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KRISLAI
Po Didžiųjų Sukaktuvių. 
Prieglaudos Namas 
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Į “Leninistinę” L.D.D.

Rašo R. Mizara.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

20-metinės Lapkričio Revoliu
cijos sukaktuvės praėjo. Jos bu
vo atžymėtos nepaprastai ryš
kiai ne tik Sovietų žemėj, bet 
ir visam pasaulyj. Visi progre- 
syviški žmonės džiaugėsi ir te
besidžiaugia socializmo krašto 
pirmynžanga.

Anti-sovietinė spauda, iš kitos 
pusės, taipgi turėjo progos “dar 
kartą” paniekinti ir visokių sa
votiškų “prismokų” pasiųsti So
vietų Sąjungos antrašu.

Žmonės, nusistatę prieš So
vietų Sąjungą, joje nieko gero 
neįžiūri. Sovietų Sąjungą jie ly
gina net prie fašistinės Vokieti
jos ir Italijos!

Mes tos rūšies žmonėms gali
me atsakyti Levo Tolstojaus gar
siu posakiu:

“šviesa vistiek pasiliks švie
sa, nors aklas jos ir nemato!”

Drg. Pruseika pasakoja, kad 
kalifornietis d. Rufas kelia klau
simą apie įsteigimą seneliams 
prieglaudos. Drg. Rufo nuomo
ne, tokią prieglaudą turėtų 
įsteigti ir užlaikyti Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas.

Iš tikrųjų, tai svarbus klau
simas. Darbas, tiesa, didelis, bet 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas jį galėtų nudirbti, tik rei
kėtų gauti talkos iš plačiosios 
lietuvių visuomenės.

Tegu LDS kuopų nariai savo 
susirinkimuose padiskusuoja šį 
klausimą. Centro Valdyba, be 
abejo, taipgi jį svarstys. Sekan
tysis LDS seimas galėtų padary
ti atatinkamus nutarimus ir 
patį steigimo prieglaudos dar
bą pradėti.

Kadaise tas klausimas kilo 
SLA, deja, jis greit sutirpo.

O šiandien seneliams prieglau
dos reikalas yra kur kas aktua- 
liškesnis, negu buvo kada nors.

Iki šiol prieglaudos namo stei
gimo klausimu LDS negalėjo 
rimtai užsiimti, nes turėjo dau
gybę savo organizacinių reika
lų : įsiregistruoti visoj eilėj vals
tijų, vienytis su APLA ir ben
drai sukonsoliduoti savo jėgas 
organizaciniai.

Nūnai tie visi darbai jau be
veik laimingai nudirbti.

Drg. V. Andrulis “Vilnyj” ra
šo:

“ ‘Vilniaus žodis' gerai re
aguoja į vergiamus Vilnijos 
lietuvius ir kitas tautines ma
žumas, bet jis, ar tai per ne- 
žinystę, ar iš pritarimo troc- 
kistams, rodo didelio rūpesčio 
dėl tų nenaudėlių likvidavimo 
Sovietų Sąjungoje.

“Kodėl lietuviai turėtų pri
tarti SSRS priešams, kuomet 
Lietuvos n e p r i k 1 ausomybė 
tiek daug priklauso nuo ŠIE? 
RS?”
Reikia priminti, kad net tūli 

tautininkai, pav., Liudas Gira, 
įspėja savo kolegas, patarda
mas jiems neimti globon trockis
tų.

Iki šiol Stilsonas su Strazdu 
skelbėsi esą “tikrieji leninistai”. 
Na, o Grigaitis gi nuolat Leni
ną ir leninizmą atakavo.

Bet štai, žiūrime, kad dabar 
tie “oponentai” jau vienijasi. 
Grigaitis, matyt, yra pasirįžęs 
stoti į “leninistinę” LDD, kuri 
vykdo gyveniman trockizmą!

FRANCIJA NUSILEIDO JAPONIJOS
GRŪMOJIMUI DEL GINKLU CHINAM _ a- - - - - - - - - - - - - - -

Francija Prižadėjo Nepra
leis! Chinijai Ginkly per Savo 

Koloniją Indo-Chiną

2,500 General Motors Darbi
ninkų Sėdėjimo Streikas

Paryžius.Japonija įtei
kė Francijai slaptą griežtą 
reikalavimą nepraleis! dau
giau per Francijos koloni
jos Indo-Chinos sieną jokių 
ginklų bei amunicijos Chi
nijai, kaip praneša Chicago 
Tribune-New Yorko News 
korespondentas Ed. Taylor.

Jeigu po tam tikros die
nos Francija neuždarys In
do-Chinos rubežiaus gink
lam, siunčiamiem Chini j on, 
tai Japonija užims didelę 
Chinijos salą Hainan, arti 
Indo-Chinos, ir bombarduos 
francūzų geležinkelį, ei
nantį iš Indo-Chinos į Yu- 
naną, pietinėj Chinijoj,— 
kaip kad Japonija grasino 
Francijai, anot to'1 praneši
mo.

O jeigu Japonija užimtų 
Hainan salą, tai savo lėktu
vais iš jos galėtų grasint di
džiausiu pavojum pačiai 
Francijos kolonijai Indo- 
Chinai.

Francijos valdžia, gavus 
tokį grąsinimą, tuoj aus už
darė -praleidimą Chinijai 
ginklų ir amunicijos per sa
vo valdomą Indo-Chiną.

Associated Press žinio
mis, Francijos valdininkai 
sako, kad “iš savo valios”, 
o ne pagal Japonijos grūmo
jimą, lieka sustabdytas karo 
reikmenų praleidimas Chi
nijai per minimą Francūzų 
koloniją. Bet jie pripažįsta, 
kad bijojo karo su Japoni
ja.

Kaip tik Japonija sužino
jo, kad Chini j a gauna gink
lų per Indo-Chiną, tuoj 
Francija sustabdė jų pra
leidimą, sako Japonijos am
basados atstovas. Iš to da
rosi aišku, kad Japonija 
stipriai reikalavo uždaryt 
Indo-Chinos sieną karo 
reikmenims, siunčiamiems į 
Chiniją.

Tuom Francijos nusileidi
mu Japonijai dar labiau ap
sunkinama Chinijai gavi
mas ginklų iš užsienių.

Liaudiečiy Atakos Ardo Gen. 
Franco Mobilizaciją

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Liaudiečiai 
savo aštriomis atakomis 
šiauriniame Aragono fron
te rimtai trukdo fašistų mo
bilizaciją delei ofensyvos 
žygių prieš Kataloniją.

UŽMUŠTI 5 “DIDIEJI KU
NIGAIKŠČIAI” LĖKTUVO 

NELAIMĖJ

Pontiac, Mich.—Po dvyli
kos valandų sėdėjimo strei
ko, 2,500 Fisher Body auto, 
darbininkų apleido fabriką, 
kai buvo paskirta unijos de
rybos su bošais. Fabrikas 
priklauso General Motors 
automobilių korporacijai.

Darbininkai paskelbė sė
dėjimo streiką todėl, kad 
buvo paleista iš darbo 600 
žmonių, nepaisant senesnių 
darbininkų teisių. Tuom pa
leidimu samdytojai sulaužė 
sutartį, kurioj buvo žadėję 
pirmiau paleist naujesnius 
darbininkus, kuomet pri
trūksta darbo; bet dabar 
paleido daug senųjų, kaipo 
veiklių unijistų.

CIO ir Darbininkų Susivieni
jimas Eina Kovon už Ohio 

Bedarbių Šelpimą '
Cleveland, Ohio. — “Nie

kur kitur visoj šalyj taip 
blogai nestovi bedarbių šel
pimo reikalas kaip Ohio val
stijoj,” sakė Harry Hop
kins, administratorius val
diškų WPA darbų, praeitą 
savaitę.

Kiekviename valstijos 
mieste paleidinėjama vis 
daugiau darbininkų, o gu
bernatorius M. L. Davey, 
sekdamas politiką fašistinės 
Liberty Lygos, reikalauja 
mažint lėšas bedarbių šelpi
mo.

Todėl, gelbėti bedarbius 
nuo bado, CIO unijos ir 
Darbininkų Susivienijimas 
jungia savo jėgas kovai, 
idant priverst specialį Ohio 
seimelio posėdį paskirt kiek 
reikiant lėšų aprūpint dau
gėjančius bedarbius.

Chinai Tebegina Soochowa
Shanghai, lapkr. 17. — 

Chinai desperatiškai gina 
Soochową, 200,000 ’ gyvento
jų miestą, kurį japonai oro 
bombomis degina ir sprog
dina dieną ir naktį. Visa 
110 mylių ilgio linija į va
karus nuo Shanghajaus 
siaučia mirtina kova, kurioj 
250,000 japonų naujausiais 
karo pabūklais atakuoja 
chinus. Dabartinė chinų ap
sigynimo linija randasi už 
50 mylių nuo Shanghajaus.

Chinijos kareiviai traukia j šiaurinį frontą, sulaikyti Ja
ponijos armijos besiveržimą.
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SSRS Bendradarbiaus Chinijos Valdžios Cent- 
Su Nesikišimo Komisija rai Keliose Vietose

London. — Sovietų amba
sadorius Iv. Maiski pareiš
kė tarptautinei nesikišimo 
komisijai, kad sutinka su 
Anglijos planu delei sveti
mų armijų ištraukimo iš 
Ispanijos. Tas planas reika
lauja atšaukt stambų skai
čių svetimšalių kareivių iš 
Ispanijos ir tada pripažint 
karo teises kaip Ispanijos 
respublikai, taip generolo 
Franco fašistams.

Bet Sovietai pasilieka tei
sę spręsti, ar4 bus ištrauk
tas tinkamas skaičius sve
timos kariuomeųės iš Ispa
nijos, pirma negu bus pri- 
pripažinta karo teisės 
abiem pusėm.

Francija jau pirmiau pri
ėmė Anglijos planą tuo 
klausimu. Hitleris ir Musso- 
linis stengėsi susiartint su 
Anglija ir Francija ir ‘ati
tveri” Sovietus, paliekant6 
juos nuošaliai. Bet ta gud
rybė neišdegė, kai dabar 
Sovietai sutiko ir toliau 
darbuotis su nesikišimo ko
misijos dauguma, kas liečia 
svetimų kareivių atšaukimą 
iš Ispanijos.

Shanghai, lapkr. 17.—Da
lis Chinijos ministerių ir 
aukštųjų valdininkų persi
kėlė iš sostinės Nankingo į 
Hankową, kita dalis į Chan- 
gshą, o Nankinge pasilieka 
valdžios galva Chiang Kai- 
shek su vyriausiu karo šta
bu.

Mechanizuotos japonų ar
mijos sudaužė tūlas pozici
jas antroj chinų apsigynimo 
linijoj į vakarus nuo Shang
hajaus; stengiasi prasilaužt 
iki sostinės Nankingo, nors 
japonam lieka dar 115 my
lių iki Nankingo.

EXTRA!
SOVIETŲ AMBASADO

RIUS SIŪLO TAIKIŲ 
VALSTYBIŲ SĄJUNGĄ

Žuvę 400,000 Chiny Karių

Philadelphia, Pa., lapkr. 
17.—Sovietų ambasadorius 
Amerikai Al. ' Trojanovs- 
kis savo kalboj Ameri
kiečių-Rusų Kultūrinių San- 
tikių Institute pareiškė, kad 
Amerika, Anglija, Franci
ja ir Sovietų Sąjunga turė
tų susidėt į stiprią sąjungą 
taikai palaikyt pasaulyje.

WALL ST. ŠAIKA KALTA UŽ DARBU 
ŠLUBAVIMĄ, SAKO KONGRESMANAS

---------------------------------------------------------Ę ____________

Du Ponty Grynas Pelnas 71 
Miliūnas per Metus

New York. — Amunicijos 
fabrikantų du Pontų šeimy
na su saujele , kitų Wall 
Stryto kapitalistų vien tik 
iš šios pramonės gavo šie
met 71 milioną dolerių gry
no pelno, kaip rodo paskuti
nė jų apyskaita; tai $4,320,- 
000 daugiau negu pernai.

O du Pontai yra vieni iš 
smarkiausių rėksnių, būk 
Roosevelto valdžia 
džianti fabrikantus 
sunkiais” taksais ir 
danti” jų biznį.

Idant Sumušt Naujosios 
Dalybos Sumanymus

fe

spau- 
“per- 
“pul-

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistai sako, kad Japonija 
lapkr. 25 d. pripažins gene
rolo Franco “valdžią” Ispa
nijoj.

Bedarbiai, Išpildykit Blankas 
Ir Išsiyskit ne Vėliau Kaip 

Šį Šeštadienį!
Iki šio šeštadienio, lapkr. 

20 d., visi bedarbiai ir dalį 
laiko tedirbantieji, būtinai 
išpildykite ir į pašto dėžutę 
įmeskite atsiųstas blankas- 
atvirlaiškius, su klausimais. 
Tuomi užsiregistruosit kaip 
bedarbiai. Prie tų atvirlaiš
kių nereikia lipint jokių 
štampų.

Bedarbių sąrašo adminis
tratorius J. D. Biggers sa
ko, gal iki 1938 m. sausio 4 
d. bus, pagal atsakymus to
se blankose suskaitliuota ir 
paskelbta, kiek Jungtinėse 
Valstijose yra bedarbių ir 
dalinai dirbančiųjų.

Turintieji pašalpinius dar
bus, taip ir turite pažymėti.

Smarki Pradžia Organizuot 
Fordo Auto. Darbininkus

Shanghai. — Raudonojo 
Kryžiaus tarptautinis pulki
ninkas C. E. De Watteville 
skaitliuoja, kad jau apie 
400,000 chinų kareivių žuvo 
mūšiuose su japonais Shan
ghajaus fronte ir šaurinėj 
Chinijoj; kita tiek esą su
žeista. Bet nesako, kiek 
nuostolių galėjo turėt japo
nai.

Washington.—Wall Stry
to kapitalistų šaika yra kal
ta, kad paskutiniu laiku 
taip pradėjo smukt darbai 
ir biznis,—sakė demokratas 
kongresmanas M. Maverick 
iš Texas, kalbėdamas per 
radio lapkr. 16 d.

Tie pelnagrobiai tyčia su
siaurino fabrikų darbus 
prieš pat šią nepaprastą se
siją Jungtinių Valstijų kon
greso. Wall Stryto “gengė” 
šaukia per savo laikraščius, 
būk Naujosios Dalybos po
litika nupuldžius* biznį: Tais 

kongresą, kad jis numuštų 
jiem taksus ir atmestų pre- - 
zidento Roosevelto sumany
mus, kur jis reikalauja ap
ribot darbo valandas, nusta
tyt būtiną algą darbinin
kam ir išleist farmeriam 
naudingą įstatymą.

Wall Stryto pelnagrobiai, 
tyčia laikinai puldydami 
biznį ir keldami skandalą 
prieš taksus, atvirai, nacha- 
liškai sako, kad jie “supliek
sią .Rooseveltą,’■—kaip, 
rodė kongresmanas Mave
rick savo kalboj.

“Kada biznis atsigriebė/’ 
tęsė kongr. Maverick, “mo
nopoliniai kapitalistai iškė
lė kainas, grobė sau nežmo
niškus pelnus,” ir šaukė, 
kad šalies valdžia jau turi 
stabdyt viešus . pašalpinius 
darbus, mažint pašalpas be
darbiams. Jie žadėjo duot 
bedarbiams užsiėmimo. Bet 
savo prižado jie nepildė.

“Kaip tik valdžia, jų klau
sydama, paleido tūkstančius 
darbininkų iš šalpos darbų, 
ėmė uždarinėt viešuosius 
darbus ir griežtai mažint 
bedarbių šelpimo lėšas, tuoj 
biznis ir pradėjo smukti,” 
pareiškė kongresmanas Ma
verick.

šauksmais jie nori paveikt

t®V

'.Sį-
M’

va*

tSJf ui 'A

Dearborn, Mich. — Vadai 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos (CIO) išrei
kalavo iš policijos leidimą 
lapkr. 17 d. skleist atsišau
kimus prie Fordo Rouge 
River automobilių fabriko 
vartų, raginant jo darbinin
kus dėtis.į šią uniją. Tame 
fabrike dirba *60,000 žmo
nių.

Policijos valdyba septy
nias valandas naktį svarstė 
ir ginčijosi, ar duot tokį lei
dimą ar ne. Galų gale, davė 
leidimą, bet atmetė unijos 
reikalavimą, kad paskirtų 
specialius policijos būrius 
apsaugot lapelių dalintojus 
nuo' Fordo gengsterių.

Šis atsišaukimų skleidi
mas yra pradžia pasmarkin
to vajaus su traukt į indus
trinę uniją 140,000 Fordo 
darbininkų, dirbančių įvai
riuose jo fabrikuose.

Ablava prieš 3 Pabėgusius 
iš Kalėjimo žmogvagius 
Syracuse, N. Y., ’lapkr.

17.—Visoj valstijoj daroma 
ablava sugaut tris J. O-Con- 
nell’io “kidnaperius,” kurie 
pabėgo iš Onandaga kalėji
mo, panaudodami įšmuge- 
liuotus jiems revolverius.

Valdžia skiria po $2,000 
atlyginimo už kiekvieno 
piktadario suėmimą.

DAR 150,000 CHINŲ NAN- 
KINGUI GINTI

Nanking, lapkr. 17.—Dar 
150,000 chinų armijos atvy
ko gint sostinę Nankingą 
nuo gręsiančių japonų.

-------1- 1 . - - - -

MIESTŲ MAJORAI KAIP 
STREIKLAUŽIAI

DIDŽIOJO KAPITALO PA
KALIKAI KONGRESE 
Washington.

listai turi 
stambų skaičių senatorių ir 
kongresmanų, kad vestų ba
taliją tiktai už taksų numu- 
šimą nuo viršpelnių ir nuo 
bergdždžiai laikomų didžių 
kapitalų, o atmestų prezi
dento Roosevelto reikalavi
mus. Jis gi svarbiausia rei
kalauja įstatymiškai apri
bot darbo valandas, panai
kint vaikų samdymą'dar
ban; nustatyt, kiek samdy- 

darbininkam ir išleist įsta
tymą pagelbai farmeriams.

Darbininkų organizacijos 
visoj šalyj siunčia reikala
vimus ištraukt Roosevelto^ 
sumanymus iš komisijų, kur 
politikieriai stengsis juos 
užmušti. Reikalauja, kad tie 
sumanymai būtų tuoj per
duoti pačiam kongresui 
svarstyt ir spręst.

— Kapita- 
sumobilizavę

I

Tūkstančiai Italijos Kareiviy 
Prieš AlmenąMADRIDIEČIAI ATĖMĖ

APKASUS Iš FAŠISTŲ

• Madrid. — Ispanų liau
dies armija išmušė fašistus 
iš jų pryšakinių apkasų Us- 
era ir Villaverde apylinkė
se. Dabar galės tiesioginiai 
atakuot svarbiuosius prie-1 
šų centrus tenai.

Liaudiečiai taip pat atė
mė iš fašistų strateginę kal
vą į vakarus nuo Madrido, 
prie Toledo vieškelio.

y-—.........................

Fašistų Lakūnai vėl Užpuo
lė Anglų Laivą

Barcelona, Ispanija. — 
“Nežinomi” lėktuvai bombo
mis atakavo Anglijos pre
kybos laivą “Cardium”. Su
prantama, jog tai fašistų 
lėktuvai.

Madrid. — Gauta žinių, 
kad tūkstančiai Italijos fa
šistų plaukia į pietinę Is
paniją šturmuot ten Alme- 
rią, respublikos prieplauką.

tojai būtinai turi mokėt
•• W • • t < .. 1 ' .-į.

>1i;Washington. — Kai ku
rių miestų majorai ir kiti 
vietiniai valdininkai, veik
dami išvien su fabrikantais, 
darė žmogžudiškus užpuoli
mus pries streikierius, gro
bė (kidnapino) streiku va
dus ir visaip kitaip laužė 
darbininkų teises ir šalies 
įstatus,—kaip pareiškė J. 
W. Madden, pirmininkas 
valdiškos Darbo Santikių 
Komisijos, kalbėdamas virš 
400 majorų konferencijoj 
lapkr. 16 d.

Kongreso .Reakcionieriai 
Stengiasi Palaikyt Negrų 

Lynčiavimus
Ostend, Belgija. — Sudu

žus belgų lėktuvui, tapo už
mušti 3 jo įgulos nariai ir 
8 keleiviai, tarp jų penki na
riai Vokietijos “didžiųjų 
kunigaikščių” iš Hesse veis
lės. >

Jugoslavija Taipgi Pripažįsta 
Italijai Ethiopiją .Washington. — Rėmėjai 

įnešimo prieš negrų lynčia
vimus energingai reikalau
ja, kad senatas tuoj svars
tytų šį įnešimą. Atžagarei
viai senatoriai iš pietinių 
valstijų su tūlais šalininkais 
iš kitur kelia ermyderį prieš 
pastangas išleist įstatymą, 
kuris baustų baltuosius neg
rų žudikus.

ORAS
dru
Biuras.

Vakar temperatūra 47 
laipsnių. Saulėtekis 6:45 
saulėleidis 4:37.

Japonai Arti Tsinano
Peiping, Chini j a. — Ja

ponai persigrūmė per Gel
tonąją upę ir randasi tik už 
6 mylių nuo Tsinano, Shan- 
tungo provincijos sostinės.

Chinai, pasitraukę pieti-

Shanghai, lapkr. 17.—Ja
ponų, lėktuvai didesniu įnir
timu negu bet kada bom
barduoja chinų miestus, 

nėn tos upes pusėn, šuriaiki-1 miestelius ir kaimus nuo 
no tiltus. 'Shanghajaus iki Nankingo,

Roma.—Jugoslavijos val
džia pripažino Idalijos kara
lių kaip Ethiopijos impera
torių. •

Jau pirmiau Ęthiopiją pri
pažino Italijai Vokietija, 
Austrija, Vengrija, Albani
ja, Japonija, Šveicarija,, po
piežius ir Ispanijos fašistai.
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the Post office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Gerai Pradėjome, Dar 
Geriau Užbaigkime

Murns atrodo, kad lietuvių komunistų 
verbavimas į Komunistų Partiją jau da
vė gražių rezultatų. Centro Biuro sekre
torius išsireiškė, kad jau esą iki šiol gau-' 
ta tarpe 250 ir 300 naujų narių. Tai, 
žinoma, labai gražus būrelis naujų par- 
tijiečių. Vargiai rasime tokią lietuvių ko
loniją, kurioje nebūtų buvę gauta vienas 
kitas naujas narys į partiją. Taip pat 
reikia pasakyt, kad šį sykį Centro Biu
ras gana plačiai pasiekė lietuvių organi
zacijas ir pavienius asmenis savo agitaci
ne literatūra apie partiją ir vajų.

Iš antros pusės, būtų didelė klaida pa
sitenkinti tik tuo, kas jau yra laimėta. 
Centro Biuras pradžioje iškėlė šūkį gauti 
penkius šimtus naujų lietuvių partijie- 
čių. Kaip matote, tikslas dar gerokai to
li nepasiektas. Tačiau vajus tapo prail
gintas iki sausio 15 dienos, arba iki Le
nino mirties paminėjimo. Vadinasi, tu
rime dar ištisu du mėnesiu. Ir verbavi
mas lietuvių į Komunistų Partiją turėtų 
ne tik nesusilpnėti, bet dar padidėti.

Mes vėl primename mūsų klasiniai są
moningiems skaitytojams, jog ir jų re
voliucinė pareiga paremti savo klasės 
partiją įstojimu j on. Lietuvių Komunis
tų Centro Biuro sekretorius mums davė 
paskaityti vieną laišką, gautą nuo vieno 
mūsų dienraščio skaitytojo iš tokio mies
to, kuriame yra nemažai lietuvių, bet 
kuriame iki šiol nebuvo lietuvių parti- 
jiečių. Minėtas draugas rašo:

, ' "Brangus drauge: — Jūsų laišką ga
vau, jau ilgas laikas praėjo, bet atsa
kymo duoti aš jums negalėjau, nes ne
buvo padaryta jokio tarimo jūsų para
ginimu stoti į partiją. Bet dabar tari
mą padarėme, kad mes turime atnau
jinti partiją N. mieste į trumpą 
laiką. Penki draugai pasižadėjo įsto- 

\ ti į partiją ne vėliau kaip šį mėnesį.
' • Aš manau, kad draugai savo prižadą 

išpildys, nes susirinkime rimtai tą da- 
lyką svarstėme. Aš manau, kad jūsų 

* V raginimą mes išpildysime trumpu lai-
* ku. Draugiškai, jūsų J. E.”

Mes irgi manome, kad ir d. J. E. ir 
kiti draugai savo duotą žodį išpildys.

Tai labai gražus pavyzdys visoms ko
lonijoms, kur dar nėra lietuvių komunis
tų grupės, ir visiems revoliuciniams dar
bininkams, kurie tebestovi už Komunistų 
Partijos sienų.

. Bet Kur Tas Lietuvos Jaunimas?
( Gavome Lietuvoje leidžiamo žurnalo 
"Mūsų Jaunimas” 10-tą numerį. Žurna
las, sprendžiant iš turinio, stengiasi būti

• pažangios dvasios. Tas, žinoma, gerai. 
Betgi žurnalo leidėjų misija veikiausiai 
tik patiems leidėjams težinoma — bent 
jau nieko negalima suprasti iš to, kas ja
me telpa. Pačiame žurnale, ypač šiame 
numeryj, nė žodelio apie Lietuvos jauni
mą bei Lietuvos jaunimo reikalais. Bet už 

Ly tai jame randame visokių menkos vertės 
neva mokslinių dalykėlių, ir ilgą straips
nį ir daug paveikslų apie Napoleono atsi- 
baladojimą Lietuvon. Mums atrodo, kad 
"Mūsų Jaunimas” visai neatsako savo 
pavadinimui ir jis negali lošti jokios Lie
tuvos jaunimo budinimo rolės.

O' Tiesa ir Faktai apie C. I. O.
Tiktai gavome naujai išleistą anglišką 

brošiuraitę pavadinimu: “C.I.O.—What 
It Is And How It Came To Be.” Ją išlei
do patsai Industrinio Organizavimos Ko
mitetas. Labai trumpai ir ryškiai nušvie
čiamas visas tas masinis judėjimas, kurį 

|‘L atstovauja C.I.O. Mokantiems angliškai 
: r- skaityti, patartina brošiūrą įsigyt ir per

skaityti.
i

Kūdikių Priežiūra Sovietų 
Sąjungoje

"Šviesos” No. 4 Dr. J. J. Kaškiaučius' 
duoda ilgą ir labai įdomų straipsnį apie 
kūdikių ir motinų priežiūrą Sovietų Są
jungoje. Kiekvienas lietuvis, ypač kiek
viena motina, turėtų tą straipsnį pasis
kaityti ir susipažinti su gyvenimu kūdi
kių ir motinų naujoje socializmo žemėje.

"Daily Worker” lapkričio 16 dienos 
laidoje įdėjo labai įdomų pranešimą iš 
Maskvos apie Sov. šalyj pravestą tyrinė
jimą. Specialistai surado, kad, ačiū pui
kiai motinų priežiūrai, Sovietų kūdikiai 
gimsta svaresni ir didesni už kitų šalių 
kūdikius. Tyrinėjimas, sako, buvęs pra
vestas keliuose didmiesčiuose. Surastos 
tokios duomenys: Vidutinis Sovietų kū
dikių aukštis yra nuo 19.7 iki 20.8 colio, 
tuo tarpu kitose šalyse • vidutinis tik 
gimusių kūdikių aukštis tesiekia nuo 
19.2 iki 19.5 colio. Sovietų kūdikių vidu
tinis svoris esti tarpe 7.3 ir 7.9 svaro, 
tuo tarpu vidutinis svoris kapitalistinių 
šalių kūdikių esti tik 7.15 svaro.

Dabar mūsų^ Brooklyno smetoniški ir 
Chicagos menševikiški burtininkai, ku
rie tebemarina badu Sovietų liaudį, tu
rės ilgai prakaituoti, kol suras pateisini
mą šitai taip svarbiai fenomenai.

Fordo Karalystė ir Jos Paėmimo 
Klausimas

Prakeiktai tvirtai tebesilaiko Detroito 
Fordo interesų karalystė prieš visus sun
kiuosius Apvienytos Automobilių Unijos 
bombardavimus. Nesigirdėt, kad ji nors 
braškėti pradėtų. Keli šimtai tūkstančių 
darbininkų taip išgąsdinti ir išterori- 
zuoti, jog bijo stoti unijon ir eiti kovon 
už savo unijines ir pilietines teises. Tie
sa, daugelis tūkstančių jau yra įstoję 
unijon, bet, matyt, nepakankamai daug, 
idant unija jau drįstų paskelbti Fordui 
streiką.

Unijos vadovybė buvo sušaukus kon- 
. ferenciją aptarimui automobilių pramo

nės padėties. Pasirodo, kad ir General 
Motors šiaušiasi ir nebenori pasirašyt 
naujos sutarties ir išpildyti unijos teisin
gus reikalavimus. Kaip diena aišku, kad 
kitos automobilių kompanijos stengsis 
atsikratyti nuo unijos ir prie pirmos pro
gos ją puls, kol Fordas nebus paklupdy- 
tas ant kelių. Tą, matyt, puikiai supran
ta automobilistų unija. Todėl ši konfe
rencija vėl nutarė mesti visą savo ener
giją į organizavimą Fordo darbininkų.

Labai daug lietuvių dirba Fordo fab
rikuose. Nemažai jų skaito "Laisvę” ir 
"Vilnį”. Draugai, nebūkite paskutiniai 
šiame istoriniame darbe.

Mūsų Partijos Balsai Brooklyne
Jau turime Brooklyno balsavimo pirmo 

skaitymo rezultatus. Komunistų Partijos 
kandidatas į New Yorko miesto konculį 
arba tarybą d. Peter Cacchione gavo 30,- 
235 balsus ir atsistojo penkton vieton 
daugiausia gavusių balsų. Brooklynas 
turi teisę išrinkti devynius atstovus. Ką 
parodys ir duos antras, trečias, ketvirtas 
Jr visi kiti skaitymai, tai dar sunku pa
sakyti.

Svarbu čia atžymėti labai gražus Ko
munistų Partijos balsų paaugimas. Senų
jų, didžiųjų partijų politikieriai trauko 
pečiais ir stebisi. Pernai Brooklyne Ko
munistų Partijos kandidatas d. Am te ris 
tesurinko 25,000 balsų. Vadinasi, per me
tus laiko komunistų balsų skaičius paau
go visais penkiais tūkstančiais. Na, o 
lietuviškos trockistines davatkos nuo Le
onard stryto jau tūkstančius sykių mūsų 
partiją užkasė giliai žemėse.

Komunistų Partijos balsai New Yor
ke jau toli gražu pralenkė Socialistų Par
tijos balsus. Brooklyno žymus socialistų 
vadas ir populiarus žmogus Harry Laid- 
ler tesurinko 18,587 balsus. Gi miesto 
dalyje, vadinamoje Manhattan, Komunis
tų Partijos kandidatas drg. Amteris ga
vo 18,014 balsų, tuo tarpu socialistų kan
didatas S. John Block tegavo 4,831 bal
są. Dar svarbu ir tafe, kad už socialistų 
kandidatus balsuoti patarė taip vadina
mas "piliečių komitetas” ir su trimis 
šimtais tūkstančių skaitytojų liberališ
kas "New Yorko Evening Post”. Komu
nistų gi kandidatai tokios stambios pa
ramos neturėjo. Mūsų rinkimų kampani
ja ėjo grynai komunistine vaga.

Italų Katastrofa prie Caporetto
Nebaisūs Būtų Karo Kurstytojai Fašistai, Jeigu Visos Demokratinės Valstybės ir Visi 

Taikos Mylėtojai Suvienytomis Spėkomis Juos Muštų, Kaip Sako Sovietų Sąjunga
Laike pereito pasaulinio 

karo Rusijos armija mušė 
Austro - Vengrijos armiją. 
Karo pradžioj veik visai su
naikino Austro - Vengrijos 
geriausią armiją Galicijoj. 
Tik į kelias dienas rusai su
ėmė 326,000 belaisvių ir 400 
kanuolių. Bėgyje Galicijos 
mūšių austrai neteko apie 
pusės miliono kareivių be
laisviais.

1915 metų pradžioj rusai 
paėmė austrų tvirtovę Prze- 
myslą. Ten suėmė 122,000 
austrų į nelaisvę ir 900 ka
nuolių. 1916 metais rusai 
.pradėjo generolo Brusilovo 
ofensyvą, kad išgelbėjus 
Italiją, kurią puolė austrai. 
Tik į 3 dienas rusai suėmė 
per 200,000 belaisvių. 

(

Čia mes suminėjome tik 
kelis faktus. Rusų armija, 
nepaisant supuvimo caristi- 
nės tvarkos, stokos ginklų, 
prasilakusių didelėj didžiu
moj generolų, prie baisiai 
blogo aprūpinimo reikmeni
mis, visgi vadovystėj -atski
rų gabių generolų atliko 
daug didelių žygių. Bėgyj,_..... ---------------------------
viso karo buvo įsigyvenęs, Kiti, kaip Lloyd George, sa- 
supratimas, kad Austro-1 ko' kad jie neteko 600,000 
Vengrija negali atsilaikyti 
prieš rusus. Ir taip . buvo. 
Vokietija savo talkininkę 
visaip gelbėjo.

Smūgis Italijos Armijai
Kitaip dalykai buvo Aus

tro-Vengrijos ir Italijos 
fronte. Italija karan stojo 
1915 metais, kada Austrijos 
armija jau daugelį kartų 
škaudžiai buvo sumušta Ru
sijos ir Serbijos armijų. 
Italiją tas irjjądrąsino sto-, 
ti karan prieš Austriją, bu
vusią jos sąjungininkę. Bet 
jau iš pat karo pradžios Ita
lijai pradėjo nesisekti. Ita
lai atakavo austrus Izonzo 
fronte ir niekaip negalėjo 
įveikti. 1916 metais, gegužės 
mėnesį, austrai - vokiečiai 
pradėjo mušti Italijos armi
ją Trentino fronte. Tik ru
sų generolo Brusilovo ofen- 
syvas išgelbėjo Italiją nuo 
Belgijos ir Serbijos likimo.

1917 metais Rusijoj įvyko 
revoliucija. Rusija buvo už
imta savo vidaus kovomis. 
Tuom pasinaudojo Austrija 
ir Vokietija ir išdirbo pla
nus sunaikinimui Italijos 
armijos.

Spalių 24 dieną, 1917 me
tais Austrijos 14-ta armija, 
paremta aštuonių Vokieti
jos divizijų, pradėjo puoli
mą prieš Italijos Antrą ar
miją Caporetto fronte.

Vokiečiai ir austrai pra
laužė italų armijos frontą. 
Italijos II, III ir IV armi
jos didžioj betvarkėj pra
dėjo bėgti atgal. Italijos 
Pirmoji armija taipgi trau
kėsi. Į šiaurius nuo Adriati- 
ko Jūros susidarė pavojus 
visiško Italijos armijų su
naikinimo. Jų generolai, ap
imti baimės, dar daugiau

moj generolų, prie

kenkė kareivių pasitrauki
mui. Antros italų armijos 
generolas Aliardi įsakė su
sprogdinti tris tiltus ant 
Tagliamento upės. Tuom jis 
atkirto' pasitraukimui kelią 
Italijos Trečiai armijai, ku
ri vien belaisviais neteko 
60,000 kareivių. Jeigu ne 
klaidos vokiečių-austrų ko- 
mandierių, tai jie visai bū
tų sunaikinę Italijos armiją.

Lapkričio 20 dieną Itali
jos armijos likučiai didžioj 
betvarkėj pasiekė Piava upę 
ir tik apie 15 mylių nuo 
Venice apsistojo. Jos jau 
buvo bejėgės pastoti aus
trams - vokiečiams kelią. 
Talkininkai, priešakyje su 
generolu Foch; prisiuntė 
vienuoliką divizijų (apie 
100,000) kareivių Italijos iš
gelbėjimui. Anglai ir fran- 
cūzai sulaikė tolimesnį vo
kiečių ir austrų veržimąsi į 
Italiją.

Po Caporetto mūšių vieni 
karo specialistai apskaitlia- 
vo, kad Italijos armija nete
ko 400,000 kareivių, tame 
skaičiuje 294,000 belaisviais.

kareivių. Austrai ir vokie
čiai suėmė daugybę karo 
medžiagų. Italai traukda
miesi naikino kanuoles, kul- 
kasvaidžius—viską.

Caporetto, tai buvo Ita
lijos armijai katastrofa. Ir 
Italijos armiją . sumušė ne 
kas kiti, kaip austrai, kurių 
geriausia armija jau senai 
buvo rusų įveikta, sumušta 
ir suimta. Italijos armiją 
sumušė prastai lavinti re
zerviniai austrų kareiviai. 
Tas galėjo atsitikti tik to
dėl, kad Italijos armijoj 
viešpatavo supuvimas, gene
rolų sauvaliavimas, klaidin
ga karo taktika.

Mussolinis ir Brihuega
Praslinko veik 20 metų 

ir vėl Italijos korpusas did
žiausioj betvarkėj, mesda
mas ginklus, "užtraukda
mas ant Italijos gėdą,”— 
kaip sakė*včliau patsai Mu
solinis, pabėgo nuo Brihue
ga, Ispanijoj, Guadalajara- 
ma fronte. Šiuom kartu Ita
lijos fašistų, korpusą sumu
šė Ispanijos revoliucinė 
liaudies armija.

Ir tai atsitiko po to, ka
da Mussolinis pasiutusiai 
rėkdamas išgarsino savo 
"armijos neįveikimą”, kada 
apsivainikavo nekaltų Ethi- 
opijos beginklių žmonių žu
dymu! Italijos fašistų kor
pusas neišlaikė mūšio ir pa
bėgo! Rodosi, kad tas turė
tų kaip ko pamokinti fašis
tų diktatorių Mussolinį. .

Bet ne. Jis pasiutusiai 
švytruoja kardu prieš So
vietų Sąjungą. Jis jungiasi 
bendram Vokietijos-Italijos 
fašistų ir Japonijos impe
rialistų karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Bet nudegs nagus!

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Skaitė Save Piliečiu

Klausimas: Atvykau į 
Ameriką su tėvais apie 55 
metai atgal. Ir nuo to laiko 
iki šiam gyvenom ant ūkės. 
Sulaukęs pilnų . metų, aš 
pradėjau balsuoti. Kas met 
aš dalyvavau visuose rinki
muose—ant vietos, tautiš- 
kuose: ir valstijiškuose. Ši
tą vasarą aš norėjau vykti 
į senąjį kraštą pasisvečiuot. 
AŠ pasiunčiau., pasporto 
prašymą į Washingtoną, bet 
jie atsisakė išduoti man 

» pasportą. Jie pranešė, kad 
kadangi mano tėvai niekad 
netapo Amerikos piliečiais,

tad ir aš nesu piliečiu. Kaip 
aš galiu tapti Amerikos pi-

Atsakymas: Ant syk pa
siųsk pilietystės prašymą ir 
prie jo pridėk afideivitą, 
pranešant ką mums, pasa
kei. Tamstai nereik "pirmų 
popierų” ir nuotamstos ne
reikalaus "atvažiavimo cer- 
tifikato”, nes atvykai į šią 
šalį .prieš birželio 29 d., 
1906 m. Tik turėsi turėti du 
liudininkus, kurie . .prisieks 
prie tavo rezidencijos, mo
rališko charakterio, ir kad 
tamsta užlaikai Suv. Valst. 
konstitucijos principus.

Sovietų Sąjungos Raudo
nosios Armijos majoras G. 
Liusin sako: "Ir katastro
fa prie Caporetto, kaip ir 
katastrofa prie Guadalaja- 
ramos, kalba už tai, kad pa
našūs ‘stebuklai’ gali pasi
kartoti !”

Nei Mussolinis, nei Hit
leris, nei Japonijos imperia
listai nebūtų pasauliui bai
sūs, jeigu tik demokratinės 
šalys išvien veiktų prieš, ka
ro agresorius, prieš taikos 
priešus. Bet kapitalistinio 
pasaulio demokratinės šalys 
perilgai nenori suprasti to, 
ką sako Sovietų Sąjunga, 
kad agresorius galima ir 
galima tikrai suvaldyti vei
kiant taikos šalininkams 
bendrai ir kolektyviai.

D. M. š.

Skaitytojų Balsai
"Laisvės” Redakcijai, 
Brooklyn, N. Y.
Draugai:—

Per porą kartų man teko 
patėrhyti pastabas nuo re
dakcijos korės pondentam, 
kad nedėtų garsinimų savo 
kolonijų parengimų į kores
pondencijų skyrių ir tt. Tas 
pastabas rodos rašė ir d. 
Bimba ir d. Mizara "Kris
luose” ir veikiausia dar kiti 
draugai. Tas gerai. Pabari
mas bei pastabą kaip kada 
reikalinga ir eina "sveika- 
ton”. Aš jaučiuosi taipgi nu
sikaltus tuo klausimu, nes 
norėdama pasitarnauti mū
sų organizacijoms įskverbiu 
ir porą pranešimų apie bū
simas pramogas. O tai da
rau todėl, kad mūsų koloni
ja yra maža, organizacijos 
neturtingos, neturi išgalės 
apmokamus skelbimus dėti, 
o pranešimų skyrių ne visi 
skaito. Korės pondencijoje 
greičiau nutėmijama ir pa
sekmės būna daug geres
nės. Manau, kad ir kitose ko
lonijose tas pats daroma dė
lei panašių priežasčių.

Tačiaus pakalbėkime apie 
kitą pusę medalio. Statau 
klausimą, kodėl Brooklynas 
gauna vietos■ savo garsini
mams ir "Krisluose,” ir' 
"Vietinėse Žiniose”, ir per 
vidurį laikraščio, well, žo
džiu, kur tik galima, ten 
garsinama? Kodėl tokios 
privilegijos? Tuose pačiuose 
"Krisluose,” kur korespon
dentai gauna pabarti už 
"nusidėjimą”, telpa garsi
nimas "Laisvės” koncerto. 
Trumpas, tiesa, bet vistiek 
garsinimas. O jau paskuti
niam puslapy tai su kaupu 
pripildyta vakarėliais, vaka
rienėm, "išdykusiom pa
čiom” ir tt., ir tt.

Sutinku, kad korespon
dencijų skyrius nėra vieta 
garsinimams. Jeigu jau ne
išvengiama, tai turi būti la
bai trumpučiai. Aš to atei
tyje bandysiu prisilaikyti. 
Tačiaus, kad jų visai nebū
tų, vargiai bus galima iš
vengti, nes kartais tam tik
ras parengimas, ypatingai 
mažoj kolonijoj, turi tam 
tikros reikšmės, o neretai ir 
politinės, svarbos vietiniam 
darbininkiškam veikimui.

Pataisant savo daromas 
klaidas, atsišaukiu į visus 
dienraščio "Laisvės” kores
pondentus, kad brangintų 
vietą dienrašty. Mažiau gar
sinimų, o daugiau gerų ko
respondencijų, a p i ūl ančių 
visiem įdomius klausimus, 
neš didesnę naudą kaip dien
raščiui, taip skaitytojams.

Beje, noriu priminti, kad 
"Laisvės” lapkričio 6-tos lai
da padarė gilų įspūdį į skai-

tytojus. Turiningi straips
niai, aiškūs paveikslai, ir 
abelna išžiūra to numerio iš
šaukė patenkinimo atsiliepi
mus nuo daugelio mūsų ko
lonijos draugų.

Draugiškai, 
Eugenija.

Red. Pastaba. — Yra tokių 
pramogų, kurias “L.” dažnai 
garsina pirmam puslapyj ir 
apie kurias redakcija parašo 
net editorialą, bet tai nereiš
kia, kad būtų galima tiek ra
šyti apie kiekvieną pramogą, 
ruošiamą mūsiškių organizaci
jų. šičia jau pati redakcija 
turi spręsti.

Kiek liečia Brooklyne įvyk
stančias pramogas ir jų garsi
nimą, galima pastebėti tiek: 
vietos žiniose telpanti prane
šimai (žinių formoj) dažnai 
yra rengėjų apmokami kaipo 
skelbimai. Be to, apie brook- 
lyniškes didesnes pramogas 
rašoma dažniau dėlto, kad čia 
daug “Laisvės” išsiplatina pa
vienėmis kopijomis laikraščių 
kioskose arba “standuose.’ ’ 
Daug šitų skaitytojų laikraštį 
perka ne kasdien.

Mūsų korespondencijos, aiš
ku, niekad “neišsityrins” pil- 
niausiaLyisuomet jose buvo ir 
bus ągitacijos už tą ar kitą 
pramogą. Prieš tai redakcija 
nieko ir nesako. Mums tik rūpi, 
kad mūsų korespondencijos 
nevirstų pranešimais ištisai. 
Tokių tendencijų tūli draugai 
parodo ir jiems mes darome 
pastabas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Kleofui Jurgelioniui, Chicago, 

Ill. — Tamstos “Kandidato į SL 
A prezidentus... . žodis į SLA 
narius ir nares” dienraštin ne- 
talpinsim. /Turėtų būti aišku, 
kad šis tamstos pasimojimas 
(kandidatuoti į SLA prez.) pa
sitarnaus fašistams, o pažangie
siems, SLA nariams pakenks. 
Mes remiam į SLA prezidentus 
F. J. Bagočiaus kandidatūrą ir 
raginame visus SLA narius, ku
riems rūpi SLA labas ir gerovė, 
balsuoti už jį.

Dr. A. L. Graičiūnui, Chicago, 
Ill.—Prašom skaityti atsakymą 
adv. Jurgelioniui.

Lietuvos Fašistai Bijo 
Liaudies Balso

1931 m. fašistų valdžia išlei
do cenzinių savivaldybių įstaty
mą. Pagal šį įstatymą savival
dybių rinkikais tegalėjo būti tie, 
kas moka tiesioginius mokesčius 
ir yra nejaunesnis kaip 24 metų 
amžiaus. Jaunimui ir biednuo- 
menei fašistai atėmė balsą. Sa
vivaldybės organai atiduoti ap
skrities viršininkų ir vidaus rei
kalų ministerio sauvalei. Pirmie
ji ir antrieji rinkimai buvo pra
vesti didžiausio teroro sąlygose. 
Per 1934 metų rinkimus polici
ja prievarta vertė balsuoti už 
apskričių viršininkų išstatytus 
kandidatus į seniūnus ir valsčių 
tarybų atstovus. Kaune fašistų 
valdžia panaikino socialdemo
kratų ir darbininkų bei tarnau
tojų sąrašus. Ir nežiūrint tokio 
teroro kai kur buvo išrinkti į sa
vivaldybių organus nefašistiniai 
atstovai, šiemet baigiasi savi
valdybių organų kadencija. Ru
denį turėjo įvykti nauji rinki
mai. Bet fašistų valdžia bijo 
skelbti rinkimus.. Fašistai su
pranta, kad joks teroras nepri
vers Lietuvos darbo žmonių bal
suoti už fašistinius kandidatus. 
Todėl artinantis rinkimams fa
šistai pakeitė savivaldybių įsta
tymą, prailgindami savivaldy
bių organų kadenciją iki 5 metų. 
Protestuokime prieš šį naują 
Lietuvos liaudies teisių varžymą. 
Kovokime dėl demokratinių sa
vivaldybių.
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Madrid. — Kariniu šio 
miesto gubernatorium pa
skirtas liaudiškas genero
las M. Gardenal y Dominios
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Marlboro, Mass.

Paryžiaus darbininkai demonstruoja prieš Ispanijos fašistus ir reikalauja, 
kad Francijos valdžia jokiu būdu nesutiktų gen. Franco pripažinti karo teisių.

Lietuvos Darbininkų Atsakymas 
Žandarui Čaplikui

Visiems senai žinoma, kad 
žandaras Čaplikas yra ištikimas 
išnaudotojų interesų gynėjas ir, 
kaipo toks, baisiai nekenčia dar
bininkų kovos. Jis senai kartu 
su visa fašistų valdžia pasista
tė sau uždaviniu policijos pagal
ba pasmaugt darbininkų strei
kus. Bet greta to jis demagogi
niais tikslais reklamavosi “vy
riausiu Lietuvos darbo žmonių 
reikalų gynėju” ir kartu su sa
vo klapčiuku šulaičiu rūpinosi 
per darbo rūmus įvairiais neaiš
kiais pažadais bei menkais tru
piniais taipgi darbininkų iško
votais, atitraukt darbininkus 
nuo kovos kelio. Bet visos jo pa
stangos nuėjo niekais. Vien tik 
vasario mėn. Kaune streikavo 
apie 4,000 darbininkų, reikalau
dami pakelt užmokestį. Birželio 
mėn. vėl streikavo keli šimtai 
darbininkų prieš fašistinį tero
rą. O liepos mėn. gale prasidė
jęs žemaičių plento darbininkų 
streikas va r gšą žandarą 
Čapliką galutinai išmušė iš va
gos ir jis, netekęs lygsvaros lie
pos 29 d. spaudos atstovams at
virai pasisakė, kad jis su strei
kais kovojąs visomis priemonė
mis, kad jis ginąs tik samdyto
jų interesus ir kad jis streikuo
jančius išsiusiąs į koncentracijos 
lagerį.

Į Šiuos žandaro Čapliko grū
mojimus darbininkų atsakymas, 
kaip ir reikėjo laukti, buvo toks:

LIETUVOS ŽINIOS
Sezoninės Įmonės Baigė 

Darbus

KAUNAS. — Pastaromis 
dienomis, atšalus ir pablogėjus 
orui, nustojo dirbti sezoninės

pinigų teiktųsi priimti 1000 lt. 
vekselį. Piktadaris vekselių ne- 

■ ėmė, susirašinėjimas nutrūko.
Kovo 3 d. gauta žinia, kad 

tokį laišką gavo Smilgiuose 
įmonės: plytinės, kalkių degy- jgy\enarjti Beilė Birmanienė. 
i i i___ • __  i • - Ta inc mivn rpi Irn I n lira aram-
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klos, durpių gamybos įmonės 
ir kit. Dalis dirbusių tose dar
bavietėse darbininkų atleisti iš 
darbo, o likusieji dirba baigia
muosius darbus.

Smarkios Muštynės Viešintų 
Sinagogoj

KAUNAS. — Viešintų sina-

Plytų Pramonė Lietuvoje

Surinktomis žiniomis šiuo 
metu Lietuvoje yra 256 kaimo 
plytinės (11 jų Klaipėdos kra
šte) ir pramoninių plytinių yra 
22 (4 jų Kl. kr.). Didžiosios 
Lietuvos metinė plytų gamyba 
siekia apie 40-50 mil. plytų. Iš 
to kiekio 18 pramoninių plyti
nių pagamina apie 30-35 mil. 
plytų ir 245 kaimo plytinės — 
apie 15-17 mil.

Apskaičiuojama, kad kas
met kaimuose pastatoma apie 
6,000 gyv. namų, apie 6,000 
tvartų ir apie 6,000 kitų tro
besių. Tiktai tų trobesių staty
bai kaimuose reikėtų apie 360 
mil. plytų. Jei priskaityti dar 
kitų ūkio trobesių statybą, o 
taip pat krosnims ir dūmtrau
kiams pamūryti, tai vien kai
mo statybai būtų reikalinga 
apie 400-450 mil. plytų. Be to, 
miestų mūrinei statybai, kaip 
apskaičiuojama, būtų reikalin
ga ne mažiau, kaip 100 mil. 
plytų. Todėl ateityje mūrinė 
statyba iš plytų pramonės gali 
pareikalauti apie 500-600 mil.
plytų.' !

Panevėžio Lenkų Gimnazijos 
Sargas Norėdamas Praturtėti 

Atsisėdo į Kalėjimą

Vasario mėn. keletas Pane
vėžio gyventoju gavo net po 
kelis laiškus, kuriuose buvo 
grąsinančiai reikalaujama į 
nurodytą vietą pristatyti po 
stambią pinigu sumą. Laiškai 
buvo anoniminiai.

IŠ tokių laiškų vasario 18 d. 
viena gavo Marijona Varnec- 
kienė, kuriamle nežinomas as
muo reikalavo iki vasario 25 
d. kelyje Panevėžys—Smilgiai, 
Kriaudiškiu km. prie kryžiaus 
padėti 1000 lt. ir gautąjį laiš
ką. Šio reikalavimo neišpil- 
džius buvo grąsinama mirtimi.

Varneckiene, grąsinimo pa
veikta, nusigando ir nuvykusi 
į nurodytą vietą padėjo gautą
jį laišką ir savo nuolankų pra
šymą, kuriame rašė, kad jos 
pasigailėtų, nežudytų, vietoj

pirma, žemaičių plento staty
bos darbininkų streikas per sa
vaitę išsiplėtė nuo 50 iki 600 
darbininkų. Streikas užsibaigė 
darbininkų užmokesčįo pakėli
mu. Antra, rugpjūčio mėn. su
streikavo Universiteto klinikų 
statybos 480, žemės Ūkio M-jos 
statybos 150 ir Aukštesniosios 
Technikos Mokyklos statybos 50 
darbininkų, viso apie 600 žmo
nių. Streikas užsibaigė darbinin
kų laimėjimu, (iškovotas už-, 
mokesčio padidinimas 10 centų 
per valandą ir kt.). Trečia, rug
pjūčio mėn. streikavo ir pilnai 
streiką laimėjo Metal-Aliumini- 
jaus fabriko 70 darbininkų. 
Ketvirta, jau dvi savaitės atkak
liai veda streiko kovą didžiau
sios Kauno įmonės “Inkaro” 700 
darbininkų. Per šiuos streikus 
pasireiškė aukštas darbininkų 
solidarumas. S t r eikuojantiems 
darbininkams surinkta daugiau 
kaip 2,000 litų aukų. Valstiečiai 
veltui priėmė nakvynėn ir maiti
no streikuojančius plento staty
bos darbininkus ir tt.

Šie streikų kovos ir darbinin
kų bei valstiečių solidarumo 
su streikuojančiais darbinin
kais faktai,—tai geriausias dar
bininkų atsakymas žandarui 
Čaplikui ir visai fašistų valdžiai 
į reakcijos stiprinimą ir grasi
nimus.

Iš jos buvo reikalauta stam
besnės pinigų sumos — 5000 
lt. šiuos pinigus piktadaris 
prašė padėti Smilgiai—Pane
vėžys kelyje, Savitiškio dvaro 
krūmuose.

Tą pačią dieną Panevėžio 
gyventojas Lipmanas Krūmi- 
nas iš Panevėžio pašto gavo 
tokį pat laišką, kuriame neži
nomas asmuo reikalavo toj pat 
vietoj, kovo 9 d. padėti 2000 
lt. ir gautąjį laišką. Pastarasis, 
gavės tokį laišką, nė kiek ne
susijaudino; nurodytoje vietoje 
padėjo maišelį skuduru, įsmei
gė lazdžiukę, o pastatytoji sar
gyba nurodyta dieną laukė/ 
kas ateis šios “mantos” atsiim
ti. Šiai sargybai stebint prie 
Savitiškio dvaro krūmų atva
žiavo tūlas, apie 50 metų am
žiaus kresnas pilietis. Kelyje 
paliko arklį ir nuėjo į savo 
laiškuose nurodyta vietą. Iš- 
knaisė krūmuose Krūmino pa
liktą skudurų maišelį, nieko 
jame neradęs nusispjovė, grį
žo prie arklio, o čia pateko į 
atatinkamų orgapų rankas.

Tai kruvinasis gen. Franco apdovanoja medaliu Italijos 
karininką, kuris atsižymėjo žudyme Ispanijos žmonių.

Sulaikius, greit buvo nus
tatyta šio piktadario asmeny
bė. Tai buvo panevėžietis, Pane
vėžio lenkų prieglaudos sargas 
Adomas Stankevičius, • gyve
nantis vienuose namuose su 
Varneckiene, kuriai parašė 
pirmąjį anoniminį laišką.

Visų anoniminių laiškų brai
žas pilnai atatiko 
čiaus rankraščiui, todėl, 
aiškiai kaltei, jis buvo✓ 
dintas kalėjimam

Panevėžio apygardos 
mas 16. X nagrinėjo Stankevi
čiaus bylą. Jį pripažino kaltu 
ir nubaudė 1.5 m. s. d. kalėji
mo. Kaltinamasis kaltu prisi
pažino.

Stankevičius anksčiau nuo
mavo dvarus. Buvo pasiturįs 
ūkininkas. Prieš nusikaltimą 
be sargo pareigų lenkų prie
glaudoje buvo tos prieglaudos 
Eimuliškio miško prižiūrėtoju. 
Be to, Stankevičius buvo uolus 
lenkų veikėjas.

Ir Kurijos Verčiasi 
Draudimu ?

Šiauliai. — X-14 d. Kuršėnuo
se sudegė klebono parap. kūtė ir 
gyvenamio stogas. Nuostolių 
padaryta apie 2000 litų. Vedant 
dėl šio gaisro kvotą, paaiškėjo 
naujiena, kad trobesiai buvo ap
drausti ne kokioj oficialioj drau
dimo įstaigoj, bet. . . Telšių vys
kupystės kurijoj. Tik klebonas 
negalįs pasakyti, kokią premiją 
jis turįs gauti, nes kurija ap
draudimą išmokanti savo nuo
žiūra.

Visokios žinios
—X-18 d. Šiauliuose cirko au

tomobilis netoli Joniškio suvaži
nėjo apie 60 metų amž. senutę 
Daujotienę, sunkiai sužalojo jai 
galvą.

—Xrl3 d. Smilgių km. Kuršė
nų vi. Skačkovo Povilo dvi ma
žametės dukrelės nuo troboje 
prisirinkusių smalkių ir dūmų 
nugaravo ir užtroško.

—X-13 d. Girnautų kaime, 
Tryškių vi. ūkininko Domkaus 
Prano piemenukas Mažonas Ig-I 
nas, 12 metų amžiaus, išėjo į 
laukus parvesti arklio ir negrį
žo. Piemenukas rastas netoli 
tvarto su menkomis gyvybės žy
mėmis. Manoma, kad piemenuką 
užmušė arklys.

“Kašufa” Darbininkai Pra
šo Sumokėti už Nedirbtas 
Dienas per žydų šventes
Kaunas. — Šukų fabriko “Ka

šufa” darbininkai atsiuntė Dar
bo rūmams prašymą, kuriame 
nurodo, kad fabriko savininkas 
jiems nesumokėjo atlyginimo už 
nedirbtas dienas per žydų šven
tes. Fabrikas, kaip žydo savinin
ko įmonė, per tas šventes nedir
bo.

Nelaimingi Atsitikimai
Kauno Apsk. Įmonėse

šiomis dienomis Kauno apy
gardos įmonėse įvyko keli sun
kesni nelaimingi atsitikimai.

Prie V. D. U. klinikų staty-

bos susižeidė darbininkai Adol- gogoje, 
fas Felcas, K. Golubovas ir J. 
Murnikas. Sergėnų plytų dirbtu
vėje—P. Vienažindis. Stiklo fa
brike—K. širvaitis, K. Padvais- 
kas, Em. Janušytė, Pąsteris Ge
orgijus, Rasimas, J. Marcinkai- 
tė, “Maisto” halių statyboje— 
K. Razgaila, V. Laukavičius ir 
Valcų malūne—Kaišiadoryse K. 
Balčiūnas.

Atsiliepia Seni “Griekai”
Kaunas. — Likviduota akc. 

“žodžio” b-vė nuo 1931 m. ligi 
1934 m. yra nesumokėjusi Kau
no m. ligonių kasoms, viešųjų 
darbų fondui, 'kompensacijų fon
dui ir Darbo rūmų naudai 23,- 
600*80 lt. mokesčių. Dabar tie 
mokesčiai jieškomi iš akc. “žo
džio” b-vės konkurso valdybos 
narių, adv. K. Kameneckio, pri- 
vat. gyn. D. Johelsono ir F. Dar- 
gužo.

Siuvėjai—Darbininkai Pra
šo Padidinti Atlyginimą
Kaunas. — Antano Liutkevi

čiaus siuvyklos darbininkai 
kreipėsi į Kauno m. darbo ins
pekciją ir prašo tarpininkauti, 
kad jiems būtų pakeltas atlygini
mas. Be to, jie nurodo, kad ne 
visi siuvykloj darbininkai yra 
įregistruoti į ligonių kasą. Pra
šo, kad ir tą nenormalumą siu
vyklos savininkas būtų privers
tas pašalinti.

Rokiškis, žvalgybos 
Provokacijos

Kupiškio žvalgybininkas Ma- 
tiukas ir Rokiškio česna yra pa
sižymėję savo provokacijomis. 
Matiukas suprovokavo bylas 
Mockevičiams Antanui ir Povi
lui ir Lisiams, pakišdamas jiems 
nelegalios literatūros. Česna su
provokavo bylą Onai Mainelie- 
nei, įrašydamas į kratos proto
kolą, būk tai pas ją radęs kelis 
egzempliorius “Tiesos” ir komu
nistinių atsišaukimų. Vietos liu
dininkui česna pakišo pasirašyt 
protokolą jo neperskaitęs, o ant
ras liudininkas buvo, matyt, 
žvalgybininkas, Česnos su savim 
atsivežtas.

Čedasai. Padaugėjo 
Varžytinių

Apie Čedasus yra daug maža
žemių ir vidutinių valstiečių, 
kurie nėturi iš ko sumokėt njo- 
kesčių. Daug yra nesumokėjusių 
net už kelis metus. Yra taip pat 
prasiskolinusių bankams, buo
žėms ir šiaip įvairiems lupikams. 
Dabar fašistų valdžia reikalau
ja mokesčių ir skolų iš karto už 
kelis metus, o lupikai protestuo
ja vekselius. Dėl šios priežasties 
čia labai ...padidėjo varžytinių, 
nes valstiečiai pinigų neturi. 
Varžoma žemė ir gyvuliai. Jau 
daugelio valstiečių žemę išvar
žė ir daug yra aprašyta.

C.
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Mirtinai užsimušęs darbiniu 
kas nebuvo įregistruotas nei . 
draudimo, nei ligonių kasose. 
Nelaimingojo atsitikimo dieną 
nu kentėjusį tik jau įregistra
vo .. .

Darbininko Lengio žmona, 
pasilikusi su mažamečiais na$- 

i laičiais vaikais, nežino nei kur 
kreiptis, nei kur pagelbos jieš- 
koti.
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pagal žydų spaudą, 
įvyko kruvinos muštynės. Tos 
muštynės kilo dėl to, kad kaž
koks G e r c i k a v i č ius neleido 
kalbėti iš Kauno atsiųstam sio
nistų instruktoriui Iz. Zima
nui, kuris yra kairiųjų sionistų 
nusistatymo. Esą, tas Gercika- 
vičius buvęs kaž kieno pakurs
tytas ir. kai mėgino jį sutram
dyti, jis nusimetė švarką sina
gogoje ir pradėjo muštis. 
Smarkiai gavo 4 asmens, tarp 
kurių yra ir sinagogos seniū
nas.

Troškimai. Varžo Valstiečių 
Prekybą

Iki nebuvo Troškūnuose pie- 
nocentro krautuvės, valstiečiai 
sviestą ir kitus pieno produktus 
galėjo laisvai pardavinėti mies
telio rinkoj, Bet dabar įsteigus 
miestelyje pienocentru i savo 
krautuvę viršaitis uždraudė 
sviestą pardavinėt rinkoj ir ver
čia valstiečius sviestą ir t. p. ar
ba nešt į šią krautuvę arba iš
sinešdint iš miestelio. Valstiečiai 
tuo labai pasipiktinę. T.

Amatininkai Reikalauja 
Socialio Draudimo

KAUNAS. — Amatininkų 
tarpe, kaip teko patirti, yra 
keliamas savarankišku amati
ninkų socialinio draudimo rei
kalingumas, kuris turėtų ap
imti kvalifikuotus amatinin
kus, turinčius savo dirbtuves 
arba savarankiškus darbus.

Panašiomis iškabomis buvo išpuošta visa Sovietų Sąjunga 
per dvidešimties metų sukakties demonstracijas.

Nurodoma, kad socialinį ama
tininkų draudimą turėtų suda
ryti : draudimas ligos atsitiki
me, invalidumo, nelaimingų 
atsitikimų atvejais ir gyvybės 
bei rentų ar pensijų draudi
mas. Amatininkai pageidauja, 
kad pirmiausiai būtų suorgani
zuota ligonių kasa, kuri apim
tų savarankiškų amatininkų 
draudimą ir vėliau suorgani
zuoti draudimą invalidumo ir 
nelaimingų atsitikimų atvejais. 
Tas draudimo rūšis siūloma 
padaryti priverčiamomis vi
siems amatininkams.

Motinos Likimas Netekus 
Darbininko Tėvo

KAUNAS. — Kranto ai., už 
br. Levinų lentpjūvės, pil. Juo
zapavičiaus namų statyboje, 
įvyko šiurpus nelaimingas at
sitikimas.

Darbininkas Gustavas Len- 
gis, kilęs iš Marijampolės aps., 
Pagermanio vai. Naujanikų 
kaimo, prieš keturias savaites 
pastojo dirbti prie tų namų 
statybos eiliniu darbininku. 
Tris savaites dirbo laimingai. 
Tačiau ketvirtąją darbo savai
tę pil. Lengis, nešdamas sta
tybos medžiagą pirmu namo 
aukštu, kažin kaip paslydo ir 
įgriuvo į rūsį. Griuvo taip ne
laimingai, kad susilaužė nu
garkaulį, prasimušė galvą, ir 
bendrai, visas mirtinai susiža
lojo. Po kurio laiko nelaimin
gasis pasimirė. Velionis paliko 
žmoną ir penkis mažamečius 
vaikus, žmona dar laukia šeš
tojo kūdikio.

Parėmė Ispanijos Kovotojus
Lapkričio 14 d., Kazimiero ir 

Onos Jokšų atžymėta šauniu po- 
kiliu 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvės. Bepietaujant, 
drg. S. Jankauskas iššaukė eilę 
dalyvių pakalbėt. Drg. J. Sa- 
bauskis prisiminė Ispanijos liau
dies sunkią kovą su tarptautiniu 
fašizmu. Prašė prisidėt nors pi- 
nigiškai, kuomet mūsų draugai 
lieja kraują, aukoja gyvastis. 
Drg. K. Jokšas taipgi kvietė 
svečius aukoti kas kiek išgali.

Aukojo po $1: K. ir O. Jok
šai, A. Jokšap, J. Sabauskis, S. 
Sabauskienė, D. Kiaunienė ir F. 
Kaulakis. Po 50c: J. Kazlauskas, 
B Kazlauskas, J Kiaunis, A. 
Friend, J. Tiškus, Sam. Macy, L. 
Rumšas, J. Sireika, A. Micke
vičius ir M. Adomonis. Po 25 
c.: J. Aback ir S. Reikauskas. 
Viso su smulkiais $11.81. Pini
gai pasiųsti per “Laisvę.”

S. V. Ramutis.

Great Neck, N. Y. 'M’

Pirmyn Choras stato scenoj 
komediją “Išdykusi Pati.” Su- 
loš Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai po vadovyste Jono 
Juškos, iš Brooklyn, N. Y. Per
statymas įvyks sekmadienį, 21 
d. lapkričio, KasmoČių svetai
nėj, 91 Steamboat Rd. Svetai
nės durys bus atdaros nuo 4 
vai. po pietų. Lošimas prasidės 
6 vai. vakaro. Po lošimui bus 
šokiai prie geros orkestros.

Visi ir visos nepraleiskite 
progos pamatyti lošiant Šią 
komediją. Labai smagus ir 
juokingas veikalas iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Galima 
užtikrinti, kad seni ir jauni 
pasitenkins šiuo veikalu. Įžan
ga 60c; tik šokiams 40c; vai
kams 25c.

Atsilankydami į šį parengi
mą, apart pasimatymo ir pasi
smaginimo su draugais ir pa
žįstamais, taipgi paduosite 
draugišką ranką Pirmyn Cho
rui, kuris pasiryžęs nešti klesų 
kovos meną į darbininku ma
ses.

> S'
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1794 M. Grybas, Aberdeen . . .
1201 m. Vaičikauskienė, Herrin
1128

vieton tilptų branduolingesnį 
raštai.

Apie tuodu skyrius mano 
nuomonė tokia: Abudu skyriai 
būtų naudingi, jei karštesni 
korespondentai nors kiek at
auštų ir šalčiau žiūrėtų į ko
respondencijų svarbą. Tuomet 
nereiktų bartis. Koresponden
cijos reikia duoti redakcijos 
nuožiūrai todėl, kad redakcija 
yra mūsų darbininkų vadovė 
ir tvirtovė. Jei redakcija ma- 

. to, kad korespondencija para
šyta su sveikomis mintimis, tai 
ją ištisai ir talpina, o jei ko
respondencijoj randasi nevisai 
sveikų minčių arba tuščių saki
nių, tai juos ir prisieina išme-

72 sti.
72
65 kaip ten nebūtų, bet “Skaityto- 
03 , jų Balsai” tai mūsų darbininkų

Į dienraščiuose turi būti. “Skai- 
6o|tytojų Balsai” naudingas sky-, 
55'rius todėl, kad kiekvienas gali 
50 1 išsireikšti savo mintį apie mū- 
50 sų spaudą ir kaip Amerikos 
501 darbininkiška visuomenė ją 
50 , myli. O antra, jei per redakci

jos neapsižiūrėjimą įsiskverbia 
50 į mūsų spaudą nelabai sveiki

PITTSBURGH, PA
Chopsuey Vakarienėj Daly

vaus Visų Laukiamas 
Svečias

Senai Pittsburghe, buvęs 
su prakalbų maršrutu, drg. 
A. Bimba, “Laisvės” redak
torius ir Komunistų Parti
jos Lietuvių Centro Biuro 
sekretorius, kalbės sekamo
se vietose:

Sekmadienį, lapkričio 21,

1062
■ S. Paulenka, Lowell........
C. Shaltis, Freehold ....
A. Mažalis, Brooklyn . . .
K. Balčiūnas, Brooklyn . .
K. Tvarijonas, Rockford
J. Petroski, Herrin ....

į M. Bendinskas, Summerlee 
j V. čiudinis, Minersville . .

- i V. Januška, Richmond Hill
A. Kazakevičius,

Minersville ...................

“Laisvės” vajaus pats didysis darbymetis' turi būt šiom 
dviem savaitėm. Nes vajus baigsis su pirma diena gruodžio- 
Dec. Prašome visų dienraščio skaitytojų gauti “Laisvei” nors 
po vieną naują skaitytoją šiame vajuje. . Gavimas “Laisvei” 
skaitytojo yra pagelba Lietuvos liaudžiai kovoje už demokra
tiją. Naujas skaitytojas “Laisvei” yra naujas narys ir organi
zatorius Industrinio Unijizmo Amerikoje; naujas skaitytojas 
“Laisvei” yra naujas rėmėjas Ispanijos liaudies kovoje už de
mokratiją. Visi trokštanti žmonijai laisvės, geresnio gyvenimo 
ir galimybės siektis mokslo — TURI PLATINTI DIENRAŠTĮ 
“LAISVĘ!

Visi kontestantai gerokai pakilo punktais šiom dienom. Do
vanų arenoje šiandien stovi šie draugai: 
A. Stripeika, Elizabeth 
Philadelphia Veik. Kom.
S. Reikauskas, Hudson .
L. Žemaitienė, Waterbury
S. Kuzmickas,

Shenandoah, ...............
K. Žukauskienė, Newark 993
A. Kavoliūnas, Montreal 852
P. Bokas, Waterbury . . 815 
S. Penkauskas ir J. Kas- . . . 
. . paravičius, Lawrence . . 731 
Pittsburgho ir Apylinkės

Vajininkų Biuras .... 533
J. X Bakšys, Worcester 531

Žemiau paduodame vardus F. Kazakevičienė, Jamaica 501 
draugų, kurie vis dar gali pa-1 A. Marshalaitis, Torrington 50 
siekti dovanų areną: 
A. Klimas, Hartford . . . 
A. Barčius, So. Boston . .

. A. Balčiūnas, Brooklyn .
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
Cleveland Draugijų Kom. 
Fr. Mazurka, Worcester 
G. Shimaitis, Montello . . 
A. Lideikienė, Great Neck 
J. Grybas, Norwood . . . 
ALDLD 96 kp. Sudbury . 
ALDLD 20 k. Binghamton 
J. Matačiunas, Paterson . 
ALDLD 136 kp. Harrison 
J. Rudmanas, New Haven 
J. Bondžinskaitė, B’klyn 
G. Ruraitis, Brooklyn . . 
A. žemaitis, Baltimore . .
J. Adams, Grand Rapids
F. Gervickas, Athol .... 
P. Žirgulis, Rochester . .
G. Krance & I. Katilius,

Bridgewater................
K. Mikolaitis, Baltimore
J. Žilinskas, Lewiston . . .
S. Sharkey, Easton .... 
V. Padgalskas, Mexico . .

• P. Šlekaitis, Scranton . . .
L. Prūseika, Chicago ....
Ig. Kubiliūnas, S. Boston 
J. Weiss, Brooklyn ........
F. Abekas, Chicago .... 84
S. Urbon, Salem ............... 77

Su “Korespondentų Balsais

I A. Masilionis, Hartford . .
406 P. Saykes, Youngstown ..
390 J. V. Stankevičius,
3441 Wilkes-Barre .........
317 S. Wort, Brooklyn ..........
314
292
282
255
240
229
219
191
181
179
165
164
161
160
160
153

150
150
150
143
136
130
110 
,99 
84

E. žanerienė, Renton ....
M. Deedas, Red Lake .... 
P. Karpich, W. Lynn .... 
V". Naruševičius, Kenosha 
J. Stanys, Baltimore........
S. Žaltys, Rockford..........
A. Vinckevičius, Stoughton 
J. Rakauskas, Tamaqua . .
F. J. Madison, Youngstown
J. Simutis, Nashua ..........
J. Jukelis, Chicago..........
J. Kairys, Brooklyn........
J. Mickunas, W. Hazleton 
Ch. Žukauskas, S. Boston 
J. Gugas, Detroit ..........
Paul Jurkonis, Springfield
O. Kalvaitienė, Maspeth 
J. Patrick, S. Boston . . . 
J. Visockis, Wilkes-Barre 
J. J. Ynamaitis, Union City 
V. J. Valaitis, New Britain
P. žemaitis, Detroit ........
P. Boika, Cleveland ........

P. Buknys ........
D. M. Šolomskas
P. Baranauskas
J. Valatka ....

Skaitytojų Balsai
Ką Žmonės Kalba Apie

Dienraštis “Laisvė” lietu
viam darbininkam vis labiau ir 
labiau darosi mylimas. Su ku
riais “Laisvės” skaitytojais 
tenka pasišnekėti apie “Lais
vės” turini, visi išsireiškia, kad 
dienraščio “Laisvė” turinys 
jiems patinka. Daug skaityto
jų išsireiškia, kad draugo R. 
Mizaros “Krislai” labai turtin
gi. Iš jo “Krislų” daug, gali
ma pasimokyti ir aiškiai su
prasti apie augštą darbininkų 
politiką.

Ant pirmo puslapio telpan
čios žinios iš ^iso pasaulio vi
siems patinka todėl, kad jos 
trumpos ir aiškiai nušviečia 
darbininkų kovas ir visus kas
dieninius pasaulio nuotikius. 
Pasaulinės žinios sklandžiai 
skaitosi ir aiškiai suprantamos. 

«Už tai “Laisvės” skaitytojai ir 
išsireškia, kad dienraštis “Lai
svė” yra mum darbininkam

” telpanti straips- 
apysakos, moterų sky- 
ir dailiosios literatūros 

labai naudingi todėl, 
visas jų turinys rišasi su 

gyvenimu. Kiek- 
darbininkas ir darbi- 
skaitydami “Laisvėj” 

straipsnius, susipa- 
su istorija, su darbinin- 

ir tt. Toki straip- 
mums darbininkams la- 

naudingi.
Apie “Laisvėj” telpančias 

pondencijas skaitytojai 
išsireiškia taip: koresponden
cijos sklandžiai skaitosi ir 

nušviečia Amerikos 
darbininkų gyvenimą ir kovas 
su kapitalistais. Iš Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjimo 
korespondencijose aiškiai ra- 
šonta ir jose nušviečiama 
Amerikos lietuvių darbininkų

50
50

kenksminga darbininkų veiki
mui korespondencija, tai tame 
skyriuj galima duoti pastabas 
redakcijai. A. M. B.

50
50
50
44
44
44
44
44
44
43,. ...40 gi turėjo operaciją.
40 eina geryn.
39
30
27
27
22
22
22
22
22

Elizabeth, N. J
Draugė J. Brazienė susirgo 

ir turėjo sunkią operaciją, šio
mis dienomis randasi General 
Hospital.

Draugė Lukoševičienė taip- 
. Sveikata 

------- , Randasi namie, 
232 Ripley PI. Prie progos 
nepamirškite. Aplankykite šias 
drauges.------------A. Skairus.

Binghamton, N. Y.
Gražus parengimas-vakarienė 

“Daily Worker” naudai įvyko 
6 d. lapkričio, Lietuvių Svetai
nėj. žmonių atsilankė nedaug, 
ypač lietuvių labai mažai bu
vo. Didžiumą publikos sudarė 
draugai slavai, rusai ir žydai. 
Kalbėtojas buvo iš New Yor- 
ko drg. Irwing Schwab. Kalbė
jo gana aiškiai apie Sovietų 
Sąjungos 20-ties metų gyvavi
mo sukaktuves ir nuveiktus 
per tą laikotarpį darbus. Drg. 
Schwab yra gerais kalbėtojas, 
susirinkusieji buvo patenkinti 
jo prakalba.

Po vakarienei ir prakalbų, 
visi gražiai linksminosi — vie
ni šoko, kiti kalbėjosi ir taip 
tęsėsi iki vėlumai nakties.

Geri draugai biznieriai-rė- 
mėjai aukavo vakarienei kai 
kuriuos produktus. Gėlininkas 
J. K. Vaičikauskąs, 48 My- 
gatt St., aukavo gelių, kurios 
puošė stalus laike vakarienės; 
Endwell Bekemė, 352 Clinton 
St. aukavo duonos ir keiksų; 
Schwab Bekernė, Berlen St., 
taipgi aukavo duonos ir keik
sų.

Rengėjai taria jiems ačiū už 
aukas. Taip gi taria ačiū vi
siems darbininkams ir darbi
ninkėms, kurie darbavosi šios 
vakarienės surengimui ir pa
čioje vakarienėje.

Pelno liks virš $30, kuris eis 
“Daily Worker” naudai.
' Koresp.

Sekmadienį įvyko veikiančio 
komiteto vakarienė, žmonių at
silankė mažai ir pelno liks ne
daug. Parinkta aukų Lietuvos 
polit. kaliniams. Surinkta $9 ir 
pasiųsta į Chicagą demokrati
jos gynimo komitetui. Laike va
karienės draugas Reikauskas 
kalbėjo apie “Laisvės” vajų ir 
ragino skaityti laikraščius. An
tras kalbėjo vietinis J. Skliutas 
apie 20 metų sukaktuves Lap
kričio Revoliucijos; ragino ra
šytis į unijas ir į Komunistų 
Partiją.

Aukojo po 50c.: A. Končius, 
J. J. Bakšys, Ig. šupėnas, D. Lu- 
kienė, P Bacevičia, A. Pilkaus
kas, E. Trasikienė, P. Banionis, 
J. žalimas, J.Skliutas; po 25c.: 
J. Jodaitis, K. Kasulis, J. Skel
tis, J. Petkūnas.

Visiem aukavusiem varde ka
linių tariam ačiū!

Binghamton, N. Y

SU HOLLYWOOD’O 
k- ŽVAIGŽDĖMIS ★ ★

JOAN BLONDELL
Warner Bros, žvaigžde

Hollywood’o žvaigždutės turi 
turėti laibas, grožiškas figū
ras; Ir jos turi išlaikyt savo 
figūras dailias, saugodamos 
sveikatą ir grožę nuo bet 
kokių rizikų, kuriais gręsia 
griežti valgių apribojimai dėl 
sulaibėjimo. Daugelis žvaigž
džių atranda, kad naudojant 
šviežią pieną savo dietose, 
jos gali sukontroliuoti savo 
figūras, neprarasdamos mik
lumo ar grožės.

Ir pienas gaji pagelbėti 
jums džiaugtis gražia, dailia 
ir laiba figūra kaip Holly
wood’o žvaigždės...neken
kiant jūsų grožei ar gyvu
mui. Raštu pareikalaukite 
nemokamai knygelės dėlei 
moksliško sulaibėjimo ir gra
žumo, “The NEW Milky 
Way,” naujutėlės laidos šios 
garsios knygutės, kuri pa
duoda išbandytus žvaigždžių 
sujgjbėjimo valgius. Pasiųs
kite tik atvirutę su savo var
du ir adresu į: Bureau of 
Milk Publicity, Albany.

Mačiau “Naujienose,” kad 
tūlas “Reporterio Pagelbinin- 
kas” rašo apie mūsų ALDLD 
20-tos kuopos moterų sky
riaus ir lietuvių komunistų 
frakcijos parengimą, koncer
tą, įvykusį spalio 16 d. Jis ten 
sako, būk lietuvių komunistų 
frakcija susideda “iš apie pu
sės tuzino moterėlių.” Pasiro
do, kad “R. P.” nežino, ką 
kalba; turbūt jį šeimininkai 
klaidingai informavo. Mūsų 
frakcijoj yra vyrų ir moterų, 
ir kur kas daugiau, negu tam
sta “N.” paskelbei. Toliau tas 
pats žmogus bando “kritikuo
ti” Aidbalsius ir jų mokytoją, 
Šalinaitę. Neverta, žinoma, su 
juo eiti į debatus, bet tiek tu
riu pasakyti, kad publikai 
draugės šalinaitės paskaita 
apie meną labai patiko; taipgi 
patiko ir dainininkai.

L- K. Fr. Korespondentė.

A. Bimba

L.M.D. name, 142 Orr St., 
turėsime puikią Chopsuey 
Vakarienę. Įžanga tik 50 
centų. Pradžia 6 vai. vaka
re. Drg.’ A. Bimba kalbės 
temoje: Komunistų Partija, 
Liaudies Frontas ir kova su 
fašizmu.

Tą pačią dieną, toj pačioj 
vietoj įvyksta lietuvių ko
munistų ir simpatikų susi
rinkimas, kaip 2 vai. po pie
tų. Drg. Bimba duos lekci
ją apie Komunistų Partijos 
rolę darbininkų judėjime.

Lapkričio 22, APLA 18 
kp. svetainėj, 110 State St., 
Wilmerding, drg. Bimba 
kalbės kaip 8 vai. vakare.

Lapkr. 23, Sūnų Lietuvos 
svetainėje, 818 Belmont St., 
N. S. Pittsburgh, drg. Bim
ba kalbės temoj: Komunistų 
santikiai su tikinčiais dar

bininkais, religija ir laisva- 
Imanybe. Pradžia 8 vai. va- 
j karo.

Lapkr. 24, APLA 9 kp. 
name, New Kensingtone 
prakalbos bus 8 vai. vakare.

Ketvirtadienį, lapkr. 25, 
Sūnų Lietuvos svetainėj, 
818 Belmont St., N. S. Pitts
burgh, kalbės temoj: Ame
rikos darbo unijų judėji
mas, jo problemos ir kova 
tarp A.D.F. ir C.I.O. Pra
džia 2 vai. do 'pietų.

Visi ruoškimės dalyvauti 
vakarienėj ir kituose mitin
guose, kur d. A. Bimba kal
bės. Visi darbuokimės, kad 
jo prakalbos būtų sėkmin
gos.

Kviečia visus
Pittsbuj’gho Apielinkes 

Lietuvių Komunistų Biuras.

koncertas, 
įvyko spa- 
Svetainėj. 

tiek laiko

“Laisvės” naudai 
šokiai ir vakarienė 
lių 16 d., Lietuvių 
Net sarmata, kad 
prabėgo, o nė vienas korespon
dentas nieko neparašė apie tą 
parengimą. Tačiaus, nors ir 
vėlai, bet visiškai praleisti nie
ko nepaminėjus negalima. Pro
gramą šiam parengimui išpil
dyti atvažiavo iš Brooklyno 
Aidbalsiai po vad. B. šalinai
tės. Jie atlikę savo užduotį pa
girtinai. Pjublika buvo labai 
patenkinta programų, kuris 
buvo išpildytas tikrai artistiš
kai. Mūsų miesto lietuviai dar 
nebuvo girdėję tokių gabių 
jaunų žmonių, taip gražiai 
dainuojant. Binghamtoniečiai 
ilgai apie juos nepamirš.

Prie progos noriu tarti ačiū 
viešnioms ir svečiams, kurie 
atsilankė į šį parengimą — 
rochesteriečiui korespondentui 
M. Duseikai, kuris greit apra
šė mūsų parengimą; drau
gams Naravams iš Shenan
doah, Pa., draugei Motuzienei 
iš Utica, N. Y., ir kt., kurių 
vardų neteko sužinoti. Dėka- 
voju taipgi ir vietiniams drau
gams ir draugėms už atsilan
kymą į šį parengimą.

Korespondentė.

Youngstown, Ohio
Lapkr. 6 d. pas draugus Da

nielius įvyko ALDLD 90 kuo-
22 pos pare. Visi linksminosi ir 
21 j šoko, kiek kas norėjo. Buvo ir 
21 vakarienė. Kuopos valdyba ta- 
20 ria ačiū gaspadinėms už jų 

(triūsą ir draugams Danieliams 
už suteikimą vietos. Pelno 
kuopai liks.

Po vakarienės kuopos komi
tetas pradėjo rinkti parašus 
po peticijomis reikalaujančio
mis Lietuvos politiniams kali
niams anti-fašistams laisvės. 
Visi pasirašė, išskiriant dvi šei
mynas, kurios remia fašizmą 
Lietuvoj, nors man jie kiek 
sykių sakė, būk jiems rūpinti 
Lietuva.
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Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

National Milk Week
November 14-20

visas veikimas. Iš korespon
dencijų skaitytojai turim daug 
naudingo pasimokinimo. Ko
respondencijos parodo Ameri
kos lietuvių veikimą, visas ge
rąsias ir blogąsias puses.

Skyrius “Korespondentų 
Balsai’’ ir “Skaitytojų Balsai’’ 
ne visiem skaitytojam patin
ka. Vieni sako, kad skaitytojų 
skyriuj telpą rašiniai geri, ten 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jai gali išsireikšti mintis ir 
skaitytojam iš to yra nauda. 
O “Korespondentų Balsai” ne
reikalingi; ten dažnai telpa 
korespondentų nereikalingų 
kabinėjimusi prie redaktorių. 
Iš to dienraščio skaitytojams 
naudos nėra. Kiti sako, kad 
abudu skyriai nereikalingi. 
Būtų daugiau naudos, kad jų

Spal. 30 d. ALDLD 90 kp. 
buvo surengusi prakalbas Far
rell, Pa. Turėjome geresnes 
pasekmes, negu Youngstowne. 
Už tai pridera ačiū kuopos ko
mitetui. Kalbėjo F.' .Abekas. 
Pirmiausia kalbėjo apie Lietu
vą, paskui apie Ispaniją ir 
Chiniją. žmonėms prakalba 
labai patiko. Gauta 3 ar 4 
“V.” prenumeratoriai. Komite
tas taria ačiū draugams Žu
kams už suteikimą prakal
boms vietos. F. J. Madison.

Hollywood, Calif, lapkr.
Brest, Franci j a. — Siau- 15.—Nežinia kas peršovė 

čia kūdikių paralyžiaus epi- judamųjų paveikslų aktorių 
dėmi j a Franci jos saloj Us- Hymie Miller, begulint jam 
įant. lovoj savo kambaryj.

Iš dešines j kairę: Georges Leger, Haitijos užsienio reikalų sekretorius, 
Sumner Walles, Jungtinių. Valstijų veikiantysis sekretorius, ir Elia Lescot, 
Haitijos atstovas Washingtone. Haitijos atstovai skundžąasi, kad Dominican 
respublikos diktatoriaus Trujillo ginkluoti agentai užpuolė Haitijos pasienio 
gyventojus ir šimtus jų išskerdė.

Worcester, Mass
Pas mus darbai 

nai prastai; daug 
yra atleidžiama iš

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, 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 

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

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
X BARKUS , 

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

eina pusėti- 
darbininkų 

darbų. Vie
nos dirbtuvės atleidžia ant ne-
aprubežiuoto laiko, kitos ant 
dviejų savaičių, o dar kitos dir
ba po dvi ar tris dienas savai
tėj. Apielinkes miestukuos, kur 
yra čeverykų išdirbysčių, algos 
numušamos, ir darbininkai su 
tuo sutinka. ĮCiek man teko pa- 
tėmyti, tose dirbtuvėse yrajkom- 
paničnos unijos ir tas parodo, 
kad darbininkai priešintis, negai
li todėl, kad unija priklauso ne 
jiems, bčt šapų, savininkams.

Pas mus veikla darbininkiškoj 
srityj einasi neblogai. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų, Draugijoje per
eitam mėnesiniam- susirinkime 
išrinko 2 delegatus dalyvauti 
Bostope Lietuvos demokratijos 
gynimo konferencijoj.

Veikiantysis Komitetas, susi
dedąs iš įvairių draugijų, taipgi 
subruzdo veikti. Pereitą mėne
sį turėjo net 3 susirinkimus. Du 
susirinkimai buvo šaukiami vie
ši. Vienam susirinkime dalyva
vo 3 draugai iš Bostono ir da
vė gerų patarimų woreesterie- 
čiam. Susirinkimas apkalbėjo to
limesnį Veikimą, ir nutarė kreip
tis į kitas draugijas, kad prisi
dėtų prie demokratijos atsteigi- 
mo Lietuvoje ir išrinktų delega
tus į Bostono konferenciją.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban* 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steicius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959
T et: STagg 8847

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Nauja Proga Išlaimėt! 
$100,000

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

vanų yra paskelbtas praeitą mėnesį 
per gamintojus Dvigubai-švelrilų Old 
jGold Cigaretų. Nuo šio paskelbimo 
tiesiai užkariauta Amerikos publika 
ir sudarytas tokia didelis interesas, 
kad kiekviename kaime ir mieste pri- 
pifdomi kontesto piešiniai.

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

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

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

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

(Old Gold Naujienos)

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

8701 JOS CAMPA U AVB, DETROIT, MICH.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
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N<ra valandą sekmadieniais.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

apylinkę orui atvėstant.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinajmą kainą

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. rengia Card 

ty,, šeštadienį, lapkr. 20 d. pas drg. 
Naujokus, 17613 Harland Ave. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įžanga bus 25c, 
prie jos bus duodami užkandžiai ir 
dovanos laimėjimui. Todėl kaip 7 vai. 
vak. visi dalyvaukime pas drg. Nau
jokus. — Kom. (272-273)

pa-
V-tis. ,

CHESTER, PA.
ALDLD 6-to Apskr. konferencija 

įvyks 21 d. lapkričio (Nov.) 10 vai. 
ryto. Lietuvių Ęliubo Svet., 339 E. 
4jth St. Visų kuopų, kurios priklau
so 6-(ame Apskrityje, ir turi išrinkę 
delegatus, prašome nesivėluoti. Pri
būkite laiku, nes konferencija baig
sis tą pačią dieną ir prasidės pas
kirtu laiku. — Sekr. J. Smithienė.

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks penktadienį, 19-tą 
d. lapkričio (Nov.), 7 vai. vak. Na- 
jaus Svet. Visos narfcs ateikit į su
sirinkimą ir atsiveskite savo drau
ges, kurios dar nepriguli prie kliubo. 
— Sekr. (271-273) Į

iM

Puslapis Penktas

Už Darbo Tėvynę
Ta diena bus užrašyta kovų istorijoj 

Tolimuose Rytuose ant sienos mūsų tė
vynės, kaipo istorinė data. Tai buvo lap
kričio 26, 1936 metais. Tų dieną garbin
gi Sovietų Sąjungos pasienio sargai su
sitiko veidas veidan su priešais. Japoni
jos ir Manchukuo kareiviai perėjo sieną 
ir ėjo gilyn į Sovietų Sąjungą. Priešo 
eiseną sulaikė pasienio sargai ties Tugoi 
Rog, kurie raiti atjojo nuo Khanka eže
ro. Į pagelbą atsiskubino kovotojai ir 
iš kaimyniškos sargybos. Raudoni rai
teliai greitai jojo laukais ir kalnais, tar
pe išdžiūvusių riešutmedžių, skubėdami 
prie Pavlovsko kaukuro. Kovotojai, pali
kę arklius prie griovio, patys šliaužė į 
apkasus.

Leitenantas Aleksandras Demčenko, 
užėmęs poziciją, pridengdinėjo kairįjį 
sparną. Prie apkaso krašto krito ir spro
go japonų granatos. Atskalos maišėsi su 
žeme, kėlė dulkių debesį, krito į apkasus. 
Demčenko šliaužė apkasu įsižiūrėdamas 
į kovotojų veidus, kurie laukė koman
dos. Snaiperis Syrov ruošė žiūroną: jis 
buvo, kaip pratimo metu, smagus, gy
vas, energingas; pasienio sargas Afana
siev atsigulė prie kulkasvaidžio; Mikas 
Tumencev užėmė žvalgo vietą. Viešpa
tavo tyla. Šaudymas nutrūko, japonų 
kulkos sustojo kaukę pro raudonųjų ko
votojų galvas. Leitenantas Demčenko ap
sižvalgė: rytmečio saulės spinduliai gra
žiai žaidė ant Khankos ežero lygaus pa
viršiaus, ryšininkas greitai skubėjo siau
ru takeliu, telefonistai tiesė susisiekimo

Valanda laiko prieš tai, šie kovotojai 
sėdėjo mokinimosi kambaryj prie apšvie- 
tos. Tada snaiperis Syrev stovėjo prie 
lentos. Tuo momentu į kambarį įbėgo 
vyresnysis leitenantas Fedorov ir užki
musiu balsu sušuko: ,

—Prie šautuvų!... Ant arklių!
Syrev išmetė kreidą ir išbėgo j kiemą. 

Kovotojai bėgdami vilkosi mundieriais, 
griebė šautuvus ir kardus. Kada arkliai 
jau bėgo risčia, tai vyresnysis leitenan
tas Fedorov sušuko:

—Priešas ant Pavlovsko kaukuro!
Sovietų sienos sargai po uraganiška 

japonų ir manchukiečių kulkasvaidžių 
ugnimi užimdinėjo poziciją. Jie šliaužė, 
kulkos siekė jų mundieras, tūliems pra
mušė milines. Ištisai grandinę skambėjo 
komanda leitenanto Demčenko:

—Pirmyn!... • Prisitaikyt prie aplinky
bių!

Jie apkasuose greitai užėmė savo vie
tas. Japonai-manchukai nusprendę už
imti Pavlovską kaukurą pradėjo ataką. 
,Sovietų kovotojai čia parodė, kaip taik
liai jie moka šaudyti. Kiekvienas kovoto
jas prieš save turėjo, nemažiau dešimts 
priešų. Priešai mėtė į apkasus rankines 
granatas, bet Sovietų kovotojai jas at
mušė atgal ir jos trūko arba ore, arba 
prie japonų-mandžurų kojų.

Mūšis prie Pavlovsko kaukuro tęsėsi 
visą dieną. Japonai-manchukai kelis kar
tus darė ataką. Bet kiekvienu kartu bu
vo atmušti. Po kiekvienos atakos leite
nantas Demčenko darė pareiškimą:

—Kairiame sparne ypatingai mes 
tvirti!

Kovos linijoj buvo aukštas ir petingas 
kulkasvaidininkas Šimas Lagoda. Japo
nai-manchukai pradėjo ataką, prisideng
dami baisia savo kulkasvaidžių ugnimi. 
Vėl prie apkasų krašto pradėjo šnypšti 
ir sprogti japonų rankinės granatos. 
Virš 100 japonų puolė ant apkasų. Bet 
leitenantas Demčenko ir 10 jo kovo
tojų stebūklingai atrėmė priešo puolimą 
ir privertė jo kulkasvaidžius nutilti. Šia
me susirėmime mirtinai buvo sužeistas 
kulkasvaidininkas Šimas Lagoda. Trum
pam laikui sustojo veikęs mūsų kulkas- 
vaidis, bet greitai Lagoda išsitiesė ir 
sukuopęs paskutines savo spėkas vėl pa
leido ugnį. Lagoda viena ranka laikė 
suspaudęs žaizdą, o kita valdė kulkasvai- 
dį. Leitenantas Demčenko pamatė, kaip 
pro kulkasvaidininko pirštus 
kraujas.

—Neškite kulkasvaidininką 
užpakalį!—sušuko Demčenko.
tylomis perdavė kulkasvaidį leitenantui, 
nušliaužė kelis metrus atgal ir tyliai 
tarė:

į apkasų
Lagoda

—Patsai nušliaušiu į vietą... Nereikia 
pagelbės, jums čia žmonės yra reika
lingi !

Sužeistą kulkasvaidininką pakeitė lei
tenantas Demčenko. Japonai-manchukie- 
čiai baisiai apšaudė kairį sparną. Stai
giai nutilo priešo kulkasvaidžiai. Dem
čenko pasistiepė, kad apžvelgti kaukurą, 
prie kurio susikuopė priešai, ir tame mo
mente jis buvo sužeistas į galvą. Krau
jas bėgo per veidą, šilti takeliai ritosi 
už kalnieriaus. Leitenantas kietai sukan
dęs dantis, kad neišdavus savo škausmo, 
sukuopęs visas jėgas spaudė kulkasvai
džio rankeną ir ugnimis žėrė į priešą.

Du kovotojai prišliaužė prie kulka
svaidžio. Demčenko atsišaudinėjo nuo 
priešų net ir tada, kada jam aprišdinėjo 
galvą.

Vėjas atnešė keno tai dejavimą, kul
ka sukaukė pro krūmą, arklys sužvengė 
už apkasų, ir viskas nutilo. Priešai trau
kėsi atgal. Naktis prasidėjo rūkuota ir 
vėjuota. Pradėjo smulkiai lyti. Apkasuo
se pasireiškė vanduo, visi kovotojai per
šlapo. o . •

Leitenantas Demčenko atsisėdo prie 
apkaso krašto ir priglaudę galvą. Norė
josi gerti. Darėsi šalta, per raišas per
mirkęs, galva pasidarė sunki, leitenan
tas uždarė akis. Jam plaukė prieš akis 
kovotojų paveikslai, jų šliaužiojimas ap
kase, girdėjosi tylus kalbėsis. Prie leite
nanto priėjo ryšininkas ir perdavė ži
nią iš Chabarovsko, kuri sakė: japonai 
ir manchukiečiai naktį gali vėl pradėti 
atakas. Būkite prisirengę.

Leitenantas kalbėjo jau užkimusiu bal
su. Žaizdos skausmas vis augo. Atro
dė, kad kulka lenda giliau į galvą, ardo 
smegenis, laužo kaulus.

Aleksandras Demčenko prisiminė sa
vo tėvą ir brolį: abu jie žuvo kovoj. Tė
vas žuvo laike Pasaulinio Karo kartu 
su dešimtimis tūkstančių rusų, kareivių, 
kurie nežinojo už ką ir dėl ko jie miršta. 
Vyresnysis brolis Fiodoras laike piliečių 
karo stojo į partizanų būrį, kuris veikė 
Pavolgės dykumose ir miškuose. Vėliau 
tas būrys įsiliejo į Raudonosios Armi
jos eiles laike Caricino apgynimo, 1919 
metais. Mūšiuose prie Caricino žuvo 
jo brolis Fiodoras, kuris atidavė savo 
jaunystę, kraują, gyvastį už darbo žmo
nių reikalus. Aleksandras Demčenko 
augo tarpe žvejų ant Volgos krašto, Vla
dimiro vko j, Stalingrado stoty j. Vasarą 
dirbo su žvejais, žiemos laiku mokėsi. 
Motina kalbėdavo:

—Aleksandras bus mokytojum. Žmo
nės nori mokytis, o mokytojų stoka.

Bet Aleksandras Demčenko pasirinko 
kitą kelią: jis įstojo į raudonos raitari- 
jos mokyklą. Baigė leitenanto mokslą ir 
su pasididžiavimu gyveno ant Sovietų 
sienos prie Khanka ežero. Liaudis pasta
tė jį sargyboj šalies turtų ir laisvės.

Rūkai uždengė sienos liniją. “Kokia 
tamsi naktis”—galvojo Aleksandras. Ta
me momente iš žvalgybos atbėgo sargy
binis Popovas.

—Kas čia?—sušuko leitenantas.
Visi griebėsi ginklų, bet greitai įsitiki

no, kad tai savas. Sargas pranešė apie 
pavojų. Raudonųjų kovotojų akys mato 
ir tamsoj. Japonai-manchukiečiai per
šliaužę sieną vėl puolė ant apkasų. Visą 
naktį ėjo mūšis. Tame mūšy j didvyriškai 
žuvo kovotojas Pančenko. Kada jį prie
šai apsupo, jis mušėsi ir šaukė:

—Mirštu, bet nepasiduosiu!
Auštant japonų-manchukų kareiviai 

bėgo atgal į Mandžuriją. Aleksandras 
Demčenko suklupo. Draugai ant rankų 
nunešė jį į pirmosios pagelbos automo
bilį.

Tą pat dieną prasidėjo sniego audra 
ir uždengė mūšio žymes. Ant Pavlovsko 
kaukuro stovėjo mūsų sargai... Du mė
nesiai ir pusė po to į pozicijas grįžo iš 
ligoninės leitenantas Demčenko.

Leitenantas Demčenko ir jo kovotojai 
parodė priešui, kaip kovos būsimuose 
mūšiuose laisvos liaudies sūnūs. Jie taip 
gi, kaip ir Demčenko, neš į mūšį ne vien 
ginklus, bet ir drąsą, pasišventimą ati
duoti savo gyvenimą už savo laimingą 
tėvynę. . i

SSSR Sveiki Jaunuoliai
Iš Charkovo praneša, kad 

laike ėmimo naujokų į Raudo
nąją Armiją tik 3.9 nuošim
čiai jų fiziškai netiko. Tai la
bai mažas nuošimtis, kas pa
rodo, kad sveikas ^Sovietų ša
lies jaunimas. Japonijos armi
joj apie 50 nuošimčių pašauk
tų į armiją būna Ii guosti ir 
netinkami tarnybai.

Raudonarmiečių Kultūra
Iš Petrozavodsko praneša, 

kad raudonarmiečiai dailinin
kai išdabino sodžių Vidanskoje. 
Jie tą atliko pasitikimui 20- 
ties metų revoliucijęs sukak
ties. Tarpe Sovietų šalies pi
liečių ir raudonarmiečių yra 
artimiausi ryšiai ir bendradar
biavimas. Raudonarmiečiai la
bai dažnai gelbėja kolchozni- 
kams suvalyti nuo laukų ja
vus. Kolchoznikai ir darbinin
kai yra dažnus svečiai 
raudonarmiečius.

Taiso Kelius

Po visą šalį kolchoznikai 
padeda valdžiai taisyti ir pra
vesti naujus kelius. Iš Voroši- 
lovsko praneša, kad ten šiemet 
kolchoznikai dalyvavo prave- 
dime 892 kilometrų naujų 
plentų ir kitokių kelių. Jiems 
pasidarbavus 1,480 kilometrų 
pataisyta senų vieškelių, de
šimtys išbudavota naujų tiltų 
ir 520 kilometrų kelių apso
dinta medeliais, kvietkais ir 
žalumais.

Lekcijos Apie Revoliuciją

Besiartinant 20-ties metų 
revoliucijos paminėjimui So
vietų Sąjungoj buvo daug 
lekcijų apie revoliuciją. Jas 
laike revoliucijos dalyviai.

Leningrade skaitė lekciją 
temoj “Armija ir Laivynas 
Revoliucijos Išvakarėse”. Ją 
davė Leningrado Raudonosios 
Armijos komandierius Dyben
ko, kuris revoliucijos metų bu
vo laivyne. Antrą lekciją skai
tė profesorius šestakovas, te
moj “Ginkluotas Sukilimas 
Maskvoj”, kuris buvo to suki
limo dalyvių.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 21 d., 4097 Porter St. 
Draugijos Svet., kaip 2 vai. po pie
tų. Visi nariai dalyvaukite susirinki
me, yra svarbių dalykų aptarti: Bal
savimai į Centro Valdybą. Taip pat 
įsitėmykite, kad kp. valdyba perkėlė 
susirinkimą nuo 20 d. lapkr. į 
lapkr. —• Sekr. J. Gugas.

. (272-273)

DETROIT, MICH.
Trejos Masines Lietuvių Prakalbos; 

Kalbės A. Kimba.
Lapkričio 26 d., 7:30 vakare, 4097 

Porter St. prakalbos temoj, “Liau
dies Frontas ir kova su fašizmu” ir 
“Komunistai, Religija, ir Laisvama- 
nybė.”

Lapkričio 27 d., 7:30 vakare, 9219 
Russell St., kalbės temoj, “C. L O. 
kova už darbo unijų vienybę” ir Ko
munistų Partija, ir Bendras Fron
tas.” I prakalbas įžanga veltui.

Sekmadienį, lapkričio 28 d., 5 vai. 
vakare įvyks šaunus koncertas Lie
tuvių Svetainėj ant “25-tos ir Ver- 
nor. Laike koncerto d. Bimba pasa
kys gerą prakalbą. Koncerte daly
vaus geriausios Detroito meno spė
kos: Aido Choras, J. Vasiliauskas, 
A. Zigmantienė, Lilija ir Ruth Gu- 
gienės, d. Ųrinienė ir d. Palevičie- 
nė. Po koncerto — šokiai abiejose 
svetainėse. Prakalbas ir koncertą 
rengia Lietuvių Komunistų Frakcija. 
Į koncertą jždnga 40c. — Kviečia 
Rengėjai. (272-273)

Vertė V. S.

HAVERHILL, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 21 d. įvyks 

prakalbos, kurias rengia ALDLD 85 
kp. L. P. G. Kliubo Svet., 324 River 
St. Prądžia 1:30 vai. po pietų. Kal
bės drg. Bondžinskaitė iš Brooklyno. 
Jinai gyveno apie metus laiko Lietu
voj ir 6 metus Sovietų Sąjungoj, iš 
kurios ką tik sugrįžo. Tad ji pasakys 
daug įdomių dalykų apie Lietuvą ir 
Sovietų/ Sąjungos darbininkų gyve
nimą. Kviečiame visus dalyvauti-. — 
Komisija. (272-273)

NEWARK, N. J.
New Jersey Apskričio Pildantysis 

Komitetas Atsteigimui Lietuvoje de
mokratinių teisių šaukia praplėstą 
susirinkimą ateinantį nedėldienj, 21 
d. lapkričio, 10 vai. ryto. Šv. Jurgio 
Svet., 180 New York Avė. Komitetas 
kviečia visas N. J. organizacijas, 
kad jos prisiųstų iš savo valdybos 
nors po kelis narius į šį nepaprastą 
susirinkimą, nes turėsime plačiai ap
tarti ateinantį maršrutą prakalbų. 
Manome surengti mažiausia nors tre- 

I jas prakalbas N. J. 'valstijoj ir prisi- 
Į rengti prie sekančios apskričio konfe
rencijos. Kitų valstijų apskričiai tą 
atliko senai, o mes esame pasilikę, 
tad draugai subruskime ir padary
kime šį susirinkimą skaitlingu. — 
Apskr. sekr. P. Ramoška.

(272-273)

CLEVELAND, OHIO
Clevelando p. D, daržo Bendroves 

Valdyba ir šėrininkai nutarė pirkti 
daržą del piknikų ir įsigyti svetai
nę. Be visuomenes patarimo nenori
me dar nieko daryti. Visų draugijų 
komitetus ir pavienius draugus ma
loniai prašome būti susirinkime, lap
kričio 21 d., 1-mą vai, po pietų, Lie
tuvių Darb. Svet., 920 E. 79th St. 
Mes turime apėję mūrinį namą ant 
79-tos gatvės prie Cornelia Ave. Ga
lima nupirkti nebrangiai, bet susi
rinkime bus viskas išaiškinta. — 
Bendras Kom. (272-273)

LINDEN, N J.
LDS 135 kp. rengia maskaradų ba

lių, šeštadienį, lapkričio (Nov.) 20 d., 
Welcome Hall, Winans Ave. ir 16th 
St. kampo. Pradžia 8 vai. vak. Apsi- 
maskavusiems bus duodamos dova
nos. Gerbiama Lindeno, Elizabetho 
ir Hillsides publika! Malonėkite visi 
skaitlingai dalyvauti šiame maska
radų parengime, nes užtikrinam vi
siems “good time.” Šokiams grieš A. 
Gorskio muzika. Įžanga 25c — Kom.

(271-273)

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, lapkr.’ 21 d. įvyks mil

žiniškas koncertas, 2-rą vai. po pie
tų, Liet. Ūkėsų Kliubo Svet., 41 Ber
keley St. Įžanga suaugusiems 35c, 
vaikams 10c. Programoj dalyvaus Ig. 
Kubiliūnas ir Ona Baltrušaitč, radio 
artistai. Liaudies Choras po vado
vyste Ig. Arbačiaus, seserys Kaske- 
vičiūtės, seserys Ulozas rusiškos šo
kikes, W. Aluck, baritonas, Olga 
Wiečkaitė, pianiste. Taipgi bus ir 
kitų gerų dainininkų. Kviečiame Law
rence ir apylinkės publiką dalyvauti 
ir išgirsti tokį puikų koncertą, kuris 
pirmą kartą įvyksta Lawrence. — 
S. P. (271-273)

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

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piec, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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HAMTRAMCK, MICH.
Pirmą kartą istorijoj šiame mies

te bus sulošta veikalas “Žemės Ro
jus,” 3-jų veiksmų komedija. Įvyks 
sekmadienį, 21 d. lapkričio, Tarp. 
Darb. Name, 3014 Yemans. Durys 

'bus atdaros 4:30 vai. po pietų, loši-1 
' mas prasidės punktuališkai 5:30 v. 
v. Muzika 9 v. v. Įžanga iš anksto 
35c, prie durų 45c. Vien tik šokiams 
25c. Tikietus galima gauti pas west- 
sidiečius ir pas eastsidiečius. Todėl 
prašome visų nepraleisti progos ne
matę šį puikų veikalą. (271-273)

NEW BRITAIN, CONN.
New Britaino Ispanijos Draugų 

Ginti Demokratiją Komitetas rengia 
šokius šeštadienį, lapkr. 20 d. 8 vai, 
vak. Lietuvių Svetainėj, 354 Park St. 
Šokiai bus įvairesni už buvusius, nes 
mažai kam matyta Ispaniška pro
grama bus išpildyta, kaip ispaniški 
šokiai, maršai, dainos ir muzika.

Kviečiami lietuviai dalyvauti 
rengime. įžanga 35c.

(271-273)

WORCESTER, MASS.
Žiburėlio rašybos mokyklėlė prasi

dės lapkričio 19 d., 7 vai. vak. Mo
kytojas bus J. Kižys. Tėvai, katrie 
turit vaikučius, kurie nori išmokt lie
tuvių kalbos, rašyt ir skaityt, atves
kit po num. 29 Endicott St. virš 
nėtą dieną. — žiburėlio Kęm.

' (272-273)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 20 d. lapkričio, Lietu

vos Sūnų ir Dukt. Drg. rengia dide
lį balių, Laisvės Choro Svet., 57 Park 
St., 7:30 v. v. Visi nariai ir pašali
niai stengkitčs dalyvauti, bus gera 
orkestrą šokiams, skanių užkandžių 
it gėrimų. Įžanga 25c. Nariam dy
kai. — Kom. (272-273)

Paraginimas ALDLD III 
Kuopų Nariam

AbelnaĮ žmonės kur kas 
bar su ALDLD, su darbininkišku ju
dėjimu, tai tą patyrėme per viso
kias pramogas, per vajų. Per ALDLD 
kuopas daug teikta paramos ir Is
panijos našlaičiam, paskleista aps
čiai literatūros ir tt. Busimoj konfe
rencijoj bus pilni pranešimai atsiek
tų darbų ir nutarimai ateičiai.

Todėl, raginami ne vien ■ delegatai 
susirinkti į ALDLD III Apskr. kon
ferenciją, bet ir šiaip ‘ turintieji liuo- 
sd laiko nariai, kad pribūtumėte, su , 
patariamu balsu. Konf. įvyks sekma
dienį, lapkr. 21 d., 10 vai. ryte Lie
tuvių Svetainėj, 243 Front St., New 
Haven, Conn. — Apskr. Kom.

(271-273)

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-Nervy Chroniškų 
$| Ligiį Gydymas Vyram-Moterim

Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

_____  VYS, HEMORROIDAI ar kitos MfiŠLAŽARNfcB 
Liffos 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.jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. T,rp Unlon ir Irving PL New York 

1 Valandos: 9 A. M. Iki 8 P. M. Sekmadiėiilais: 9 A. M. iki S P. M,
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Puslapis šeštas LAISVĖ

New Yorko Apielinkes Žinios
Baigia Skaitliuot Pirmo 

Pasirinkimo Balsus
PATAISA PADĖKA AUKAVUSIEMS

Ketvirtad., Lapkr. 18, 1937

Brooklyne užbaigta skaitliuot 
pirmo pasirinkimo balsai pirma
dienį, Manhattane—antradienį.

Pasėkos pilnai užbaigtų 1,340 
Rinkimų Distriktų, Brooklyne, 
pastatė darbiečius ir komunistų 
kandidatą gana aukštoj vietoj, 
nors demokratų kandidatas ir 
pasiliko pirmuoju. Tačiau nei jis 
negavo gana pirmojo pasirinki
mo balsų, kad būt išrinktu. Jam 
ir visiems užsilikusiems ant ba
loto turės skaitliuot antrojo pa
sirinkimo balsus, iki suras lai
mėtojus rinkimų.

Aukščiausia gavę balsų pir
mojo pasirinkimo balsų skait- 
liavime, Brooklyne, yra sekami:
Kandidatas Balsai
McCarthy, Dem..........> 42,604
Hollander, A. D. P. . . 41.163 

>Cashmore, Dem..............  34,379'
Armstrong, ADP .... 32,268 
Cacchione, Kom. P........
DiGiovanna, Dem...........
Earle, Fus.......................
Sharkey, Dem. . ..............
Gribetz, Dem..................
Gelo, ADP.....................
McManus, Dem..............
Laidler, Soc......................

Suskaitliavus pirmojo 
rinkimo balsus, prašalinti nuo 
baloto visi negavusieji reika
laujamo minimum—2,000 balsų. 
Brooklyne tokių kandidatų su
sidarė 32. Dabar suskaitliuos jų 
balotu paduotus 2-jo pasirinki
mo balsus ir priskirs likusiems 
ant baloto atatinkamiems kan
didatams. Paskiau išskirs po vie
ną kitus mažiausia gavusius bal
sų ir taip skaitliuos iki suras 
laimėtojus, tad dar neaišku, 
kas bus išrinkti.

Manhattano darbietis Vladeck 
Jšėjo pirmuoju, su 35,569 bal
sais iš visų distriktų. Manoma, 
kad ir Bronx© darb. kandidatai /aukštai stovi, bet ten skaitlinės 
dar neskelbiamos, kol nebus iš
aiškintos balsų klastos, kurios 
vesta reakcinių kandidatų nau
dai.

30,235 
28,956 
25,729 
25,073 
21,030 
21,015 
19,860 
18,587

pasi-

Parinko Žaislavietei Vardą
Dešimties metų negrė našlaitė 

Johnson parašė parkų komisio- 
nieriui Moses laišką, nurodyda
ma, kad žaislavietė prie 116-tos 
mokyklos ir Liberty Avė. turinti 
būt pavadinta Liberty (laisvės) 
Parku. Ji nurodė ir dėlko. Jos 
noras išpildyta.

ALDLD 55 Kp. Vakarienė 
‘: Su Programa

—
Ridgewoodiečių (Brooklyne) 

Am. Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 55-ta kuopa šį 
šeštadienį, lapkričio 20 dieną, 
turės puikią vakarienę. Tikietai 
tik po $1. Bus valgyt ir gert.

Programos išpildyme daly- 
| vaus A. Velička ir L. Kavaliaus

kaitė. Jie dainuos solus, A. Dep- 
siūtė akompanuos. šokiams 

i / grieš G. Kazakevičiaus orkestrą.
Kurie nenorite praleist šios 

taip puikios vakarienės, pasis- 
tengkite. įsigyt tikietus. Juos ga
lite gaut “Laisvės” raštinėj ir 
pas ALDLD 55-tos kuopos '/&-

Vakarienė bus šapalo-Vaigi- 
nio Svetainėj, 147 Thames St., 
Brooklyne.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Kviečia,

Rengėjai.

MOTERŲ KUOPOS NARĖMS

Gerbiami “L.” Redaktoriai: 
Jūsų laikraštyje, No. 270, vieti
nėse žiniose, tilpo žinutė apie 
mano nesveikatą. Tiek to.. . Bet 
Rep. kažin kokiais sumetimais 
pridėjo dar nebūtų ir nereikalin
gų dalykų. Ten sako, kad T. 
Vasikoniūtė yra Liaudies Teat
ro veikėja ir tt. Tas jau per
daug. Aš jau
Liaudies Teatro grupėj 
kiu ir tos garbės veltui 
riu, kad man teiktų.

Draugiškai,
T. Vasikoniūtė.

Ligonbučiy Darbininkai 
Nori Pildyt Blankas

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gaspadinės lietuvės, dir

bti restauracijoj. Ne Jaunesnės, kaip 
25 iki 35 metų. Kartu ir kambarys. 
Dėl platesnių žinių malonėkite para
šyti laišką, į kurį gausite atsakymą. 
F. Mienkeliunas, 12 Plaza Grill, Tar
rytown, N. Y. (270-272)

JOHN VALEN

ir

senai Lietuvių 
nevei- 
neno-

Lietuvių Komunistų Draugui 
Prūseika: Surengtos Pra

kalbos Pavyko
Pereito antradienio vakarą 

įvyko draugo L. Prūseikos pra
kalbos, kurias surengė Lietuvių 
Komunistų Frakcija. Nors pra
kalbos rengta ant greitųjų, tik 
keliomis dienomis garsinimo, ta
čiau publikos prisirinko pilna 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
Svetainė. Jei nebūtų pasitaikęs 
Komunistų Partijos kuopų susi
rinkimų vakaras, kas sulaikė de- 
sėtkus pačių komunistų nuo da- 
lyvumo prakalbose, ši svetainė 
būtų buvus permaža.

Tai gražus įrodymas komunis
tų vadų ir abelnai komunistų 
susigyvenimo su miniomis ir tų 
minių įvertinimo komunistų žo
džių ir darbų.

Draugas Prūseika kalbėjo 
dviem atvejais. Jis plačiai ir įdo
miai atpasakojo apie savo santi- 
kius su lietuviais kelyje ir pa
siekus Pacifico pakraštį, apie jų 
pasiryžimą darbuotis mūsų ju
dėjimui ir gražią santaiką, nuro
dydamas, kad tik mūsų judėji
mas ir organizacijos rūpinasi ir 
pasitarnauja palaikymui lietu
vybės ir progreso tose šimtais 
mylių viena nuo kitos atskirtose* 
kolonijose. Ir tą mūsų darbą te
nykščiai lietuviai širdingiausiai 
įvertina.

Jis vaizdžiai atpasakojo ir sa
vo apsilankymą pas Tom Moo
ney, taipgi jo sąlygas kalėjime. 
Daug ką šiurpu sukrėtė primi
nimas, kad net caro kalėjimų ka
liniai galėdavo rašyt ir savo 
raštus išsinešt išeidami iš kalė
jimo, kuomet šiam darbininkų 
didvyriui ir geniališkų minčių 
kaliniui uždrausta rašyt net sa
vo atsiminimus, kuriuose būtų 
sukaupta daug brangios medžia
gos ir kuri dings kartu su drau
go Tom Mooney mirtimi, jei jis 
nebus paliuosuotu iš kalėjimo 
artimoje ateityje.

Savo kalboje d. Prūseika 
ypač stipriai pabriežė reikalą 
būdavot Komunistų Partiją ir 
išauklėt visų darbo žmonių— 
darbininkų, farmerių ir viduti
nės klasės — geležinį bendrą 
frontą, kaipo vienintelę garanti
ją atmušimui fašizmo ir reakci
jos.

Pakviestas 'kalbėt studentas 
Keistutis Michelsonas, jaunuo
lių žurnalo “Voice” leidėjų pir
mininkas ir vienas iš redaktorių. 
Jis kvietė visus ateit jaunimui 
talkon, užrašinėjant “Voice.”

Pertraukoje rinkta aukos pa
dengimui lėšų ir vedimui .komu
nistinio darbo. Surinkta virš 
$18. Pirmininkavo P. Taras. Iš
platinta nemažai literatūros.

Rep.

Atsirado Namai ir Tėvai
Prie, policisto priėjo 15 metų 

vaikas, kuris sakėsi esąs našlai
čiu, benamiu, ir norįs pasilsėt.ALDLD Moterų 81-mos kuo- čiu, benamiu, ir norįs pasilsėt, 

pos susirinkimas įvyks šį vaka- Policija jam tą suteikė, bet pas
tą, 18 lapkričio, “Laisvės” Sa- kui klausinėjo. Vaikas kiekvie- 
lėj. Visoms narėms svarbu da-'ną kartą gražiai atpasakojo sa- 
lyvaut, nes bus rinkimas ALDL vo likimą, bet kas kartą vis skir- 
D Centro Komiteto. Taipgi kvie- tingai. Galop prisipažino pabė-

dar nepriklausančias pri- gęs nuo tėvų, Rothsteinų, 512 
; mūsų kuopon.

Valdyba.
Powell St., nes jam “įgrisę plaut 
indus ir dirbt stubos darbą.”

Kwwfcwaafe

žurnalo 
dėkingi 
kad su- 
žurnalo

Pereitą sekmadienį, “Lais
vės” koncerte, buvo renkamos 
aukos naujam lietuvių jaunuo
lių žurnalui “Voice.’ 
leidėjai yra labai 
dienraščiui “Laisvei,’ 
tiko leisti jaunuolių
leidėjams koncerte rinkti au
kas. Leidėjai taip pat dėkingi 
R. Mizarai, ir A. Bimbai, ku
rie atsišaukė į publiką, kad 
aukotų šiam; svarbiam tikslui. 
Mes dėkingi ir aukotojams, 
kurie taip gausiai aukavo žur
nalui. Čia paduodame jų var
dus, kuriuos jaunuoliai suspė
jo surinkti. Aišku, kad nebu
vo galima visų surinkti, ir mes 
atsiprašome tų, kurie aukavo 
stambesnėm sumom, bet ku
rių vardus gal praleidome. Šie 
visi vardai taipgi tilps pirma
me žurnalo numeryje.

Sekami aukavo po $1:
Antanas Krapavickas, Ur

bonas, J. Weiss, A. B. Arlaus
kas, A. Petraitis, Grunickienė, 
Ligindavičius, J. Wizbar, Mrs. 
Urbas, P. Jasilionienė, Dr. J.
J. Kaškiaučius, Mrs. Kaškiau- 
čius, Anonymous, E. Sungailie- 
nė, Petrikienė, Ant. Balčiūnas, 
Helen ir George Mikitas, Igno 
Šeimyna, Stella Gaudutis, Jo
nas Zaleckas, G. Stasiukaitis, 
Peter Gaidis, Mrs. Novick, Fe
lix J. Mieurd.

K. Dzevečka — 75c; A. Ka
zakevičius — 60c.

Sekami — po 50 centų :
Joe Kuchinsky, J. Baranaus

kas/ V. Paukštys, A. Bieliaus
kienė, O Petraitis, J. Bender, 
A. Daugėla, A. J. Smitas, K. 
Rušinskas, J. Mikola, Z. Stir- 
lienė, M. Matulevičius, J. Vini- 
kaitis, Vylemchik, A. Murei- 
kienė, Aitutis, V. Januška, Aį 
Naudžius, K. Milinkevičius, E. 
Steponaitis, Mary Kučinskas, 
V. Laukus, Gabel, P. Vaičio- 
nis, V. K. Sherelis, Burba, Lau- 
danskienė, A. Misevich, P. 
Waznis, K. Depsas, A. Stakvi- 
las, S. Titams, A. Brown, Alice 
Skairus, F. Waitkus, J. Sut
kus, C. žemaitis, J. Vaivaras,
K. Daninevičius, Bregackas, 
Dr. M. D. Palevičius, M. Pa
nelis, Domikaitis M. Karlonas, 
Kasmauskis, A. Bečienė, Kal
vaitis, A. ir M. Klimai, M. St.a- 
koff, Patersohiutė, A. Zurnis, 
J. Ragauskienė, Chas. Lėks, 
Viktoras Petraitis, Mrs. A. 
Pross, J. Ažius, S. Masonienė, 
Marčiukas, Vincas Vitkus.

Viso su smulkiomis auko
mis surinkta $94. Dar sykį dė- 
kuojame visiems aukotojams.

Lith. Amer, Publishers, 
Box 38, Sta. W. 

Brooklyn, N. Y.

Aštuoni tūkstančiai miesto 
privatiškų ligoninių priežiūros 
darbininkų pasiuntė laišką pašto 
viršininkui James Farley, klaus
dami, ar jie turi pildyt bedarbių 
blankas. Jie sakosi norį “koope
ruoti” su bedarbių surašinėjimo 
vedėjais.

Jie tiesioginiai atsiklausė, 
kuo jie skaitomi — bedarbiais 
ar dirbančiais. Kas liečia valan
das, jie nebenorėtų daugiau 
dirbti, tikrenybėje, jie mano, 
kad ir sutrumpinus jas per pu
sę nebūtų permažai. Tik tos al
gos.... Iš jų 40 nuošimčių už
dirba po $8 į savaitę, o kitų di
džiuma gauna mažiau $15-kos į 
savaitę, kaip praneša Ligonbu- 
čių Darbininkų Unija.

Pajieškau Adomo Girniaus iš Lie
tuvos, Ukmergės parap. Užubalių so
džiaus, ilgą laiką gyveno Brooklyne 
ant Hudson Ave. Girdėjome sirginė- 
jo ir buvo ligoninėje. Kas pirmas 
apie jį praneš, duosiu $5.00 dovanų. 
Prašau rašyti arba kreiptis šiuo ant
rašu: Petras Burneikis, 76 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y. (270-272)

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.

K. Menkeliūniūtė Apsivedė
Pirmadienį, lapkr. 15-tą, ap

sivedė dainininkė K. Menkeliū
niūtė su Antonio Campa, inži
nierium, dirbančių General Elec
tric Company, Milan’e. A. Cam
pa jau antrą kartą yra atsiųstas 
savo kompanijos studijuoti elek
tros įstaigas Amerikoj. Jo pir
mas atvykimas buvo 1929 m., iš
buvo iki 1930 m. Menkeliūniūtė 
su juo susitiko Milan’e, kuomet 
ji ten buvo 1930 m. Jo antras 
atvykimas, tai. liepos mėnesį 
1937 m. A. Campa gerai varto
ja. anglų kalbą.

Lapkričio 20-tą (trečiadienio 
laidoj buvo paskelbta 29-tą— 
klaidingai) jiedu išplaukia lai
vu Conte Di Savoia į Milan’ą gy
venti, kur A. Campa turi savo 
namą.

Menkeliūniūtė prašo draugų 
ateiti ant laivo atsisveikinti su 
ja.

Jie keliauja Tourist Class, 
kambarys 152. Laivas išplauks 
nuo Pier 92, 12-tą vai. dieną. 
Todėl draugai, kurie eis atsisvei
kinti, yra prašomi pribūti ne vė
liau kaip 10-tą vai. ryto. Lai
mingos kelionės Menkeliūniūtei 
ir jos vyrui Campa.

Menkeliūniūtė dar dalyvaus 
jos draugų ruošiamame jai iš- 
leistvių koncerte penktadienio 
vakarą, 19-tą lapkričio, Lietu
vių Am. Piliečių Klįube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įžanga 
tik 50c.

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

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

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T»L Triangle 6-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie* Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Negrų Delegacija Vyks 
j Washing toną

Harlemo negrai išrinko dele
gaciją iš 15-.kos vadovaujančių 
negrų. Ji siunčiama Washingto- 
nan, kur ji kreipsis į kongresą 
ir prezidentą, ragindama grei
čiau pravesti Anti-Lynching Bi- 
lių. Suorganizavime konferenci- į 
jos darbavosi Harlemo Scottsbo
ro Gynimo Komitetas ir Negrų 
Kongreso vietinė taryba.

Septynių pilietinių ir religinių 
organizacijų atstovai pareikala
vo, kad gubernatorius Lehman 
prašalintų Tammanės tūzą Ma
rinelli iš Apskričio vedėjo vie
tos.

FOTOGRAFAS

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grocernė ir Delicates

sen krautuvė. Biznis eina gerai, ga
lima padaryti tinkamą pragyvenimą. 
Parsiduoda pigiai. Yra jketuri kam
bariai užpakali krautuvės. Kreipki
tės po num. 37 Scholes St., Brook
lyn, N. Y. (272-273)

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

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y. z 
TeL: Glenmore 5-6191

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Maroy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampa* B. 18rd St.

: LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS

: šeštadienį, 20 November
; Šjs Kliubas rengia

Parę. Duos įvairių 
užkandžių

; Prasidės 9-tą vai. vakare
Į' Bus lietuviška* ir amerikoniška
• muzika. Pare bus kliubo name
> v

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

; Kviečiame visus ir visas—
KLIUBAS.

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai, įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos 
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės 

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

Telefonas: EVergreen 7-9851
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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

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

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Grabnrius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonu: EVergreen 7-4311

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

/ rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
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.
Telefonam: EVergreen 7-1 Ml
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