūnas, B. 
Chuberkienė. Viso su smulkio
mis $8.35.

Ką “Laisvės” Skaitytojai Daugiausiai 
Skaito “Laisvėje”?

Įvairumų puslapį, kuris būna 
penktadieniais, visi myli. Pa
vyzdžiui : dienraščio No. 261 tel
pa straipsniai: “Amerika ant 
Automobilių Ratų,” “Stikliniai 
Drabužiai,” “Ką Slepia Vande
nynų Gelmės,” “Augalų Pakei- 
tėjas,” “Kaup Pajaunint Veidą 
Be Masažų,” “Maisto Virškini
mo ir Sugėrimo Liauka” ir daug 
kitais klausimais. Visi gėrisi ir 
skaito ir kalba apie tai.

Moterys myli skaityti “šeimi
ninkių Skyrių”, kuris būna žin
geidus; iš savo kolonijų kores
pondencijas, jei apie viską apra
šoma; “Krislus” kurie telpa kas
dien pirmam puslapy, ir pirmo 
puslapio žinias, jei jos būna ne- 
perilgos ir įvairios.

Bet dar ko pageidauja: Apie 
įvairų mechanizmą, automobilių

Lowell, Mass

Veisėjiškis.

Montello, Mass
“Daily Worker”, naudai pa

re, atsibuvus pereito mėnesio pa
baigoj, neatsiekė savo tikslo. 
Tam buvo rimtų priežasčių: 
bedarbė, prie to pasitaikė blogas 
oras. Iš tolimesnių kolonijų bu
vo tik Niukai ir Ūsevičiai iš 
Dorchester, Mass. Jų nesulaikė 
nei blogas oras. Pelno liks tik 
apie $18. Visiems dalyviams 
darbininkiškas ačiū!

Biručių Pašalpinės Draugys
tės 25 m. jubilėjus atsibuvo 
spalio 31 d., Liet. Taut. Namo 
svetainėje. Buvo prakalbos ir 
vakarienė. Publikos buvo pilnos 
abidvi svetainės. Vakarui pir
mininkavo J. Stygienė. Prakal
bą pasakė F. J. Bagočius. Kalbė
tojas labai nusiskundė, kad yra 
pavargęs, daug reikėjo dirbti, 
bastytis su prakalbomis lig ko
kiam apaštalui. Iš čia gimusių 
profesionalų niekas jo ’nepava
duoja. Darė naują sumanymą, 
kad organizacijos kiekvienoj 
kolonijoj įsteigtų tam tikrus 
moksleivių fondus ir čia gimu
sius, pabaigusius aukštesnę mo- 
kykĮą galima būt iš kiekvienoj 
kolonijos po du pasiųsti į Lie
tuvos Universitetą. Jaunuoliai, 
sugrįžę, rūpintųsi lietuvių 
ta. šito klausimo piekas 
svarsto. Kiti mano, tokie 
nuoliai, sugrįžę iš Lietuvos
versiteto, daugiau pasitarnautų 
fašistams, o darbininkams iš to 
būtų tik nuostoliai, daugiau nie
ko.

tau-
ne- 

jau- 
uni-

Narės, išbuvusios visą laiką 
draugystės valdyboj, gavo gyvų 
gėlių bukietus: M. Potsienė jr 
K. čereškienė. šiuom parengimu, 
rodos, buvo visi patenkinti.

Švento Roko Lietuvių parapi

Spal. 28 d. W. Chru, 52 m. 
amžiaus, miegodamas savo 
skalbykloj sudegė. Niekas ne
žino, iš kur ugnis atsirado.* * *

Beveik nėra tos savaitės, 
kad neįvyktų koks nors čia 
apiplėšimas. Pereitą savaitę 
tris krautuves apvogė. Ir vis 
tai daro daugiausiai jauni vai
kinai, 16-20 m. amžiaus. Kal
tos ekonominės aplinkybės. 
Man bejieškant darbo, tenka 
sueiti šimtus jaunuolių, jieš- 
kančių darbo po metus laiko ir 
vis negauna.

<F
<♦>

Valgykite Medų<!>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>.

<♦>

<!>

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

apylinkę orui atvėstant.

...................................•• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------- ---------- t

jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI

Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 
Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 Et 16 St Tarp Union ir Irving PL New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,

*iDalyvis.

No.

■

Puslapis Penktas

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y«
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi.

ižžž

■ mašineriją straipsnių, ir kitus 
dalykus, kuriuos žmonės kasdien 
vartoja.

Tarp tūkstančių “Laisvės” 
skaitytojų, manoma, yra daug 
mašinistų, įvairiausių mechani
ką. Ar nebūtų galima gauti ir jų 
talkos, patarnavimui lietuvių 
liaudžiai, kad jie rašinėtų bent 
retkartėmis į liaudies dienraštį 
“Laisvę” ? S k a i t y t o j ai būtų 
jiems dėkingi.

Pasigendama piešėjų-karika- 
tūristų. Buvo draugai, Lumbis, 
Gilman. Skaitytojai klausinėja, 
k ur jie dingo.

Apie sveikatą. Chicagoj gyve
nanti lietuviai daktarai, atrodo, Į 
daugiau su liaudžia; ten daug 
daugiau daktarų rašinėja į 
“Vilnį”. New Yorke ir kitur šio
se valstijose daug lietuvių dak
tarų, bet tik vienintelis daktaras 
J. J. Kaškiaučius, rašinėja. Tai 
ne vien gydytojas, bet ir lietuvių 
švietėjas. Už tai jį taip žmonės 
ir myli. Kodėl progresyviai lie- ruginė, sat'd! ruginė, CIelų- kviečių, čielų rugių, sen-
tuviai daktarai negalėtų vieną vįgjam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 

| kitą, straipsnelį retkartėmis pa
rašyti ?

Vajininkė iš Connecticut, L. ž.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEWATER, MASS.

Antradienį, 16 d. lapkričio įvyks 
prakalbos, kurias rengia ALDLD kp. 
Red Men Svet., 7 v. v. Kalbės drg. 
J. Bondžinskaite iš Brooklyno. Jinai 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos 
ir pasakys daug įdomių dalykų, todėl 
kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(268-270)

kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, 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.

Lapkričio 2 d. čia įvyko 
šturmingi rinkimai. Demokra
tai pralaimėjo. 'T’ H*

Spal. 20 d. spauda didžiau
siais antgalviai skelbė, būk ir 
Lowellyj atsilankysiąs buvęs 
Anglijos karalius su savo žmo
na. Kiek džiaugsmo tai spau
dai buvo, kad parazitas 
žiuos. Jokio darbininko 
spauda taip nelaukė ir 
lauks.

atva- 
toji 
ne-

« *
Lapkričio 7 d. So. Bostono 

lietuviška radio valandos pro
grama buvo viena iš puikiausių. 
Ign. Kubiliūnas tikrai artistiš
kai pasirodė.* * *

Edmund Claugts, 20 nu. am
žiaus, bemedžiodamas netikė
tai nusišovė. Beveik nėra tų 
metų, kad kas nors bemedžio
damas nenusišautų.* * *

Šis ruduo darbininkams vie
nas nelaimingiausių. Dauguma 
visai nedirba, o katrie dirba 
—1-2-3 dienas savaitėj. Atro
do, sunkios bus šiemet kalė
dos. Griaustinis.

STUDENTĖS BOIKOTUO
JA JAPONIJOS ŠILKĄ

Northampton, Mass.— 
Daugiau šimtas Smith Ko
legijos studenčių nutarė ne- 
pirkt pančiakų, pagamintų 
iš Ispanijos šilko. Tuom pa
reiškia protestą ir boikotą 
prieš Japonijos karą Chini- 
joj. Jos priklauso Ameri
kos Studentų Sąjungai.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License
RW003fl4 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at reatil under Section 
132A of the Alcoholic Beverag'e Control Law 
at 228 Carroll St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTICO FELICE
228 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
j L 446 has been issued to the undersigned . 
i to sell wine and liquor at retail under Sec- 1 

tion 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
troll Law at 185 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE, INC. 
185 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6072 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDE
238 Wyckoff Ave., į Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Bush wick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

MILLIE BROOKS 
(Bushwick Bar & Grill)

527 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 667—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
Waterfront Bar & Grill

667 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN, INC.
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL4981 has been issued to the undersigned ■ 
to sell beer,,wine and liquor at retail under; 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises. i

CARMELLA STANZELLA 
d-b-a L. & S. Bar & Grill . .

169 Avenue O, Brooklyn, N. Y. 1

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 į “Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Odos-Kraujo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO 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.



LAISVE ’

PHONE PULASKI 5-1090IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja penki didelį šviesūs 

kambariai naujai išmaliavoti. Renda 
$20.00. Kreipkitės pas Mrs. Abra
hamson, 402 So. 5th St., Brooklyn,

New Yorko pielinkes Žinios
Rengiamės L. Prūseikos 

Prakalboms
Konstancijos Menkeliūniūtės 

išleistuvių Vakaras
Motinos ir Vaikai prieš 

Pieno Plėšikus
Rytoj vakard, 16 lapkričio, 

Lietuvių Am. Piliečių Khube, 
sakys prakalbą Leonas Prūsei- 
ka iš Chicagos, kuris čion pri
buvo “Laisvės” koncertan ir 
įvairiais kitais reikalais.

Kadangi d. Prūseika yra 
apsigyvenęs Chicago) ir vėl 
ten grįš už poros dienų, tad 
kitu jo prakalbų negreit su
lauksime. Dėlto mes prašo
me visus skaičiusius šį prane
šimą pasidarbuoti garsinime 
šių prakalbų, kad visi lietuviai 
darbo žmonės apie jas galėtų 
sužinoti ir pasinaudoti šia vie
nintele proga išgirsti draugą 
Prūseika.

Draugas Prūseika kalbės 
bėgančiais darbininkų judėji
mo reikalais, taipgi papasa
kos ir savo įspūdžius apie mū
sų brolių lietuvių gyvenimą Pa- 
cifiko pakraštyje, Kalifornijoj, 
kur jis ką tik pabaigė marš
rutą.

Prakalbas rengia lietuviai 
komunistai. Prasidės 7:30 va
karo. Įžanga veltui.

Tolimi Svečiai

K. Menkeliūniūte
Lapkr. 19 d., penktadienio 

vakare, įvyks dainininkės 
Menkeliūniūtės išleistuvių va
karas, ruošiamas jos draugų, 
Lietuvių Radio Valandos vei
kėjų. Bus Am. Liet. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė. 7:30 
vai. va k.

Šeštadienį įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
tro Valdybos suvažiavimas. 
Ta proga pribuvo Brooklynan 
gana tolimų svečių: Dr. D. M. 
Palevičius iš Detroito, Albinas 
Kairūkštis iš New London ir 
Klemensas Strižauskas iš Wa
terbury, Conn.; J; Bimba iš 
Patersono, N. J. Taipgi daly
vavo A. Matulis iš Jersey City, 
R. Mizara, J. Siurba ir J. Or- 
manas, vietiniai LDS C. virši
ninkai ir darbuotojai.

R.

Studentai Minėjo Karo
Paliaubų Dieną

Prirengta graži koncertinė 
programa. Apart pačios Men
keliūniūtės, dalyvaus garsus 
italų baritonas, Prof. Torri 
Garavelli, kuris yra baigęs 
muzikos konservatoriją Mila- 
noj; radio dainininkas Pas
quale Collacino, lyric tenoras; 
gerai žinoma dainininkė V. 
Tamkiūtė, gitaristas-dain min
kąs V. Bekeris ir keli rusų tau
tos geri dainininkai, kurių var
dai bus paskelbti vėliau.

Kaip matot, programa bus 
graži ir įvairi. Menkeliūnįūtė, 
norėdama atsisveikinti su savo 
draugais amerikiečiais, prašė 
rengėjų nepadaryti labai di
delę įžangą. Todėl įžanga bus 
tik 50c.

Po koncerto bus šokiai prie 
geros orkestros. Galėsite links
mai pasišokti ir pasakyt dai
nininkei atsisveikinimo žodį. 
Dalyvaukime didelis būrys ją 
atsisveikinti.

L. K.

Daugėja Reikalavimai 
Vienybės Su CIO

Šiiomis dienomis vėl pasisa-
k ė už vienybę su CIO eilė AF 
of L unijų, tame skaičiuje Ma
li orių Lok al as 1011, taipgi 
Stanley & Patterson streikie- 
riai, Elektros Darbininkų Lo- 
kalo 3-čio nariai. Vis daugiau 
ir daugiau unijų priima rezo
liucijas, reikalaujančias vieny
bes.

Penktadieni dū tūkstančiai 
N. Y. Miesto Kolegijos dieni
nių sesijų studentu susirinko į 
Great Hall minėti Pasaulinio 
Karo paliaubų sukaktį. Mitin
ge kalbėjo Quill, transporti
ninkų vadas, Dr. Lin iš Chi-' 
nų Instituto ir Moreno La Cal- j 
le, oficialis Ispanijos konsu- Gailėjosi Pamesto Kūdikio 
lato atstovas. Studentai prie-j 
mė rezoliucijas, pasmerkiau-; 
šias Ispanijos ir Chiniįos už
puolikus.

Pakartos Darbininkam 
Čarterio Klasę

Mrs. 
i legalį” 
j mėnesį ir palikus jį 103 Allen 
St., N. Y., koridoriuje. Bet jo 
negalėjus užmiršt, sąžinė ją 
taip kankinus, kad pagaliau 
nuėjo ir su ašaromis apsiskun- 
dė policijai. Iš karto jai neti
kėjo, tačiau pasirodė, kad ištie- 

ir

Pagano susilaukus “ne- 
kūdikį pereito birželio

r.

1 '»

Darbininku Mokykla jau tu
rėjo vieną 6 savaičių kursą, sų ten buvo rasta kūdikis 

‘kuriame vieną vakarą į savai- dabar sergąs pamestinukų 
tę aiškino nauiąjį miesto čar- gonbutyje.
terį, kad darbininkai galėtų jį1 
sėkmingai pavartoti savo nau-1 
dai. Pamokas dėsto žymiausi Į 
darbininkų advokatai. Antra
sis kursas prasidės šį ketvirta
dienį, 8 :40 v. v., ir tęsis per se
kamus 5 ketvirtadieniu vaka
rus. Ypač uniiu veikėjams 
svarbu išeit tą kursą.

Keturios dešimtys vartotojų 
organizacijų planuoja veikimą 
prieš Borden’s ir Sheffield’s 
pieno trustą, kuris užsimojo 
daugiau apiplėšti pieno/varto
tojus, vėl pakeliant po centą 
kvortai. O tas jau daroma 
tu kartu per 6 mėnesius.

Pradėjo Gręžt Tunelį
Šimtas vyrų pradėjo gręžt 

skalas Midtown-Queens tuneliui. 
Dirbs grupėmis po 25 vyrus, 3 
valandų pakaitomis, nes oro 
spaudimas esąs 15 svarų per 
kiekvieną ketvirtainį colį. Iš
gręžimas kainuos $58,000,000.

seš-

Sužymėti pinigai pagavo 
ketierių bosą į slastus. Tai 
aštuntas, kuris pakliuvo į Dis- 
trikto 9-to Tarybos rankas, šį 
kartą papuolė Max Petlock, sa
vininkas Tuxedo Paint
100 W. 21st St., N. Y. Jis vertė 
darbininką grąžint jam dalį 
unijinės algos (kick-back). O 

bininkas, pasitaręs su unija, 
jo reikalavimą išpildė su žymė- 

penkine.

ra
jau

Co

Tombs kalėjime užmuštas ar 
__ mušęs Peter Grabinski, ku
ris šeštadienį buvo areštuotas 
kaipo nužiūrėtas pardavinėjime 
narkotikų. Mirties priežastis ti
riama/

Motinos ir abelnai pieno 
vartotojai rengia vaikų veži
mėlių parodą į City Hali atei
nantį šeštadienį, lapkričio 20. 
Paradą šaukia Pieno Vartoto
jų Apsaugos Komitetas.

Rengėjai mano, kad šis pa
radas bus skaitlingas ir pada
rys milžiniškos įtakos kovoje 
prieš plėšikiškas pieno kainas. 
Progresyvių Moterų Taryba 
pasižadėjo išjudinti visas savo 
70 kuopų mobilizacijai para- 
rado.

Pagaminta 10,000 lapelių, 
kuriuose raginama užplukdyti 
Miesto Salę su kūdikiais, jų 
vežimėliais ir tam pritaikytais 
obalsiais,

Antradienį, 16 lapkričio, 
1:30 po pietų, Pr. Mot. Tary
bos 25-kios kuopos šaukia ma
sinį pikietą prie Sheffields, 
1380 Fulton St., Brooklyne. 
Lietuviams darbininkams, ypa
tingai moterims su vaikais rei
kėtų jame dalyvauti, nes tik 
bendromis spėkomis galėsi
me apgint tą visiems reikalin- 
giausį maistą nuo pelnagrobių.

Varo Negrus iš Namu
Besirengiant prie Pasauli

nių Fėrų, Queens stambiųjų 
namu savininkai pradėję va
jų iškraustyti negrus ir italus 
iš tos apylinkės, o įsteigt pla
čiai žinomus “darželių mies
tus,” kurių rendos labai aukš
tos ir biednesnės šeimos nega
lės jas mokėt. Penkiolikai ne
grų šeimų jau paliepta išsi
kraustyti iš 4 namų, 136-25 
iki 136-31 38th Ave., Flushing.

ELLIS ISLANDE SULAIKĖ 
SMARKIĄ MOTERIŠKĘ

Laivu Normandie pirmadienį 
pribuvo iš Franci jos tikslu pa- 
sisvečiuot Jungtinėse Valstijose 
Magda de Fontanges, kores
pondentė, kuri pagarsėjo 
pašovimu buvusio Francijos am
basadoriaus Italijai, grafo de 
Chambrun. Jinai sakėsi jį šovus 
už tai, kad jis jai suardęs “ne
užmirštamą” meilę su Mussoli- 
niu.

Imigracijos inspektoriai ją 
sulaikė Ellis Saloje, pamatuoda
mi, kad ji tebėra po bauda už 
šovimą ir kaipo kriminaliste ne
gali būt įleista į šią šalį.

i —
MAJORAS SUSIKIRTO SU 

TRANZITO GRUPE
Trečiadienį vėl pasikartojo 

susikirtimas tarp majoro ir 
Tranzito Komisijos, kurią majo
ras LaGuardia siekia panaikint, 
kaipo nenaudingą. Komisija pa
siuntė laišką majorui ir spaudai, 
atsakymui į majoro pavadinimą 
komisijos daug lėšuojančių “pa
sismaginimu,” kuris turi būt 
panaikintu. Komisija sakosi pa
darius planą, kuris sutaupinąs 
miestui $436,000,000, bet to pla
no kol kas niekas nematė ir 
majoras pareiškė tam netikįs.

Trečiadienį prie automatiškų 
valgyklų areštuota 51 pikietas. 
Prie 34th St. ir 7th Avė. pikie- 
tai sugulė ant šaligatvio ir sulai
kė judėjimą per pusvalandį.

Charles DuBosch, 21 metų, 
grąsinimais paskelbt “meilės 
nuotikius” bandė iš mokytojos 
išgaut $7,200 išpirkimo, bet atė
jęs į Williamsburg Savings Ban
ką atsiimt grobį pateko į detek
tyvų rankas. Jo 15-kos metų am
žiaus žmonelė sako ginsianti vy
rą “iki galo.”

PORTUGALIJOS FAŠIS
TŲ SVEČIAI VARšAVOJ
Varšava.—Atsilankė Por

tugalijos policijos galva M. 
Baptista ir raitelių kapito
nas P. Amorio; neva studi
juoja Lenkijos policijos sis
temą.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausinius:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurių vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS

111-40——128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Majoras Prašė Pinigų 
Tunelio Statybai

Majoras LaGuardia penkta
dienį lankėsi Washington, D. 
C., kur jis, apart kitų reika
lų, prašęs valdžios per F.R.C. 
finansuot statybą Midtown 
Underpass, automobiliams tu
nelio, kuris sujungs naują Lin
coln Tunelį ir Queens Mid
town tunelį. Majoras reikalau
jąs $26,750,000, nežiūrint, kad 
valstybės kasininkas Morgen- 
thau sakė, jog visuomeniškas 
šelpimas bus sumažintas.

N. Y. (266-268)

REIKALAVIMAI'
Reikalinga jauna moteris ar mer

gina, kuri gali atsakomingai atlikti 
general) namų darbą ir padėti prie 
dabojimo dviejų vaikų. šeimininkė 
pageidauja, kad ji gyventų kartu, 
gaus savo atskirą kambarį. Mokestis 
$40.00 į mėnesį, šaukite: Beachview 
2-8577. (267-269)

Rockaway Apdegė
Penktadienį prievakariais iš

kilo -gaisras Rockaway pajū
ryje, kur sudegė gana daug 
prekybinių lentinių būdelių ir 
dalis lentinio tilto tarp Beach 
99th ir 100th Street. Iš
šauktos 5 kompanijos gaisri
ninkų į pusantros valandos 
gaisrą suvaldė nuo plėtimosi į 
vasarnamius. Padaryta $50,- 
000 vertės nuostolių.

Nušovė Vyrų už šimtą 
Dolerių Kitai

Mrs. Mary Spry, 50 metų, 
224 Pacific St., nušovė savo 41 
metų vyrą John už tai, kad jis 
pareikalavęs $100 dolerių savo 
meilužės operacijai.

John buvęs jos antrasis vy
ras, kuriam jinai jau tris kar
tus padėjusi įsisteigt biznį pir
mojo vyro paliktais pinigais. 
Jinai taipgi žinojus, kad jis tu
ri meilužę. Apie tai jinai nuo
latos pasižymėjusi savo įplau- 
ir išlaidų sąskaitoje. Bet kada 
jis paprašęs meilužei $100, to 
jai buvę perdaug ir ji paleidus 
į vyrą tris šūvius. Policijai pri
buvus, vyras jau buvo miręs. 
Ji prisipažino šovimą.

Pražuvę žudystes
Liūdymai

Rengiantis mažytės Kuleba 
žudytojo teismui, apsižiūrėta, 
kad iš medikalio egzaminieriaus 
ofiso dingę svarbūs įrodymai, 
kuliais remiantis manyta pa
siųst kaltinamąjį žudystėje El
more elektros kėdėn.

Aiškinama, būk dalykai dingę 
laike vyriausio egzaminieriaus 
Gonzales išvykimo atostogų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda pečius tinkamas res

tauracijai arba bekernei. Su voga, 
duonai ir keiksam blekės ir kiti rei
kalingi dalykai. Viskas lėšavo $200, 
dabar parduodame už $90. Labai pa
rankus pečius, bile kur galima pas
tatyti ir kepti. Kreipkitės po num. 
256 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
kampas Scholes St. (267-268)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stonų BMT Line 

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

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

OPEN DAY AND NIGHT

CHARLES’
UP TO-DATF.

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
i Ml. ' lll'l.Rm......................

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio įieško 
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.

| Clement Vokietaitis j 
| LIETUVIS ADVOKATAS č
I 50 Court Street f
| T*A Triangle 5-3621 £
K Brooklyn, N. Y. ?

< 168 Grand Street i
Tel. Evergreen 8-7179 |

5 Brooklyn, N. Y. S
y &

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Sblins
(ŠALINSKAS) >

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kfcštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po Sermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio#

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN. L. L, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

ir pavienių

Dr. Herman Mendlowit?
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
nuo 1—2 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISA8 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2»rd St.

* Managed by
RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, L&rge Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK

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

Sun. all day and night.

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

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos
DEGTINES ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

STREET,

Telephone: EVergreen 8-9770

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8888

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y. 

\
Telefonas: EVergreen 7-4821

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVerrreen 7-ltrtH




