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KRISLAI
Upton Sinclairio Nauja 

Knyga.
Unija Duoda Pavyzdį.
Sinclair Gerai

Pasitarnavo.
C.I.O. Augimas.
Rinkimų Laimėjimai.
‘‘Geros Valios”

Ambasadoriai.
Rašo A. Alclėniūtė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 OO 

Metams

Apie mėnuo atgal Upton Sin
clair, žinomas Amerikos rašėjas, 
išleido knygą “The Flivver 
King”, ši knyga, kaip ir jo kiti 
raštai, kurių yra ir lietuvių kal- 
bon išverstų (“Karalius Anglis,” 
“Aliejus,” ir tt.), pirmu syk su
teikia Amerikos žmonėm teisybę 
apie Fordą, automobilių karalių.

Francija
Kriušins

Fašistus
United Automobile Workers 

Unija paėmė 200,000 šios kny
gos kopijų savo nariams. Tai di
džiai svarbi žinia. Vienok kapi
talistų spauda apie tai nei žode
lio. Jokios recenzijos nebuvo. 
Upton Sinclair pats vaizdžiai ta
tai pastebi: “200,000 žmonių 
įkando šuniui ir tas Amerikos 
kapitalistų spaudai—ne žinia.”

Fašistai Turėjo Kanuoliy 
Ir Armijos Oficieriy

Paryžius.— Francijos mi- 
nisteris pirmininkas C. 
Chautemps sakė seimui, kad 
jis reikalaus išleist specia
lius įstatymus kriušint slap
tą “cagoulardų” (maskuo
tų) fašistų draugiją, kuri 
rengėsi nuverst Liaudies 
Fronto valdžią. Francija ne
gali pakęst tokių “šnipų ir 
kriminalistų,” kuriuos re
mia svetimi fašistai, (Italija 
ir Vokietija), kaip išsireiš
kė Chautemps.

Komunistai ir socialistai 
i seimo atstovai pasižadėjo 
i * - valdžią prieš

ja moka teikti apšvietą savo na-, įuos “liaudies nevidonus”. 
riams- ! Tokiu momentu komunistai

atidėsią šalin savo skirtu
mus su valdžios politika ki
tais klausimais.

Po diskusijų seimas 399 
balsais prieš 160 dešiniųjų 
išreiškė pasitikėjimą val-

Upton Sinclair didžiai pasi
tarnavo išleisdamas šią knygą. 
Toji knyga įrodo, ką Fordas su
teikė Amerikos pramonei ir ką 
jam tas pasisekimas suteikia. 
Rašyta gyvai, vaizdžiai; iš pa
ties gyvenimo.

CIO unija, United Automobile 
Workers, nupirkdama 200,000 
šios knygos egzempliorių, paro- j 
dė pavyzdį, kad pramoninė uni- stipriai remt 

u

CIO augimas toks spartus, 
kad jei pernai ji galėjo grįžti 
prie ADF kaipo mažumos gru
pė, šiais metais, jei dar kas ne
tiki, kad ADF aplenkia nariais, 
tai bent jau pilnai galima skai
tyti lygiomis, o jau kitais me- džiai. 
tais ADF tikrai turės priimti 
mažumos poziciją.

Ministeris pirmininkas 
Chautemps stebėjosi, kad 
Francijos fašistam buvo su- 

mėnesio ■ dėtos tokios “milžiniškos 
sumc\* pinigų” ir įšmuge-

Kalbant apie šio
valstijų ir miestų rinkimus, | sumfy pinigų” jr jšmuge- 
CIO pirmininkas J. L. Lewis Pa-;]jllota tokie daugiai ginklų 
reiškė. 1938 m. kongieso am-i jr amuniciios iš užsienio fa- 
pamjose Non-Part.san Lyga šaH
litiniam veikimui ims aktyvų da- n ...
lyvumą. Amer. Darbo Partijos; Saugumo policija, toliau 
New Yorke atsiekimai ne men- ■ bekrėsdama fašistų fortus- 
ki. Detroito darbininkai demon-1 sandėlius, užtiko ne tik dau- 
stravo savo jėgas prieš suvieny- gybę mažesnių ginklų, bet 
tą piniguočių ir reakcionierių karo lauko kanuoles ir 
mašiną. Pittsburghe rinkimai priešorlaivines patrankas 
buvo tikru laimėjimu darbiniu- įvairiose Francijos dalyse, 
kams. Francūzų fašistai palaikė

Japonų “geros valios” amba- savo neva “revoliucinį” ko- 
sadorius, kalbėdamas San Fran- niitetą nugriaut respublikos 
cisco, pareiškė: “Japonija my- į valdžiai; buvo susiorganiza- 
li Chinijos žmones, bet ji turi vę į karinius būrius. Tarp 
apsaugoti juos nuo bolševiz
mo.. . .”

Vienas klausovas atsakė:
“Japonija turėtų prisegti prie

bombų, kuriomis žudo Chinijos va karinio” oriai vyno. —' Jo 
ryšius su fašistais dabar 
aikštėn išvilko komunistinis 
dienraštis “l’Humanite.”

jų komandierių buvo ir gru
pė Franci jos armijos ofi- 
cierių, net generolas Edou
ard Duseigneur, buvęs gal-

-moteris ir kūdikius, užrašą: ‘iš | 
meilės,’ arba: ‘ši bomba mums 
skaudesnė kaip jums’.”

Angly Kapitonas Sumušė Au 
tomobiliy Greičio Rekordą

JAPONIJA SVAJOJA 
ĮTRAUKT CHINUS KA
RAN PRIEŠ SOVIETUS

Bonneville Salt Flats, 
Utah.—Anglas kapitonas G. 
E. T. Eyston savo automo
biliu per 11 sekundų ir 79 
šimtadalius nupleškėjo my
lią vienon pusėn, o grįžda
mas—antrą mylią per 11 se
kundų ir 33 šimtadalius. 
Taigi dūmė vidutiniu grei
čiu 311 mylių ir 42 šimta
dalius per valandą. Tuom 
sukirto kito anglo Malcolm 
Campebellio greičio buvusį 
pasaulinį rekordą, kuris 
1935 m. toj pačioj vietoj 
“lėkė” vidutiniu 301 mylios 
ir 12 šimtadalių greitumu 
per valandą.

Kapitono Eystono “Thun
derbolt” (Žaibas) turi du 
motoru po 12 cilinderių.

Tokio, lapkr. 20.—Japoni
ja tikisi, kad ateis laikas 
Chinijai suprast, kad jinai 
turi susitaikyt su Japonija 
ir dėtis su ja karan prieš 
Sovietų Sąjungą, kaip išsi
reiškė japonų generolas 
Iwane Matsui, besikalbėda
mas su Italijos ambasado
rium Giuinno Cora. >

Gen. Matsui mano, kad 
bent dalis Chinijos armijos 
galėsianti būt Japonijos tal
kininkė planuojamam kare 
prieš Sovietus.

Buffalo, N. Y.—šeštadie
nį čia tiek prisnigo, kad rei
kėjo kuopt sniegą nuo gat
vių.

Šis paveikslas parodo Valencijoje darbo uniją demonstraciją už paramą Ispani
jos liaudies valdžiai.

&

Dvasiškio I š p a ž i n lis 
Apie Moters Nužudymą

Pittsfield, Ill. — Byloj 
prieš baptistų kunigą C. E. 
Newtoną buvo skaityta jo 
paties rašyta išpažintis, 
kaip jis nužudė savo “pasi
šventusią draugę ir ištiki
mą bendradarbę” D. Kelly’- 
ienę, mokytoją bažnytinės 
sekmadienio mokyklos, paš
tininko žmona, v

Newton prisipažįsta, kad 
jis padėjo Kelly’ienei pabėgt 
nuo jos vyro, bet pasakoja, 
būk jinai prie jo “prikibus” 
ir reikalavus, kad kun. 
Newton su ja pabėgtų. Jis 
sako, kad dėl to jiedu susi
pešę, ir Kelly’ienė kritus ir 
persiskėlus galvą:

“Tada aš pakėliau jos gal
vą, iš kurios kraujas čiurkš
lėmis triško man ant marš
kinių ir ant veido. Aš susi
jaudinau ir neatsimenu, kas 
atsitiko. Aš manau, aš kir
tau jai kuom tai j galvą, 
manau, kad plaktuku.”

Negana to, jis, girdi, “ne
žinodamas, ar moteris gyva 
ar ne”, numetė ją nuo tilto 
į Mississippi upę.

Galingas Unijy Kongresas 
Dėl Taikos, Demokratijos

SOVIETAI PASIRENGĘ
ATMUŠT JAPONUS

Maskva. — Sovietų Toli
mųjų Rytų armijos koman- 
dierius, maršalas V. K. Bliu- 
cher išleido visoms tos ka
riuomenės dalims įsakymą 
būt prisirengusioms atmušt 
japonus, jeigu jie bandytų 
užpult sovietixiį«Sibirą. Bliu- 
cher yra tikras, kad jeigu 
Japonija pradės karą prieš i 
Sovietus, tas karas bus už- Į 
baigtas Japonijos valdomoj 
žemėj (Manchukuo).

Sovietų armija tain pri
rengta apgint socialistinę 
tėvynę, kad jinai neleis “fa
šistinių valstybių blokui už-

Roosevelt Reikalauja
Suvaldyt Brangininkus
Trustus-Monopolius

Sauvališkai Išpūsdami Reikmenų Kainas, Trustai Kuopia
si Didžius Viršpelnius ir Šaukia Numušt Jiem Taksas

Studentai Nedraugaus su 
Nešiojančiom Japoniškas 

Pančiakas Studentėm

Seattle, Wash. — Vyriš
kas skyrius Amerikos Stu
dentų Sąjungos kuopos 
Washington Univesitete nu
tarė boikotuot Japonijos šil
ko dirbinius “tol, kol ji at
šauks savo armijas iš Chi- 
nijos.” Studentai nusprendė 
neturėt jokių išeigų su to
mis studentėmis, kurios ne-

Naziai Pasmaugė 700,-“intas.kojine4 (p“kas)- .... . S1OS 18 japoniško suko paga- 000 Smulkiųjų Biznių Daugelis studenčių jau 
dėvi bovelnines pančiakas

T j 7 . . . 'vietoj šilkiniu.London. — A n g 1 i j o s j J 
Lloyd’s, Banko valdininkas,' 
Alwyn Parker patyrė iš Vo
kietijos nazių oficialio pra
nešimo, jog per paskutinius 
kelis mėnesius nusibankru
tavo 700,000 ^‘smulkių krau- 
tuvninkų Vokietijoj. Tūks
tančiai amatininkų, turėju
sių savo biznelius, taip pat 
liko priversti jieškot darbo 
fabrikuose.

Hitleris sugrąžino banki
ninkams ir tuos šėrus, ku
riuos andai paėmė buvusio
ji demokratinė valdžia.

PONTIAC AUTO. DARBI
NINKAI TĘSIA SĖDĖJI

MO STREIKĄ

Pontiac, Mich.—Tęsia sė
dėjimo streiką 600 darbinin
kų Fisher Body, General 
Motors automobilių dviejuo
se fabrikuose, protestuoda-

imi, kad bosai suspendavo iš 
darbo tris darbininkų skun- 
dų-derybų komiteto narius: 
L. Cizmą, G. Methodą ir A.

i Rawlingsa.
Dėl šio streiko sustojo du 

fabrikai, kur dirbo 14,700
i™"® Dauguma Senatorių prieš darbininku. Streikieriai’ sė-

Taksu Numosima Kapitalui dėtoiai tikisi, kad unijos va- 
_____ " dovybe uzgirs jų streiką- 

Washington. — Bankinin- P ro testą.
Mussolinis Paskyrė Nepa-f kamsjr fabrikantams nepa-

greso sesijoj pervaryt įsta
tymą, kuris numuštu tak
sus nuo viršpelniu ir bergž
džiai laikomų didžiųjų kapi
talų. Bandomuose balsavi
muose du trečdaliai senato
rių pasisakė prieš tuoj autinį 
numušimą tokių taksų.

žemės Tolimuose Rytuose,” | 
užtikrino maršalas Bliu-1 
cher.

tinkama Karaliui Atstovą lvyks bent šioj specialėj kon- c *- Roanm nprvnrvr. įsrn-
Ethiopijon

sirgu-Roma. — Vieton 
liuojančio maršalo R. Gra- 
ziani’o, Mussolinis paskyrė 
Aostą kunigaikštį vietinin
ku Italijos karaliaus Ethio- 
pijoj. Šis kunigaikštis yra 
pusbrolis karaliaus Viktoro 
Emmanuelio. Bet karalius 
juom nepasitiki, nes Aosta 
yra perdaug susidraugavęs 
su Mussoliniu. Karalius pri
sibijo, kad, jeigu jis neįtiks 
fašistams, jie galėtų ant

Pittsburgh, Pa. — Kaip 
CIO, taip Darbo Federaci
jos unijų miestinės tarybos SOsto pasodinti kunigaikštį 
remia šaukiamą Žmonių Aostą. Juk Italijos fašistu 
Kongresą dėl Taikos ir De- partijos Didžioji Taryba 
mokratijos. Tūkstančiais (yra pasiėmus galią spręst 
plaukia mandatai nuo indu- kas turi sostą paveldėt.
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2,000 OHIO MILICIJOS 
PRIEŠ STREIKIERIUS 

SĖDĖTOJUS

strinių ir federacinių ir 
įvairių šiaip pažangių orga
nizacijų.

Karalius Emmanuel, kad 
ir nenoromiš, turėjo “pa-

Liaudiečiy Lakūnai Baisiai 
Bombardavo Fašistus

Madrid. — Ispanijos res
publikos 35 lėktuvai-įnirtu
siai bombardavo fašistų po
zicijas Saragossoi, gen. 
Franco tvirtumoj. Tuom jie 
atsiteisė priešams, kurių 
lėktuvai pirmiau naikino 
Bujaralozą ir Sarinena, Ar
agon užfrontės miestelius.

Akron, Ohio. — Guberna
torius Davey įsakė dviem 
tūkstančiam milicijos būt 
prisirengusiem prieš strei- 
kierius sėdėtojus Goodyear 
gumos fabrikuose. Jis ap
šaukė sėdėjimo streikus 
“neteisėtais, nemoraliais ir 
revoliuciniais” ir pasižadė
jo visus juos kriušinti Ohio 
valstijoj.

500 streikierių sėdėtojų 
apleido fabrikus, kur per šį 
streiką sustabdyta darbas 
12,000. Streikas įvyko kaip 
protestas prieš darbininkų 
mėtymą laukan, nežiūrint, 
kaip senai kas čia dirba.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
reikalavimą W. A. Ayress’- 
ui, pirmininkui valdiškos 
Federalės Biznio Komisi
jos, kad tuoj ištirtų, kaip 
trustai, monopolijos sauva
liškai kelia aukštyn kainas 
įvairių gyvenimo reikmenų. 
Savo laiške Ayress’ui Roo
seveltas sako:

“Aš kreipiu dėmesį į ra
portus, kad šiais metais 
pragyvenimo reikmenys žy
miai pabrango, lyginant su 
keliais pereitais metais, da
linai todėl, kad biznyje bu
vo naudojami monopolisti
niai žingsniai ir kiti nes
veiki varžytinių būdai.”

Prezidentas, tiesiog atsi
kreipdamas į kongresą, pra
šė pagelbėt apribot sauvalių 
monopolių-trustų, kurie “vis 
labiau ir labiau užviešpa
tauja ekonominį šalies gy- 
veniftią,” apeidami dabarti
nius įstatymus prieš trus- 
tuS. •” ' ;

Rooseveltas matė apys
kaitas N. Y. National City 
Banko, kad 265 didžiausios 
fabrikų korporacijos per 
pirmus devynis mėnesius 
šiemet pasiėmė 29 procen
tus ir pusę daugiau gryno 
nelno negu 1936 metais per 
tuos pačius mėnesius.

Vien per tris ketvirtis šių 
metų tos korporacijos pel
nė apie aštuntą dali tiek, 
kiek iš viso įdėta jų kapita
lo pramonėse.

Tai tie pelnagrobiai da
bar per saviškius laikraš
čius kelia tokį trukšma, 
rėkdami, būk “peraukšti” 
taksai ant jų viršpelnių ir 
ant bergždžiai laikomų did
žių kapitalų “ardą” jų biz
nį. Šykiu jie šaukia griež
tai nukapot pašalnas be
darbiams, taupyt šalies iždą 
ir paliuosuot juos nuo tokių 
taksų.

Prezidentas Rooseveltas 
reikalaus griežtesnių įsta
tymų suvaldyt monopolinius 
trustus brangininkus.
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Atsiunčia delegatus Jung- tvirtint” Mussolinio paskir
oj Gumos Darbininkų p ^osU kaip savo vietom- 
Unija, Tarptautinė Suknia- - Ethiopijoj. 
siuvių Unija, Milwaukee ap-1 “ n .

tinė Gumos

skričio industrinių Unijų Gyvenimo Pabrangimas 
Taryba, Tarptautinė Kasyk
lų ir Liejyklų Darbininkų Washington. — Jungtinių

Žmogvagiy Jdavikai Poli
cijai Gaus $6,000

Syracuse, N. Y. — Iš 
Washington© pranešama, 
kad tikrai bus išmokėta 
$6,000 atlyginimo džianito- 
riui Ivanui Whitefordui ir 
jaunuoliui Casperui Mirrai, 
automobilių apsistojimo aik
štės prižiūrėtojui, už tai,

Sovietai Neatsisako ir Toliai 
Remti Ispaniją

/•

Unija, Amerikos Mokytojų Valstijų darbo ministerijos
Federacija, Elektrininkų ir,skaitmenys rodo, kad įvai-,ovco puzuuicuujui, u* tai, 
Radio Darbininkų Jungtinė. rūs gyvenimo reikmenys kad jie pažino ir įdavė poli- 
Unija, įvairūs Mašinistų nuo 1934 iki 1937 metų ru- cijai tris žmogvagius: H.

Čeverykų dens pabrango vidutiniai 9 Crowley, J. J. Oley ir P. 
Darbininkų Unijos ir dau- procentais, o kai kur, pav., Geary, pabėgusius iš Onon

daga apskričio kalėjimo.

Unija, įvairūs
Unijos lokalai,

Pittsburghe, net 12 proc.

London. — Buvo paskleis
ta girdai, būk Sovietai “at
sisakysią” toliaus remti Is
panijos respubliką. Bet arti 
Sovietų atstovybes esantie
ji žmones Londone griežtai 
atmeta tuos girdus kaipo iš
mistus. Tik fašistų įvesta 
faktina blokada begaliniai 
apsunkina Sovietams pri
statyt pagelbos respublikie- 
čiams.

Cliiny Valdžia Kraustosi iš 
Nankingo į Chungkingą

Shanghai, lapkr. 21.—Ja
ponai užėmė Soochową, 
svarbiausią punktą chinų 
apsigynimo linijoj už pen
keto desėtkų mylių į vaka
rus nuo Shanghajaus. Chi- 
nai stengiasi sudaryt naują 
liniją toliau, idant apgint 
sostinę Nankingą.

Chinijos valdžia jau išsi
kraustė iš Nankingo į Chu
ngkingą, Szechwan provin
cijoj.

ORAS
Šiandien oras būsiąs gra

žus ir šaltas.—N. Y. Oro 
Biuras.—Vakar pasnigo.



Pirmad., Lapkričio 22, 1937 1Puslapis Antras 
l.t

EAISV1

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

The Laisve, Inc- 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year................. $5.50
Brooklyn, N. Y., per year...............$7.00

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

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

of March 3, 1879.

Ir Čia “Komunistai Kalti”
New Yorko social-demokratų laikraš

tis “New Leader” rašo, būk nelabieji Is
panijos komunistai uždėję cenzūrą ant 
visos Ispanijos spaudos ir dėlto nebega
lima, esą, gauti pilnesnių žinių, kodėl Va- 
lencijos vyriausybė kraustosi Barcelo- 
non!

Pasak laikraščio, seniau Ispanijos ko
munistai pasyviai žiūrėjo į dalykų padė
tį. Bet pastaruoju laiku jie suleido savo 
šaknis taip giliai, kad netgi drįsta pasa
kyti, ką Ispanijos spauda galinti rašyti, 
o ko ne. Jie įsteigę tirštą cenzūros koš
tuvą, per kurį nei jokių sau nepatinka
mų žinių nepraleidžia.

Šitų žodžių rašytojui nelabai senai te
ko girdėti kalbantį vieną trockistą, ne
senai sugrįžusį iš Ispanijos. Tasai gaiva
las, panašiai “New Leaderiui,” skelbė: 
Šiandien Ispaniją valdą komunistai. Kur 
tik neisi, ten atsakomingoj valdžios vie
toj rasi komunistą, diktuojantį sulyg tuo, 
kaip jo partijos politikai esą geriau...

Social-demokratų laikraštis kopijuoja 
trockistus, — trockisto melus. Juk tai 
nėra nieko panašaus. Ispanijos respubli
kos vyriausybėj komunistai užima tik 
dvi ministerijas: švietimo ir žemės ūkio. 
Nei viena tų ministerijų neturi savo ran
kose cenzūros.

Kad Ispanijos respublikoj yra tam tik
ra cenzūra, niekas to negali užginčyti. 
Kiekvienoj šalyj, kai ji yra kare su prie
šu, turi būti griežtesnė ar lengvesnė cen
zūra. Panašiai ir Ispanijoj. Bet toji cen
zūra įsteigta visos vyriausybės, kurios 
daugumą sudaro socialistai.

Neapkęsdami komunistų, social-demo- 
kratai naudojasi visokiomis trockistų ir 
fašistų paskalomis, kad tik juos nuda
žyti blogesnėmis varsomis.

Kaip Kunigai Taikosi Prie 
Žmonių ir Biznio

Kanados “Liaudies Balsas” rašo apie 
lietuviškų prabaščių dedamas pastangas 
įsistiprinti Toronto lietuviškoj parapijoj. 
Seniau lietuviai kunigėliai, atvykę To- 
rontan, “prieš netikinčius žmones stvė
rėsi smurto,” nurodo laikraštis. Pavyz
džiui,

“...kunigas Garmus ne tik gąsdino 
lietuvius valdžia, bet įsteigė šnipų gau
ją ir su jais persekiojo ant pašalpos j 
esančius lietuvius. Kairiuosius žmones 
biauriai keikdavo per savo pamokslus. 
Tačiau tas Toronto lietuvių parapijai 
išėjo ne ant naudos, bet ant žalos. Di
desnio parapijos grioviko nebūtų gali
ma buvę nei pasamdyti.

Po tos pamokos kunigas Baronas 
jau daug žmoniškiau elgėsi, bet jokiu 
būdu nepajėgė nuplauti Garmaus pa
darytų dėmių. Parapija nestiprėjo, bet 
ėjo mažyn. Po Barono tapo atsiųstas 
angliškas, bizniškas kunigas, pusėti
nai reakcingas, kuris irgi nepajėgia at
statyti sugriauto biznio. Tad paskuti
niu laiku bažnytinė vadovybė deda vi
sas jėgas, kad nors palaikyti prie baž
nyčios nedidelę saujelę užsilikusių ti
kinčiųjų.”
Na, ir pradėta siuntinėti miniškos ir 

misionieriai, kurie jau griežtai keičia sa
vo taktiką, štai šiomis dienomis atvyko 
Torontan tūlas misionierius, kuris jau vi
sai kitokią giesmę gieda. Kaip “L. Balso” 
bendradarbis žymi, misionierius daėjo

“... net iki to, kad pripažino, jog rin
kimas aukų del liaudiškos Ispanijos 
irgi yra geras darbas. Mat, žinojo, 
kad Toronto lietuviuose yra labai pri
gijęs šis klausimas ir negalima prieš
jį išeiti. Link kairiųjų žmonių atsine-

Šime irgi nepiūdė tikinčiųjų, net kelis 
kart pabrėžė, kad žmogus turįs valią 
pasirinkti sau kelią.

Maldų klausimu pasirodė tikras re- 
formistas. Sako, jei nenori melstis, tai 
ateik į bažnyčią, atsisėsk ir galvok 
kas dedasi Lietuvoj. Sovietų Sąjungos 
linkui didelių keiksmų irgi neleido, bet 
šiaip sau dėl visako labai švelnioj for
moj pamelavo, kad ten žmonės kenčia 
badą, bet grįžta prie religijos ir viskas 
būsią gerai.

Apie peklą, velnius ir kitus kitų ku
nigų mėgiamus šliužus net užmiršo 
prisiminti, o daugumoj kalbėjo, jog vi
sų žmonių darbai yra geri ir ragino 
juos gerbti. žodžiu, misijonieriaus 
kalba buvo gana švari, bet su tuo bai
siai įgązdino prie velnių pripratusius 
nekuriuos parapijonus ir jie vietoj pri
imti misijonieriaus patarimus, išėję iš 
bažnyčios tarp savęs kalbasi, kad tas 
kunigas esąs ‘bolševikas’ ”.
Tenka pažymėti, kad neretai pasitaiko 

ir Jungtinėse Valstijose tokių kunigų, 
kurie pradeda panašiai gerintis prie žmo
nių, kadangi jų betarpiškas gązdinimas 
parapijonų velniais, skaistiniu ir pragaru 
nugąsdino labiau protaujančius parapi
jomis nuo bažnyčios.

Apdraudos Kompanijos Ir Frater- 
nalės Organizacijos

“Tėvynėje” vienas žmogus klausia (pa
sak to laikraščio redakcijos), kodėl ap
draudos kompanijos moka savo nariams, 
apsidraudusiems sutaupą (endowment) 
skyriuj dividendus, o SLA jų nebeišmoka. 
“Tėvynė” šitaip atsako:

“Ką ištikro reiškia dividendų mokė
jimas už sumokamus apdraudos mo
kesčius, tai geriausiai paaiškins gyvas 
pavyzdis. Šių žodžių rašytojui geriau
siai žinoma New York Life Insurance 
Kompanija, tad ir palyginsime jos ima
mus mokesčius su SLA. narių moka
momis duoklėmis. Už $1,000 per 20 
metų išmokamos apdraudos 37 metų 
amžiaus asmeniui šiai kompanijai rei
kia mokėti vienkartinių metinių mo
kesčių $41.14. Tokio paties amžiaus ir 
už tokią pačią apdraudą SLA. nariai į 
metus sumoka $27.98 apdraudos duok
lių ir $1.80 lėšų fondui, kartu $29.78. 
Skirtumas $11.36...

Minėta kompanija šiemet dividendų 
už augščiau pažymėtas duokles išmo
kėjo $12.36. Galutinam palyginime tu
rime: kompanijai mokesčių sumokėta 
$24.52 daugiau, negu SLA. nariai su
moka, o kompanija dividendais sugrą
žino $12.36, tad kompanijai vistiek liko 
$12.16 daugiau, negu SLA nariai sumo
ka už tokią pačią apdraudą Susivieni
jimui. Štai jums ryškiausias pavyzdis 
kiek yra pamatuotas žmonių įsivaizdi- 
nimas, kad pelningiau prigulėti prie 
apdraudos kompanijų, kurios moka
mais dividendais palengvina sumokėti 
mokesčius už apdraudą. Vadinasi, di
videndus besivaikanti žmonės save nu
skriaudžia $12.16 kas metai, kas per 
20 metų sudaro $243.20 permokėtų 
duoklių.” 4 e
Nemažai lietuvių yra apsižavėję ap- 

draudų kompanijų dividendais, dėlto jie 
nestoja į mūsų Susivienijimus—SLA bei 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. Jei 
tie žmonės gerokai pagalvotų, tai jie su
prastų, jog fraternalėj organizacijoj kur 
kas geriau apsimoka priklausyti, negu 
apdraudos kompanijose. Viena, tai yra 
sava organizacija, patys, nariai ją tvar
ko; antra, joje pigiau. ,

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganizatoriai turėtų tuos dalykus taipgi 
plačiau aiškinti tiems, kurie nenori sto
ti į LDS, bet viltingai žiūri į apdraudos 
kompanijas.

LDS apdraudos ratos (mokestys) pa
našios į SLA.

Jei Tai Tiesa
United Press žinių agentūra skelbia, 

kad prezidentas Rooseveltas įsakė Ame
rikos ambasadoriui Francijoj, Bullittui, 
įspėti Lenkijos valdžią nestoti į Vokieti- 
jos-Japonijos-Italijos “anti-komunistinę” 
sutartį. Pasėka yra ta, kad Lenkija at
sisakė dėtis į “fašistų internacionalą”.

Jeigu tai y ra. tiesa, tai prezidentas 
Rooseveltas labai išmintingai padarė. 
Aišku, šis dalykas ilgainiui pilnai išsiaiš
kins.

Chinijos Liaudies Kova Prieš 
Japonišką Agresorių

Leninas Suprato Chinijos Žmones ir Pranašavo Jos Laimėjimą ant Interventų; Sutartis 
Tarpe Komunistą ir Kuomintango Užtikrina Chinijoj Išsivystymą Demokratinės Tvarkos

Van Min.
Chinijos liaudis kovoja už ir Chinijos Komunistų Par- 

savo tautinę laisvę, nepri- tijos.
klausomybę prieš Japonijos' Rugsėjo 23 d., 1937 me- 
užpuolikus.... , tais, visi stambūs chinų laik-

Dar 1912 metais Vladimi- naščiai paskelbė Chinijos

“Demokratija^ ir Liaudis Komiteto deklaraciją į visą 
Chinijoj” rašė apie tai, kad liaudį, apie tai, kad padary- 
didžioji chinų liaudis “moka ta sutartis tarpe Komunis- 
ne vien apverkti savo šimt-’tų Partijos ir Kuomintango. 
mečių vergiją, ne vien mąs-' Sekančią dieną, 24 rugsėjo, 
tyti apie laisvę ir lygybę, bet galva Kuomintango val- 
ir kovoti su amžinais Chini- džios, Chiang Kai-shekas, 
jos prispaudėjais.” ' 11 "

Didvyriška chinų liaudies atsakymą į deklaraciją — ir 
kova prieš japonų barbariz- atvirą pareiškimą apie įve- 
mą aiškiau visko patvirtina dimą bendradarbiavimo tar
tą geniališkumą Lenino duo- Pe Kuomintango ir Chinijos 
tos charakteristikos chinų Komunistų Partijos, 
liaudies reikalu.

šeši metai tam atgal, ka
da Japonijos karo organiza
toriai patraukė savo armi
ją užkariavimui Chinų že
mių, tikslu pavergimo chinų 
liaudies, Chinijos padėtis 
buvo_ neišpasakytai sunki. I atsiektas taikus apvieniji- 

|mas šalies. Pirmiau Chinija 
nesipriešino Japonijos agre
soriams, arba, geriausiame 
atsitikime, tik kaip kur rodė 
lokalinį pasipriešinimą. Da
bar, štai jau keturi mėnesiai 
laiko—nuo pradžios liepos, 
1937 metų, chinų liaudis ir 
jos kariuomenė atlieka did
vyrišką ginkluotą pasiprie
šinimą prieš japonus užpuo
likus penkiose šiaurių pro
vincijose ir Shanghajaus 

' rajone.

ras Leninas savo straipsnyj Komunistų Partijos Centro 
in T i n iirlin T T . • j j 1 11 _ • • _ • • . _ir

paskelbė oficialį interviu —

Esama padėtis Chinijoj 
patvirtina pilniausį teisin
gumą, permatymą ir laiku 
užimtą naują politikos lini
ją chinų komunistų. Pirma 
Chinijoj n e p ertraukiančiai 
ėjo tarpsavinis karas, dabar

I ti nuo priešo užkariautas te
ritorijas.

Tai neginčijamas faktas, 
kad praeityj buvę priešingos 
viena kitai chinų armijos 
pradėjo apsijungti į vieną 
liaudies armiją, pasiduodan
čių bendrai komandai ir 
kariaujančią pamatu vieno 
bendro karinio plano prieš 
visų bendrą priešą.

Ir taip jau sudaryta pa
matai vienos bendros chinų 
armijos. Vienok kova už toli
mesnį jos formavimą ir su
tvirtinimą bendros armijos 
keliu pakėlimo jos politi
nio žinojimo, disciplinos, ide
ologinės ir organizacinės 
vienybės, aprūpinimas jos 
technikiniai, tolimesnis susi
rišimas su liaudies masė
mis yra neatidėliojama ir 
karinė užduotis visų prieš- 
japoniškų politinių organi- 

į zacijų ir armijos dalių.
Demokratijos Laimėjimas

(3) Pradžia proceso de
ni o k r a t i z acijos politinės 
tvarkos ir augimas masinio 
judėjimo ir masinių organi- 

. zacijų.
(Pabaiga rytoj)

Nežiūrint augančio pavo- Į 
jaus Japonijos agresijų, 
Kuomintangas ir Nankingo 
valdžia tęsė savo politiką 
ginkluoto puolimo ant prieš- 
japoniškos Raudonosios Ar
mijos ir negailestingai puo
lė ant tautiniai—pasiliuosa- 
vimo liaudies masių judėji
mo. Kova ir nesutikimai ėjo 
tarpe įvairių, karinių ir po
litinių grupiruočių viduje 
Kuomintango.

Sąryšy j su tuo Japonijos 
agresoriai, greta karinio 
u ž p u o 1 i m o....atvirai darė Parodo Sutartis Tarpe 
kryptį ton linkmėn, kad Komunistų ir Kuomintango
“Chiniją sumušti pačių chi- 
nu rankomis,”

Pamate susitarimo dėl
----- keliu didini- b e n d r a d a rbiavimo tarpe 

mo vidujinės kovos tarpe I Kuomintango ir C h i n i j os 
įvairių politinių ir karinių Komunistų Partijos yra trys 
Chinijos grupių. Tada gi i pamatiniai faktoriai, rodą 

augančią chinų liaudies ga
lią. Kas gi tie faktoriai?

(1) Pradžia s u d a r ymo 
visai Chinijai vienos valsty
binės galios pamatu Nankin- 
go valdžios.

Nankingo valdžia savo su- 
dėčia (toj valdžioj projapo- 
niški elementai dar užima 
žymias vietas) dar toli nepa
tenkina reikalavimus rimtos 
karo padėties ir siekių visos 
chinų liaudies. Vienok nea- 
bejojančiu ir neginčijamu 
faktu yra tas, kad Nankingo 
valdžia pradeda perimti ga
lią į savo rankas ant vietų, 
atskirose provincijose., Tuom 
ji jau pradeda darytis ben
dra-visos Chinijos valdžia.

Tą patvirtina ir tas, kad 
pirmoje apsigynimo konfe-

dalis Chinijos-draugų statė 
abejojančiai klausimą: ar 
tose sąlygose sugebės chinų 
liaudis surasti teisingą ir 
atatinkamą kelią pasiprieši
nimui Japonijai, išgelbėji
mui savo tėvynės?

Tikrasai Kelias
Faktai kalba, kad Chini

jos liaudis, ir pirmoj vietoj 
jos sąmoningas organizuo
tas avangardas— Komunis
tų Partija, sugebėjo surasti 
vienintelį teisingą kelią sa
vo tautiniam išsigelbėjimui 
—kelią sudarymo prieš japo
niško liaudies bendro fronto 
visų tautiškų jėgų pamatu 
b e n d r a d arbiavimo tarpe 
dviejų sprendžiamųjų politi
nių partijų — Kuomintango

rencijoje, sušauktoje Nan- 
kinge po japonų užpuolimo 
ant Langfango, greta su de
legatais Chinijos Raudon. 
Armijos, dd. Chu-Tek ir 

i Chui-En-Lai, dalyvavo žy
mūs karo vadai veik iš visų 
provincijų. Tarpe jų buvo 
vadai iš provincijų Kwang- 
si, Szechwan, Shensi, Shan
tung, Hopeh. Jų santikiai su 
Nankingo valdžia dar neto
limoj praeityj buvo nenor- 
mališki ir nedraugiški.

Dekretai ir patvarkymai 
Nankingo valdžios apie vals
tybės paskolą reikalams ap
sigynimo, apie mobilizaciją 
armijos jau pravedami gyve- 
niman visose tose provinci
jose.

Sudarymas vienos bendros 
Chinijos valdžios padidina 
Chinijos galią ir suteikia 
pasitikėjimą chinų armijai 
ir liaudžiai, kad pergalingai 
bus baigta kova su mirtinu 
prie šu—japonišku agreso
rium.

(2) Pradžia sudarymo 
bendros visai Chinijai revo
liucinės armijos. Kada Chi
nijos Raudonoji Armija su
tiko įstoti į liaudies revoliu
cinę armiją ir pasiduoti ben
drai komandai Nankingo I 
valdžios, tai visos karinės 
jėgos kitose provincijose 
pasekė jos pavyzdį ir pra
dėjo pasiduoti Karo Tary
bai, esančiai Nankinge. Da
bar karo fronte prieš japo
nus užpuolikus išvien ir vie
ningai veikia įvairios karo 
jėgos (Nankingo armija, 
vietinių provincijų armijos, 
buvusi Raudonoji Armija— 
dabar Aštunto Kelio Armi- 
ja).

Nors kovingumas praeityj ____________ v______ ___
buvusių atskirų armijų nė-1 Kunigai savaip mokina. Nu- 
ra vienodas, bet Nankingo'eini į bažnyčią, tai kunigas 
armija Shanghajaus fronte'renka pinigus. Daugelis pa-

! skutinį litą atiduoda, kad tik 
įtikus dievui. Dievas jų ne
mato, bet kunigai turi iš to 
flirtus su panomis, milionus 
litų susikrovę.

Štai klebonas pastatė 
tvartus su dviejais langais 
kur gyvena kiaulės. Yra net ' 
keli tvartai — viename kiau
lės miega, kitame dieną sto
vi, o trečiame jos ėda. O 
mes, darbininkai, 4 ar 5 tu
rime viename kambaryj gy
venti. Mes miegame tame 
pačiame kambaryj 5 žmo
nės, valgome ten pat ir gy
vename. Tokiose sąlygose 
negalima prisilaikyti bent 
kokios švaros. Reiškia, ku
nigo kiaulės šimtą kartų už 
mus geriau gyvena. Jų tvar
tuose žiba elektros šviesa, 
o mes to neturime savo 
kambaryj, nes ji labai bran
giai atsieina.

Brolis ir sesuo yra labai 
karšti katalikai, jie turi 
ūkį, jiems visada nieko ne
trūksta, nei duonos, nei 
mėsos, valgo ką tik nori. 
Jie turi tarnus, patys nenu
sidirba, o aš svetimoj stuboj 
gyvenu. Įsitikinau, kad tik
rai nėra dievo, nei dūšios, 
nes tą patvirtina kunigų gy
venimas.

Su broliu ir seseria mes 
abu vienodai išauklėti. Bet 
aš nuo jų esu skirtingas, nes 
mačiau gero ir blogo. Jie ste
bisi, kodėl netikiu į dievą, 
tai jiems atsakau: aš bied- 
nas, tai dūšios neturiu, todėl 
neturiu reikalo ir dievą gar
binti.

Likite sveiki!

parodė, kad ji gali išlaikyti 
didelės japonų armijos ata
kas ant žemės, iš oro ir jūrų, 
atlaikant ilgai, drąsiai ir 
tinkamai savo pozicijas.

Šiaurių fronte, Shansi 
provincijoj, liaudies Aštunta 
Armija vadovystėj leganda- 
riškų karvedžių Chu-Tek ir 
Pen De-chau parodė, k'ad, 
nepaisant silpno technikinio 
apsiginklavimo, chinų armi
ja ne tik gali priešintis ja
ponų užpuolimui, bet ir tin
kamai sumušti jų mechani
zuotas armijos dalis, atim-

Naujas chiniečiy apsigynimo būdas. Jie surado, kad daug sėkmingiau ga
lima sulaikyti japonų tankus giliai įkastomis geležinkelių relėmis viršun 
iškištais galai, negu iškastomis giliomis duobėmis.

Laiškas iš Lietuvos
Spalių 30, 1937 

Mielas Dėde ir Dėdiene!
Nuo jūs gavau laišką, už 

kurį labai dėkoju. Gavau ir 
laikraštuką, tas kas ten ra
šoma, tai mūsų kasdieninis 
vargo gyvenimas. Kaip Lie
tuvoj darbininkai skriau
džiami, tai gal jokioj kitoj 
valstybėj taip nėra išnaudo
jami. Litas uždirbti labai 
sunku, o išlaidos didelės. Da
bar jau viskas pabrango, o 
uždarbis vis tas patsai. Bet 
nieko nepadarysi, kad žmo
nės kvaili. Visi skundžiasi 
vargais, bet nesupranta kas 
juos vargina. Už tai dau
giausiai patys kalti. Lietu
voj darbo žmonės, tai kaip 
jaučiai į jungą įkinkyti— 
traukia, kiek jėgų turi Pa
bėgti nėra kur.

Yra kiek ir susipratusių, 
bet labai sunku jiems kovoti.
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Kaip Mes Nuvykom 
Ispanijon

Žemiau telpąs^ straipsnis- 
įspūdžiai tilpo' “Liaudies 
Balse.” Juos rašė d. Griga
ravičius, kuris šiuo tarpu 
kovoja Ispanijos respublikos 
armijoj prieš tarptautiškus 
banditus-fašistus.—‘L.’ Red.

mus taipgi draugiškai svei
kino, sužinojęs kelionės 
kryptį, ir paaukavo mums 
penkis dolerius. Draugas K. 
Kilikevičius buvo su mumis 
prieplaukoj iki laivas aplei
do prieplauką.

Su Kilikevičium atsisvei
kinę apleidom Montrealą ir 
išplaukėm linkui vandenyno.

Kelionė laivu buvo išimti
nai patogi, nes oras visą lai
ką buvo ramus. Tiktai vie
nas įvykis pasitaikė netoli

Draugai:
Važiuojant Ispanijon, ka

nadiečiai draugai, o ypač 
Winnipego lietuviai, prašė 
mane parašyti laišką, apra
šant kelionę ir įspūdžius Is
panijoj. Negalėdamas para- Francijos uosto. Vienas iš 
šyti kiekvienam draugui at
skirai, nutariau parašyti vi
siems draugams abelnai ir 
pasiųsti į mūsų spaudą, ti
kiu, visi draugai galėsite 
perskaityti.

Taigi, kaip jau daugumai 
draugų winnipegieciu yra 
žinoma, Winnipega apleidau 
rugpjūčio 10 dieną. Būrelis 
Winnipego ir St. Boniface 
lietuvių mane išlydėjo į

keleiviu, švedų tautybės, ku
ris važiavo į Švediją, iššoko 
iš laivo į jūrą, kas sutrukdė 
mūsų pribuvimą į uostą 
dviemis valandomis, nes lai
vas turėjo apsukti du ratu 
j ieškodamas minėto keleivio. 
Bet gi j ieškojimas buvo be 
pasekmių.

Francijoj išbuvom šešias
dienas. Turėjome progos pa- tyn dainavo Internacionalą, 
matyti pasaulinę parodą Tas parodo, kad Ispanijos 

traukinį, taipgi parėmė fi-j Paryžiuje.. Vienas , iš gra- liaudies valdžia turi prita- 
nansiniai, už ka tariu šir- 
dingą ačiū.

Kelionė iš Winnipego į 
Torontą traukiniu buvo pu
sėtinai nuobodi. Torontą pa
siekiau 12 rugpjūčio.

Bevaikščiojant T o r o n to 
gatvėmis sutikau draugą 
Butrimą, kuris apleido Win- 
nipegą keliomis dienomis 
pirmiau manęs, išvažiuoda
mas taipgi Ispanijon. Nuta
rėm užeiti pas Kanados Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Centro Biurą, tikslu susipa
žinti su v a d o v a u jančiais 
draugais Kanados lietuvių 
darbininkų judėjime.

Turiu pabrėžti, kad Na- 
cionalio biuro draugai svei
kino mus su entuziazmu, su
žinoję mūsų užsibrėžtą sie
kį. Jie atsikreipė į KVK 
draugus, kad paremtų fi
nansiniai. Tokiu būdu mes 
iš KVK gavome $30.00, iš 
kurių $10.00 paskyrė mums, 
o likusius įteikė nuvežti ki
tiems keturiems kanadie-

panijos teritorijos ir turėjo- čia jums, draugai, priežas- 
me progos pamatyti žymes
nius Ispanijos miestus, kaip 
tai Barceloną, Valenciją ir 
kitus. Vąlencijoj buvom ap
sistoję ant keletos valandų 
ir turėjom progos išeiti į 
miestą pasivaikščioti ir, ži
noma, paragauti ispaniško 
vyno, kurio Ispanijoj ne
trūksta, nors ir karo laikas. 
Judėjimas mieste atrodė 
normalus. Krautuvių langai 
buvo pilni prekių. Žmonės 
atrodė užimti darbais. Nesi
matė bedarbių, slankiojan
čių gatvėmis, kaip kad Ka
nados miestuose. Kareiviai 
ir piliečiai atrodė linksmi ir 
pilni energijos sukriušini- 
mui tarptautinio fašizmo. 
Kelyje į Albacetę pravažia
vom daug gražių apylinkių, 
apaugusių gražiais vaisme
džiais ir palmomis. Kelionė 
buvo linksma. Kiekvienoj 
stoty kaimiečiai būreliais 
susirinkę pasitikdavo su re
voliucinėmis dainomis. Dau
gelyje vietų teko matyti 
mažų vaikučių būrelius, ku
rie kumščiukus iškėlę aukš-

čiams, kurie tuo laiku rado- liaudies kariuomenės karei- 
o i inn Tcrionnni ! . • _si jau Ispanijoj.

Kadangi Toronte apsisto-

žiausių vaizdų, kuris atkrei- rimą kaip iš kariuomenės, 
pia visų lankytojų akis, tai taip ir piliečių pusės.
Sovietų pavilijonas. Įeinant Atvažiavus į Albacetę b.u- 
į parodą pirmiausia pamatai vo pravesta generalė regis- 
Sovietų pavilijono stovylą, tracija. Visiems davė kariš- 
kuri yra gana aukšta. Aš ti- kus drabužius ir išskirstė į 
kiu draugai tos stovylos pa- atskiras tarptautinės briga- 
veikslą matėte spaudoj. Tai dos dalis. Aš ir dar apie 30 
du komjaunuoliai, vyras ir kanadiečių patekome į mo- 
mergina, kurių dešinės ran
kos iškeltos aukštyn ir laiko 
kūjį ir pjautuvą (vyras kū
jį, o mergina pjautuvą). 
Bendrai paėmus, pasaulinė 
paroda Paryžiuje gana dide
lė. Joj yra gana daug įdo
mių vaizdų, kurie užintere- 
suoja lankytojus. Žinoma, 
aplankyti visas vietas mes 
neturėjome galimybės dėl 
stokos laiko, nes apsistojom 
tik ant pusantros dienos.

Per rubežių persikraus- 
tėm pasekmingai. Rugpjūčio 
27 dieną pasiekėm pirmą ■ lagerio. Grupei, kuri įrengs 
kaimą Ispanijoj. Kaimiečiai! 
sveikino mus priešfašistiniu 
saliutu. Parubežiniuose kai
muose randasi Ispanijos

tis, dėl kurios aš negaliu 
kiekvienam parašyti atski
rai. Aš manau draugai su
prasite mane. Oficialis mū
sų lagerio atidarymas buvo 
atliktas iškilmingai, daly
vaujant Ispanijos valstie
čiams ir liaudies kariuome
nės dalių vadams. Taipgi 
buvo pakviestos dalyvauti 
skautų ir snaiperių grupės, 
kurių tarpe randasi keletas 
kanadiečių, įskaitant drau
gą Butrimą. Buvo skiriama 
dovana tai grupei, kuri pa
vyzdingiau įrengė savo bu
veinę ir atsižymėjo šaudy
me. Galiu pasakyti, kad lai
mėjo mūsų grupė, gaudama 
raudoną vėliavą ir viešą pa
gyrimą nuo komandos va
do.

Tai čia jums trumpą su
trauka mano; patyrimų Is
panijoj. Kad aprašyti visus 
įspūdžius ir įvykius kiek 
plačiau, reiktų labai daug 
darbo ir laiko, o tuo tarpu 
to laiko mums stokuoja. |

Šiuo sykiu baigiu. Jei bus; 
galimybių, tai parašysiu vė- į 
liaus, kada nuvyksiu į mū
šio lauką.

Su revoliuciniais linkėji
mais,

P. Grigaravičius.

vojama nauji mieštai ir fabri
kai ir kaip kyla darbininkų al
gos ir kaip darbininkas gali 
pasiekti net inžinieriaus žino
jimo.

Sako, ten darbininkas nejieš- 
ko darbo, bet darbas jieško 
darbininko. Nurodinėjo, kaip 
ten sutvarkyta šliubai, persi
skyrimai ir kodėl uždrausta 
abortai, ir kaip ūkininkai gy
vena kooperatyvuose ir kol
chozuose.

Po prakalbų buvo daug 
klausimų, į kuriuos kalbėtoja 
teisingai atsakinėjo. P. B., pa
statęs klausimą, prašė, kad at- 
sakytų rusų kalboj. Jo prašy
mas likosi išpildytas, ir atsa
kymu buvo pilnai patenkintas.

Kadangi buvo vėlu, tai 
klausimus visus neužbaigė. 
Publika prašė, kad dar sugrįž
tų su prakalba į Montello, už
baigus maršrutą. Kalbėtoja 
prižadėjo.

Numatoma, antru kartu pra
kalbos įvyks gruodžio 3 d., toj 
pačioj vietoj. Kalbės rusų ir 
lietuvių kalba. Abiem kalbom 
atsakys ir į klausimus

Lapkričio 10 d., Liuosybės 
Dailės Ratelio Choras laikė

susirinkimą ir nutarė visi jau
ni ir senesnieji, stoti į chorą ir 
pradėti pamokas. Choro pamo
kos įvyko lapkričio 17; moky
toja yra drg. Izabelė Kugel 
(Yarmolavičiūtė) iš Norwood, 
Mass. Choristų yra 20 ypatų. 
Iš senesnių dainininkų į cho
rą įstojo: M. Budrikis, F. Ru
daitis ir G. Šimaitis.

Šalna.

Hitlerio Paslas su “Slapta 
Misija” į Ameriką

Berlin. — Hitleris kokia 
tai “slapta misija” siunčia į 
Jungtines Valstijas kapito
ną Fritzą Wiedemanną, vie- kare.

Hartford, Conn.
Pirmu sykiu man pasitaiko 

parašyti kelis žodžius i mūsų 
dienraštį “Laisvę.”

Mes, B. ii- M. Muleranka, 
dėkavoįame visiem draugam 
ir draugėm už suteiktą dova
ną dėl mūsų naujagimes duk
relės.

Dovana buvo suteikta 
tam tūlas drauges.

Draugiškai,
Margaret Muleranka.

na artimiausių savo sėbrų, 
po kurio komanda buvo 
pats Hitleris pasauliniame

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

per

■

Atvažiavus į Albacetę bu-

komąją kulkosvaidžių kuo
pą. Vieta mums mokintis 
buvo paskirta miške. Turė
jome pasistatyti palatkas ir 
apvalyti mišką. Mūsų ko
mandos vadas pareiškė, kad 
turės įvykti oficialis atida
rymas mokamos kulkosvai
džių komandos, todėl turė
jome stengtis įrengti savo 
lagerį pavyzdingai. Kad pa
skatinus visus draugus prie 
darbo, nutarėm iššaukti į 
lenktynes lagerio įrengime 
slavų kulkosvaidininkų gru
pę, kuri radosi greta mūsų

vių.
Pasiekę galą kelionės at-

j ome tik kelioms valandoms radom draugų beveik iš Vi
tai neturėjome laiko dau- so pasaulio šalių, atvažia- 
giau vietų .aplankyti, bet vusių kovoti prieš fašizmą, 
buvome užėję į Liaudies Draugai mus 
Balso administraciją ir re- • džiaugsmingai, su 
dakciją. Pasikalbėję su. “Mirtis fašizmui!” “Lai gy- 1 • 1 * • 1 * *_1 • • _ a a * • a • a

sveikino 
šūkiais

Massachusetts Draugijų 
Atydai

draugais atsisveikinom • ir 
apleidom Torontą.

Montreale buvom rugpjū
čio 13-tą, ryte. Nors mums 
laiko buvo labai mažai, ta
čiau gavome progą susitikti 
su nacionaliu Kanados lie
tuvių organizatorium, drau
gu K. Kilikevičium, kuris

vuoja laisvė!” ir t.t., įvairio
mis kalbomis, kas sukėlė 
mūsų tarpe didelį entuziaz
mą ir pasiryžimą kovoti. 
Skirstymo punkte išbuvo
me keturias dienas, o pas
kui išvažiavom į Albacete.

savo buveinę pavyzdingiau, 
buvo skiriama dovana — 
raudona vėliava. Visas lage
rio įrengimo darbas turėjo 
būti atliktas laisvu laiku, 
neaikvoiant užsiėmimo va
landų. Žinoma, čia draugai 
turi suprasti, kad niekas 
nevertė atlikti tą darba sa
vo laiku. Tas buvo palikta 
mūsų pačių norui ir pasiry
žimui. Abelnai, mūsų tiks
las kaip galint greičiau iš
mokti valdyti kulkosvaidį, 
suprasti jo technišką susta
tymą ir išmokti užvardiji- 
mus atskirų dalių ispanų 
kalboj. Kuo greičiau mes 
tą viską išmoksime, tuo 
greičiau mes galėsime duoti

L. M. S. Antras Apskritys 
yra užkvietęs Brooklyn’o pa
garsėjusį Aido Chorą perstatyt 
scenoj žavėjančią operą, “Kor- 
nevilio Varpai,” Kalėdų die
noj, gruod. (Dec.) 25 d., 1937 
m., Boston’e.

Siuomi prašome visas pro- 
gresyves organizacij as-draugi- 
jas ateiti mums į pagelbą ir 
nerengti jokių pramogų gruo
džio 25-tą dieną, bet palikti 
mums tą dieną. Operos persta
tymo lėšos bus gana didelės, 
ir tiktai su pagelba jūsų, drau
gai, bus galima šis milžiniškas 
veikalas perstatyti.

Platesnių žinių kas link ope
ros priduosime vėliau. Tikime, 
kad maloninai priimsite mūsų 
šį prašymą ir pagelbėsit mums 
tikietų išplatinime ir atsilan
kymu į perstatymą Kalėdų 
dienoj. Mes, L. M. S. Antro 
Apskričio nariai, tikime, kad 
jums suteiksime labai puikią 
Kalėdų dovaną.

Norėdami sužinoti daugiau 
apie šį dalyką, rašykite že
miau paduotu antrašu.

Draugiškai,
Petras Yesikenas,

L. M. S. Antro Apskr. Pirm.
21 West St., 

Norwood, Mass.

Montello, Mass

Kol pasiekėm Albacete, paramą militarinėms Ispa- 
pervažiavom didelę dalį Is- nijos liaudies jėgoms. Tai

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos surengtos prakalbos 
gerai pavyko, kurios atsibuvo 
lapkričio 14, 1937 m., Liet. 
Taut. Name. Kalbėjo nesenai 
sugrįžus iš Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos d. J. Bondžinskaitė.

STOKITE Į KONTESTĄ 
Gavimui "Laisvei” Skaitytojų

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas yra prašomas gauti nors vieną nau
ją skaitytoją savo dienraščiui laike vajaus. Naujiems skaitytojams 
yra nupiginta “Laisvės” prenumerata: $5.00 metams ir $2.75 pusei 
metų. Seniems skaitytojams, atsinaujinant “Laisvės” prenumeratą 
kaina $5.50 metams ir $3 pusei metų. Bet seni skaitytojai kurie 
atsinaujins “Laisvės” prenumeratą metams gaus dovanų knygų vertės 

$1.00. Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto surašo:

“Laisvės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų

Prasidėjo 1 Dieną October ir Baigsis 30 Dieną November
Vajininkams Yra Skiriamos Sekamos Dovanos:

1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 9—$7 ir 10—$5.

Tuojau Stokite į Vajų ir Gaukite Vienų iš Dovanų

MOTINA
Apysaka iš Darbininkų gyvenimo ir 

kovų Caro laikais Rusijoj.
Parašė MAXIM GORKI. Kaina $1.00

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
kovoj su religijiniais prietarais organi

zavimosi ir švietimosi laikų istorija.
Parašė M. RASODA-MIZARA. Kaina $1.00

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio eilių rinkinys. Labai 
naudinga kiekvienam pasiskaityti ir 

svarbi turėt namuose lavinimui 
vaikučių deklamot. Kaina 50c.

DARBININKO SVEIKATA
Knyga apie Anatomiją bei žmogaus kū
no sudėtį, su nurodymais kokio maisto 

reikalinga palaikymui balansuoto 
organizmo.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina $2.00

IR SPIRITINIAI GĖRIMAI

Nurodoma kur ir kaip naudojant 
Alkoholį jis yra naudingas.

Parašė DR. KAŠKIAUČIUS. Kaina 50c.

PIRMOJI PAGELBA
LIGOJE IR NELAIMĖJE

Parašė Dr. Kaškiaučius, paduodamai 
receptus kaip žmogus gali save gelbėt 
staigoj ligoje bei susižeidime. Kaina $1.

Ispanijos liaudiečių armijos gen. Miaja (viduryje) apžiūri 
naujai išmokintus armijos oficierius. Jo dešinėje pusėje stovi 
generalio armijos štabo nariai Prada ir Rojo.

Jos prakalbos išklausyti susi
rinko su viršum 400 žmonių. 
Kalbėtoja faktais nurodinėjo, 
kaip dabar žmones gyvena 
Lietuvoj, papasakojo kokie už
darbiai fabriko darbininkų, 
ūkių ir rėvų kasimo; ir kokio
je padėtyje gyvena tarnauto
jai, bežemiai, ir mažažemiai, 
ir kaip suvaržyti Liet, ūki
ninkai, kad net be leidimo ne
valia nė gyvulio ant mėsos pa
sipjauti. Sako, miestuose ne
matyti budavojant namų, — 
visur budavoja naujus kalėji
mus. Vien tik politkalinių Lie
tuvos kalėjimuose yra su vir
šum 7 šimtai, o ■ kriminalistų, 
matomai, jau nė į kalėjimus 
netelpa.

Kalbėtoja papasakojo, kaip 
dabar Sovietų Sąjungoj baigia 
sėkmingai vykdinti pirmo laip
snio socializmą ir rengiasi prie 
vykdinimo komunizmo.

Nurodinėjo trockistų, sabo- 
tažninkų kruvinus darbus, 
kaip jie nuodino maistą, degi
no mokyklas, kur žuvo šim
tai kūdikių, ir kaip gadino 
geležinkelius, žudė mainierius

I ir kodėl jie tapo sušaudyti.
Nurodinėjo kaip ten būda-

KIEKVIENAM NAUDINGOS BROŠIŪROS
Marksizmas ir Tautinis 

Klausimas
(Kartu ir apie Lietuvą)

Parašė J. STALINAS. Kaina 35c.

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?
Parašė Olginas. Kaina 10c.

(Fašistų Užpuolimo Metu) 
Parašė V. ANDRULISl Kaina 10c.

Knygutė Apie Partijos Darbo 
Trūkumus ir Likvidavimą 

Trockizmo
Parašė J. STALINAS. Kaina 10c.

Socialistinių Sovietų Respublikų 
Sąjungos Konstitucija

Tai Sovietų Sąjungos pagrindiniai 
įstatymai. Kaina 5c.

Krikščionybe Ar Komunizmas?
Parašė A.' BIMBA. Kaina 5c.

Krikščionybė
Ir Ką Ji Davė Darbininkams?

Parašė A. M. METELIONIS. Kaina 5c.

Jei iš čia sužymėtų knygų nepasirenkat sau, tai galite pasirinkt 
iš ALDLD leidinių. Kurie gaus naujif skaitytoją visiems metams 

xo konteste nedalyvaus taipgi gali pasirinkt dovanų knygų iš 
aukščiau sužymėtų. Už metinį skaitytoją $1.00 vertes, 

o už pusmetinį 50c.
Naujas prenumeratas ar atnauj Intas kartu su pinigais siųskite:

“LAISVE”, 427 Lorimer Street, BROOKLYN, N. Y
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Svajonės ir Gyvenimas
 Parašė RUMBONIŠKIS 

Prie didžiojo kelio, priešais didelį duo
bėtą ir murziną lauką, kuris daugiau pa
našus į kiaulių knisyklas, styro pusiau 
prikniubus prie žemės bakūžė, kurią sau
goja, kaip kokie sargai, du šimtmečiai 
aržuolai, apgaubę savo plačiomis šako
mis. Jai nuo šiaur-vakarų pusės užvėją 
suteikia aukštas, apie 8 metrų, gelžkelio 
pilius. Nes kitaip šią laužynę, kurios sie
nos suklypę ir sparais atremtos, langai 
aplopyti ir popieromis aplipyti, stogas ke
lių rūšių: skardinės, popieros ir medinių 
gūntų, o ir tas kiauras, jau senai būt 
šiaurės vėjas parbloškęs ant žemės.

Ne vieno prakeleivio ši lūšnelė atkrei
pė atydą ir ne vienas praeivis bei pra
važiuojąs, metęs savo akių žvilgsnį, pa
klausė pats savęs: argi šitokioj šuns bū
doj dar gali kas gyventi? Ir ištikro, pa
žiūrėjus į šį laužą, kuris tik primena 
jau senai, senai apleistą ir baigiantį griū
ti kiauletvartį, sukelia įvairių spėliojimų 
apie jos seną praeitį. Gi apie amžių šios 
pirkelės irgi netenka daug abejoti, kada 
pažvelgi į tuos du šimtamečius “sargus”, 
kurie čionais patys neišdygo, bet veikiau
sia buvo pasodinti gal paties pirmojo gy
ventojo bei savininko šios stubelės, jei 
taip ją nūnai būt galima pavadinti. Ir 
nepaisant, kad gal kada tai ir buvo ga-' 
na jauki ir šilta vietelė josios savininkui, 
vienok šiandien net ir šuniui būdai, daug 
kas pasakys, nėra tinkama, jau nekal
bant apie turtingiausios pasaulio šalies 
pilietį, kuris sutiktų tokioj sukniužusioj 
lindynėj gyventi. Tačiaus, joj šiandien 
gyvena bedarbio Džimio Raffertės šei
ma. Bet jei keliolika metų tam atgal būt 
kas pirštu parodęs į šį laužą, kur gal tik 
žiurkės veisėsi, ir būt pasakęs: Džim, tai 
tavo ateities “palocius”, tai tokio pasaky- . 
mo autorių Raffertė būt išvadinęs di
džiausiu kvailiu ir neišmanėliu. O vienok 
visgi taip atsitiko. O kita, ir kas ga
lėtų užtikrinti, jog rytoj ir su daugeliu 
kitų tokių Rafferčių, kitų darbininkų 
taip neatsitiks, kapitalistinės sistemos 
šalyj ?

Džimis Raffertė nors ir buvo sunkaus
darbo žmogus—angliakasys, vienok buvo 
ir pilnas kapitalistinės sistemos auklėti
nis tikroj to žodžio prasmėj: didelis pa
triotas, ištikimas bosams vergas ir ne- 
apkentejas sveturgimių (fornerių) dar
bininkų, o jau ypatingai tų, kurie kiek 
nors išreikšdavo nepasitenkinimą dar
bo sąlygoms ir bosų sauvališkumui. Nu
siklausęs jis tokių kalbų bėgdavo “ne
nuoramas” skųsti bosams, žodžiu sa
kant, Raffertė būvo tos rūšies ameriko
niškas tamsūnas. Žinoma, jis užtai bo
sams buvo labai geras ir todėl pas bosus 
turėjo gerą vardą ir visados gerą darbą. 
O tuos, kurie būdavo kuomi nepasitenki
nę darbe, Raffertė vadindavo raudonais, 
socialistais, bolševikais ir tam panašiais 
vardais. Gi bosams toks ištikimas vergas 
buvo labai naudingas, nes nevieną tų 
“raudonų nenuoramų” bosai greitai atsi
kratydavo, ačiū Raffertės pasidarbavi
mui. Nekartą Raffertė, nusiklausęs mai- 
nierių nusiskundimų bei išmetinėjimų, 
šaukdavo: “Jei jums negerai šioj šalyj, 
jūs, prakeikti bolševikai, tai kodėl, po 
velniais, nevažiuojate į Rusiją?” Gi pats 
Raffertė, kaip ir daugelis kitų tokių ti
pų, aklai tikėjo, jog šioj demokratijos ša
lyj kiekvienas, net ir ubagas turi lygią 
progą patapti turtingu ir žymiu žmogum 
bei valdininku. Juk ir Lincolnas buvo 
biednas ir iš prasčiokų kilęs, o buvo net 
šalies prezidentu ir paliko žymiu žmo
gum ne tik šioj šalyj, bet ir viso pasaulio 
istorijoj. O kiek daugiau yra tokių šioj 
šalyj turtingų ir žymių vyrų, kurie vis 
iŠ prasčiokų, biednų kilę? Tik, ot reikia 
mokėti gyventi, taupyti savo centus, bū
ti geru piliečiu, klausyti valdžios, įstaty
mų ir būti geru, teisingu bosams, o kar
tu ir ištikimu bažnyčiai. Raffertė tokiuo 

< ir buvo.
Darbas anglių kasyklose ėjo gana ge

rai ir apie atėjimą blogų laikų, nedarbo 
į kietos anglies industriją nieks ir sap
nuoti nesapnavo. Gi Raffertė, kaipo iš
tikimas bosų klapčiukas, pakalikas visa
dos turėjo gerą darbą, o prie to, dar ne
mažai ir viršlaikių. O tas, žinoma, Raf- 
fertei ir teikė viltį, kad jo laimės “laivas” 
artinasi prie jojo gyvenimo “kranto” ir 
jis kada nors iškils į žymius žmones, ar
ba nors pataps biznierium. O tada ant

darbo jam tik nusispjauti. Prie to, dar 
tenka pasakyti, jog Raffertė buvo ir pa 
čėdlyvas, taupus žmogus; kiekvieną atlie
kamą skatiką jis taupė ir dėjo į banką. 
Bet kad “audra” gali iškilti ir jo vilties 
“laivą” į šipulius paversti gyvenimo jū
roj, tai jam visai ir į galvą neatėjo.

Raffertienė irgi buvo taupi moteriškė; 
nemetė jinai vyro sunkiai uždirbtus cen
tus be reikalo. Taip sakant, buvo skrum- 
ni, taupi šeimininkė. Ir jinai nors ir ne
buvo airių tautos, bet valietė, tačiau ji 
apsivedus su Rafferte priėmė katalikiš
ką tikėjimą ir buvo pilnai ištikima kata
likų bažnyčiai. Ir nors jai giminės kaip 
kada ir prikišdavo, jog ji paniekino pro- 
testonišką tikybą ir tuomi užrūstinus vi
sagalį dievą, bet ji į tokius jai užmetimus 
nekreipė domės, nes savo gyvenimu su 
Rafferte buvo pilnai pasitenkinus. O 
dievą, jos supratimu, garbino vieną ir tą 
patį. “Mūsų visų vienas ir tas pats sie
kis”,—ji sakydavo. Gi Raffertė tokiu sa
vo žmonos sanprotavimu ir elgesiu taip 
jau buvo pilnai pasitenkinęs; net tankiai 
ir didžiuodavosi tuomi, lygiai kaip ir sa
vo patrijotizmu.

Laikas bėgo, kaip sriaunus upėje van
duo, besinešdams su savim ir visokius 
žmonių pergyventus nuotikius, visas lai
mes ir nelaimes. Ir kas jau praėjo, tas 
daugiau jau nebegrįš; praėjo ir dingsta 
užmiršties okeane, tankiai ant visados. 
Vienok, kas bus rytoj, kokia laimė ar ne
laimė ką laukia rytoj, tai to nieks neži
no ir atspėti negali. Taip ir su Rafferte, 
kas praėjo, ką pergyveno, tai žino ir tas 
šiandien viskas gal tik atmintyj yra, bet 
kas laukia rytoj, tai ,Raffertė, kaip ir 
nieks kits nežino. Ir nepaisant, kaip Ra
ffertė nesvajojo ir kaip jis netvėrė savo 
ateitį savoj vaizduotėj, bet ką jam ry
tojus žada, tai jis ir sapne nesapnavo.

Ir nors Rafffertės vienintelis tikslas 
ir svajonė tebuvo: tai kaip galint kuo 
daugiau susikuopti grašių, įeiti į kokį 
biznį, ar dasigauti į kokią valdvietę ir 
tuomi atsižymėti. Bet kad pažinti patį 
gyvenimą tokiuo, kokiuo jis yra, tai Raf
fertė nenorėjo; nenorėjo jis nei to žino
ti, jog maitinti save tuščiomis svajonė
mis yra lygiai taip bergždžias darbas, 
kaip ir keptais karveliais iš dangaus. Jis 
taikė savo ateitį vien tik ant patrijotiz- 
mo ir ištikimybės bosams, valdžiai ir 
bažnyčiai. Gi apie pažinimą paties gy
venimo, apie jo social ę sudėtį, klesų skir
tumus, Raffertė visai ir nepamąstė. Jis 
tik pilnai tikėjo, kad šioj šalyj visi esą ly
gūs ir visi turi lygias progas patapti 
turtingais. Tik, ot reikia mokėti gyventi. 
O jis jautėsi, jog jis moka gyventi, moka 
taupint savo centus ir būti ištikimu bo
sams ir valdžiai, o ir bažnyčios neužmirš
ta, tad ir dievas jo negali užmiršti.

Wall stryto biržoj, 1929 m., didelis su
smukimas nepraėjo veltui ir anglies ka
sėjams. Nes paskui finansinį krizį, sekė 
ir industrijinis krizis, neaplenkdamas ir 
kietos anglies industriją. Anglių kasyk
lose darbai pradėjo šlubuoti, siaurėti, o 
darbo j ieškančių armija kasdien didėti. 
Bosai pasidarė irgi nesukalbami, žiau
rūs; už mažą dalykėlį stabdo nuo darbo, 
arba net visai pravaro iš darbo. Ir ne
paisant, kad Raffertė jiors ir buvo gana 
ištikimas bosų tarnas ir geras jiems, bet 
ir jam jau bosai paliko ne tie. Viršlaikiai 
nutrūko ir jam, įeigęs sumažėjo, o tuo
mi ir gyvenimas pasidarė sunkesnis, var
gingesnis. Jau net ir galą su galu su
vesti pasidarė sunku; jau reikalinga dar 
daugiau prisilaikyti pačėdlyvumo, nes ki
taip reikės imti iš gatavų, kad pridurti 
galą. Kitaip sakant, jau reikalinga dir
žas prisiveržti, jei nenori imti gatavus, 
sutaupintus skatikus juodai dienai.

Jau du metai, kaip tokia padėtis tę
siasi, kaip mainos tedirba tik po dieną, 
dvi, o daugiausia—tri^>Vis labiau ir la
biau jau pradeda įkirėti tokia padėtis su 
kiekviena diena; net ir baimės šiurpas 
pradeda kaip kada Raffertę sukrėsti.- 
“Kas gi ištikro bus, jei nepradės kasyk
los geriau dirbti? Argi prisieis suval
gyti gatavai sutaupintus centus?”—ne 
kartą Raffertė pats sau statė klausimą.

(Bus daugiau)

Tai Francijos valdžios kabinetas. Iš kairės j dešinę: Au
rio), Campinchi, Chautemps, Blum, Bonnet, Sarraut ir Monnet.

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Skundžiasi “Toros” Skaity
tojas, Kad Jį Užpuolę 

Maldininkai
Pil. Simcha Baronas jau nuo 

prieškarinių laikų sinagogose 
skaito šventąją “Torą”. Pasku
tiniuoju metu jis skaitė “To
rą” A. Panemunėj, Vaidoto g. 
99 nr. sinagogoje. “Jom-Ki- 
pur” ir “šmini-acenes” švenčių 
metu toje sinagogoje kilo 
triukšmas, o “Toros” skaityto
jas jėga buvęs nustumtas nuo 
tiltelio.

Dėl to įvykio “Toros” skai
tytojas Baronas Kauno apylin
kės teismui padavė skundą, 
kuriuo prašo patraukti tieson 
Mendelį Fainą, Vigderį Fridą 
ir Ruvimą Milerį pagal B. St. 
77 str. (už nepadorų triukšmą 
pamaldų metu), 80 str. (už 
smurtą laike šventimo) ir 530 
str. (už įžeidimą).

4 • ' • - • , !

Neblaivūs Piliečiai Kliudė
Gesinti Gaisrą

Lapkričio 1 d. apie 15 vai., 
už Vilijampolės, prie X-to for
to, užsidegė VI. Mejerio vieno 
aukšto medinis namukas. Nors 
gaisras buvo ir ne miesto ribo
se, bet Kauno ugniagesiai bu
vo iškviesti gaisro gesinti. Ug
niagesiams nuvykus į gaisro 
vietą, juos puolė vietos neblai
vūs piliečiai, sakydami: “čia 
mūsų karalystė'ir jūs, miesčio- 
nys, neturite teisės čia kojos 
įkelti, nors mes sudegtume ar 
prasmegtume!”... Tie piliečiai 
net puolę ugniagesius mušti 
ginkluoti įvairiais įnagiais. 
Ugniagesiai paleidę į juos van
dens srovę, bet tai negelbėję— 
tie vis puolę ir du ar tris ug
niagesius net sužeidę.

byla. Pilna salė prisirinko teis
mo darbuotojų ir tarnautojų, 
daug ponių kavinių lankytojų.

Perskaitomas trumpas kal
tinamasis aktas. Teismas klau
sia, ar kaltinamoji prisipažįs
ta kalta.

Prisipažįsta.
Medic, ekspertai profesor. 

Blažys, Mažylis ir Lazersonas 
apžiūrėjo kaltinamąją ir pas
kui teismui pareiškė savo nuo
monę (šiuos ekspertus kvietė 
kaltinamoji).

Prof. Blažys ir prof. Mažy
lis sako, kad kaltinamoji da
rydama nusikaltimą buvusi iš
siblaškius, svetimų žmonių ap
linkumoj nepajėgus kritiškai 
galvoti, jos psichinė būsena 
buvus nenormali; po gimdymo 
apie 6 savaites moters psichinė 
būsena esanti nenormali.

Kaltinamoji paskutiniu žo
džiu prašo teismą jos pasigai
lėti.

Po ''pusvalandžio teismas pa
skelbė rezoliuciją: J. S. pripa
žinta kalta ir nubausta trejais 
metais sunk, darbų kalėjimo, 
bet kaip nepilnametei vienas 
trečdalis bausmės numuštas.

bus dalinama trupmenomis. 
Terminas pristatyt veikalui 
1938 m. spalių men. 15 d. 
Rašinio dydis nemažesnis, kai 
60,000 spaudos ženklų (2 
spaudos lankai). Premijuotas 
rašinys bus atspausdintas 
Draugijos organe Kova su 
džiova.

Rasta Netvarka “Bostone”
Kauno miesto darbo inspek

cijos atstovai šiomis dienomis 
patikrino tekstilės fabriką 
“Boston”. Rasta, kad 7 darbi
ninkams visai nebuvo išduotos 
atsiskaitymo knygelės. Kai ku
riems darbininkams atlygini
mas buvo mokamas mažesnis, 
negu nustatytos uždarbio nor
mos. Fabrike, ypač dažymo 
ir plovimo skyriuose, darbi

ninkams darbo sąlygos yra la- * 
bai blogos. Visam fabrike nėra 
nė vieno ventiliatoriaus. Fab
riko administracija įpareigota 
skubiai visus trūkumus paša
linti.

Prasigėrė ir Krečia šposus
Į “L. ž.” redakciją užėjo 

tūlas pil. Albinas Paulauskas, 
Palaimos kaimo (buv. Antinin- t ' 
Kų palivarko), Skaudvilės vai., 
Tauragės apskr., ir prašė per
siųsti jo dokumentus į namus, 
nes jis... nusižudysiąs. O prie
žastis esanti ši: gavęs 500 Lt. 
pensijos, kurią, laukiant stoty 
traukinio, kažkas ištraukęs. 
Tuo tarpu A. Paulauskas re
dakcijoje dvokė degtine.

Byla ir Bausme Dėl Nau
jagimio čemodane

Spalių 26 d. Kauno apygar
dos teismas sprendė J. S. bau- 
džiam. bylą. Bylos turinys 
trumpas ir paprastas, tik by
los aplinkybės ne visai papras
tos.

1935 m. pavasarį J. S. 20 
m. amžiaus, nurodydama prie
žastį, kad jai reikia išvykti į 
užsienį operacijos daryti, ga
vo užsienio pasą ir išvyko į 
Karaliaučių. Ji atsigulė į mo
terų polikliniką ir pagimdė 
dukterį. Po kelių dienų ligo
ninę apleido ir su dukrele per
sikėlė į vieną viešbutį. Kitą 
dieną ji nusipirko nedidelį če- 
modaniuką, o trečią dieną savo 
12 dienų dukrelę įdėjo į če- 
modaniuką. Naktį viešbutyje 
pernakvojus, rytojaus dieną 
nunešė į geležinkelio stotį ii’ 
čemodaniuką atidavė į bagažo 
kasą, sakydama, kad siųsian
ti maža skuba; kvitą sudras
kė. Gavus iš namų 600 mk. 
Karaliaučių apleido.

Mažojo čemodanėlio niekas 
iš apsaugos neatsiėmė, o jis 
jau ir blogą kvapą pradėjo 
skleisti. Ir mūsų kriminale po
licija kontakte su Karaliau
čiaus policija ir prokuratūra 
išaiškino, kas to čemodanėlio 
savininkė. J. S. buvo patrauk
ta tieson pagal B. St. 455 str. 
Byla buvo svarstoma spalių 
26 d. J. S. atėjo į teismo po
sėdžių salę labai nusiminus, 
vergdama.

O publika labai susidomėjo

MARIJAMPOLĖ
Nušovė Savo žmoną, Kuri 
Dviem Savaitėm Praslinkus 
Po Vestuvių Norėjo Grįžti 

Pas Seną Savo Mylimą
Pil. Petras Umbrasas vedė 

savo kaimynę, kuri turėjus 
mylimą. Dėl to Umbrasienė' 
vos praslinkus dviem savaitėm 
po vestuvių, pareiškė norą 
grįžti pas savo senąjį mylimą. 
Ji savo vyrui pasakius, kad 
pas jį grįšianti po 15—20 me
tų, kai nuo mylimo atliksianti. 
Umbrasas susijaudino, perpy- 
ko ir, netekęs lygsvaros, savo 
žmoną iš pistoleto nušovė.

Marijampolės apyg. teismas 
Umbrasą pripažino kaltu ir 
nubaudė šešeriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

KAUNAS
1000 Litų už Geriausią Vei

kalą “Džiova Lietuvos 
Kaime”

Draugijos kovai su tuber
kulioze centro valdyba (Mic
kevičiaus g. 11a, tel. 23348) 
už geriausią originalinį dar ne-. 
spausdintą ir viešai nepraneš
tą ta tema veikalą paskyrė 
1000 litų premiją, kuri bus 
duota tik už vieną rašinį ir ne-

AR JAU ĮSTOJOTE Į 
NAUJA OLD GOLD 

KONTESTĄ?
Jūs Galite Laimėti Turtą 
Šiame Naujame Konteste

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

Greit Susilauksime!

“VOICE”

Voice išeis, siųskite žemiau

Antrašas

Miestas

H

a

Gold

•VOICE aiškins jūsų jaunuo
liams apie lietuvybę, kultūrą, 
apšvietą.

• VOICE tai bus pirmas tokis 
mėnesinis žurnalas anglų kal
boje.

•VOICE supažindins jūsų jau
nuolius su Amerikos lietuvių 
veikimu.

• VOICE užpildys didelę spragą 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Seniai jau tokio žurnalo rei
kėjo.

• IŠKIRPKITE žemiau telpantį 
kuponą ir pasiųskite kartu su 
$1.50 žurnalo leidėjams. Tegul 
jūsų jaunuoliai džiaugiąs susi
laukę naują žurnalą—VOICE.

Box 38, Station W.

Brooklyn, N. Y.

•VOICE jau turi savo bendra
darbius įvairiuose Amerikos 
lietuvių kolonijose ir Lietuvoj.

NAUJĄ JAUNUOLIŲ 
ŽURNALĄ

VOICE yra remiamas visos 
Amerikos pažangios lietuvių 
visuomenės.

UŽRAŠYKITE JĮ SAVO JAUNUOLIAMS

KAINA TIK $1.50 METAMS

Siunčiu $1.50. Tuoj kai

paduotu antrašu.

Vardas

approved by Business leaders!
radio voice of 

LITHUANIANS 
Programs Through 
WMBQ, 1500 kcs.: 

(In Lithuanian and 
English)

Mon.—Fri. 10:30 a. m.
& Thursdays 9 p. m. 

Aidonc Tablets Musical 
Program (in English) — 
Mondays, 10:45 a. m. 

Klcen Koi News Program 
(in Lithuanian) — 

Tuesdays, 10:45 a. m.

“It is unnecessary for us to say that we are | 
not only satisfied with the results, but we are » 
really surprised at the quick action we are « 
getting wherever Valaitis Radio programs are 
heard.” x of great neck, l. i.

“We never started to make money until Va
laitis took on our advertising accounts.”

V.. MASPETH. N. Y.
“We like Valaitis advertising for the rea

son that he is conservative and will not ad
vise to spend large sums of money for ad
vertising until such a time as tests have prov
en the value of a campaign.”

U., BROOKLYN, N. Y.

“Valaitis takes his personal interest in the work he has done for us; • 
and has rendered service we have not received from any other agency.” « 

K., BAYONNE, N. J. į 
“For the last two seasons, we have received the greatest number of | 

inquiries at lesser cost per inquiry than any previous similar period. | 
We feel the results are mainly due to the untiring and able efforts of | 
Valaitis.” ~ J.. Elizabeth, n. j. |

“Our idea of an advertising agency is one that intelligently studies 
the client’s problem and then presents an intelligent plan or campaign, n 
not only for the current season, but for seasons in advance. You have 
done this most admirably and I want to express my appreciation for it.” I 

C., RAHWAY, N. J.

“Valaitis made some definite recommendations as to the type of pro- | 
gram and announcements which should be used. And we can only say ’ 
that the results obtained from Valaitis’ suggestions have been more • 
than gratifying. It is apparent that many things affect to a great »
extent the pulling power of the radio pro
gram Valaitis is putting on. Our experience 
would seem to indicate that he is thoroughly 
familiar with all those factors.”

T., NEWARK, N. J.
“We are more than happy with the results 

achieved as a result of Valaitis Advertising 
recommendations.” h., Bridgeport, conn.

“Valaitis unique experience constitutes a re
servoir of practical information and sound 
practice that should be particularly valuable 
to every business institution.”

G., EASTON, PA.

Radio Voice of Lithuanians
Jonas Valaitis, Advertiser

560 Grand Street Brooklyn, N. Y. Į
Office Stagg 2-8662 Studio WMBQ Stagg 2-9307 |
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AKP vienetas rengia 20 m. sukak
tuves gyvavimo Sovietų Sąjungos. 
Įvyks 24 d. lapkričio, trečiadienio va
kare. Darbininkų Svet. Kalbės Styve 
Nelson, nesenai sugrįžęs iš Ispani
jos karo fronto, taipgi dainuos drg. 
Kuzmickas iš Shenandoah. Po pro
gramos bus šokiai. Širdingai kviečia
me visus atsilankyti, paremti spau
dą, nes pelnas skiriamas Sunday ir 
Daily Worker. įžanga 25c asmeniui. 
— Komunistė. (275-276)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Lapkr. 24, trečiadienio vakare, 
prieš Dėkavonių Dieną yra rengia
mas didelis balius pagelbai Daily ir 
Sunday Worker. Bus ir laimėjimo 
traukimai už įžangos bilietą, kuris 
kainuos 50c. Pirmas laimėjimas tai 
Chevrolet automobilis, kiti daiktai 
mažesni, bet ir geros vertės, viso 20 
laimėjimų. Kurie neturite bilietų, pa
sipilkite, o kurie turite dėl pardavi
mo, tai stengkitės visus parduoti. 
Balius bus 711 Club — 711 S. Broad 
St. — Veik. Kom. (275-276)

rinnad., Lapkričio 22, 1937
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Totorių Autonominės Sovietinės Respub likos būrelis vyrų ir moterų susirinkę svar
sto Sovietų naują konstituciją ir būsimus visuotinus rinkimus.

Worcester, Mass
Miesto Majoro Rinkimų 

Tąsynės
Jau buvo “Laisvėj” atžymė

ta, kad šių metų rinkimai bu
vo intensyviai ir likosi išrink
tas tik 45 balsų didžiuma de
mokratas J. A. Sullivan. Ta- 
čiaus jo oponentas republiko- 
nas William A. Bennet parei
kalavo naujo perskaitymo vi
sų 71,505 balsų ir skaitymas 
užsitęsė nuo 9 d. iki 16 d. lap
kričio pavakario. Perskaitymo 
rezultatas parodė, kad pasta
rasis turi 96 balsus daugiau 
už dabartinį majorą J. A. Sul
livan.

Dabar Sullivan’as kalbasi su 
advokatais ar apsimokėtų eiti 
į teismą, kadangi nekurtos ba
lotų dėžutės buvę atplėštos ir 
tt. Gal reikės piliečiams iš- 
naujo balsuoti.

Lietuvių kairiosios sriovės 
dailės srityje pasireiškė geras 
žygis. Aido Choras užkvietė 
vadovauti chorą Josephiną 
Karsokienę, kuri sugabiai mo
kino buvusį žvaigždės Chorą. 
Lapkričio 14 d. jau turėjo dai
nų praktikas, kuriose dalyva
vo ir solistas J. Sabaliauskas 
ir kiti senesni dainininkai. Vi
same kame pasireiškia drau
giškesnė dvasia ir harmonija, 
kuri, be abejo, prisidės prie 
pasekmingesnio veikimo dailės 
srityje. Nekantrus.

parodė praeitį ir maž daug, 
dabartį Sovietų šalies gyvavi
mo, darbininkų poilsio namus, 
kurie pirmiau buvo caro palo- 
ciais, darbininkų ir jaunimo 
pasiryžimą, o taipgi, kad ir po 
šiai dienai yra likučių valdan
čiosios klasės, kurie deda pas
tangas tam progresui pakenkti' 
ir tt. Po judžių buvo renkamos forde,

New Britain, Conn

Easton, Pa
Ir Mes Apvaikščiojome 20- 

metines Sovietų Sąjungos 
Sukaktuves

Eastone apvaikščiojimas 
įvyko sekmadienį, 7 d. lapkri
čio. Paminėjimas buvo rengia
mas Komunistų Partijos ir rei
kia pasakyti, kad nusisekė la
bai puikiai, žmonių dalyvavo 
pilnutėlė Easton Baking Co. 
Svetainė; nebuvo net vietos 
kur sėsti, vėliau atėję veik ne
tilpo svetainėn. Gražų įspūdį 
darė skoningas išpuošimas sve
tainės: raudona spalva, rau
donom šviesom ir įvairiais šū
kiais ir ©balsiais. Pačiame 
prieky kabojo Lenino ir Sta
lino paveikslai, kuriuos savo 
ranka pagamino mūsų vietinis 
artistas d. Carl Wilson. Jų ar
tistiškumu ir spalvų gilumu 
negalėjo atsigrožėti susirinkusi 
publika.

Susirinkimui pirmininkavo 
vietinis Kompartijos darbuo
tojas d. Vitas Tilvikas. Pro
gramą pildė penkios Ziegler 
šeimynos seserys, sudainuoda- 
mos keletą revoliucinių dainų. 
Kalbėjo žymus
New Yorko, d. Harry Ray
mond. Jis, savo kalboj, piešė 
Sovietų Sąjungos laimėjimus ir 
pažangą. Nors buvo garsina
ma, kad kalbės d. Sam Don, 
“Daily Worker” štabo narys, 
tačiaus pastarasis negalėjo pri
būti delei ligos ir d. Raymond 
buvo pasiųstas jo vietoje. Po 
prakalbų buvo rodomi judžiai 
“Diary of a Revolutionist,” 
kurie abelnai imant publikai 
patiko. Nors paveikslas turi ir 
silpnųjų pusių, ir dalinai ne 
visiem (tiem, kurie nepratę 
prie judžių) suprantamas, ta
čiaus atitiko šiam mitingui, nes

Landerio Dirbtuvėse Darbinin
kai Pasisakė už CIO

Lapkričio 16 d. įvykę balsa
vimai Landert Frary & Clark 
dirbtuvėse, čionai ir East Hart- 

_____ , nustebino kompaniją,
aukos Lincoln’o Batalionui Is-, kuri nenorėjo pripažint CIO 
panijoje. Aukauta noriai ir uniją. Darbininkai balsavimais 

kad jie ne tik yra 
nariais U. E. R. & M. W. 207 
lokalo, bet jie ant visados pa- 

j sirenka tą uniją sau už geriau
sią apginėją darbo reikalų.

I 1,998 balsai už ir tik 108 prieš, 
I vietinėse dirbtuvėse pasisakė 
1 už CIO uniją. E. Hartforde 
balsavo už 200, prieš 8. Tai 
milžiniška didžiuma su CIO 
unija, o. tik saujalė prieš ją. 

dirbo j gioj 'dirbtuvėj darbininkų 
platinda-J laimėjimas, tai laimėjimas vi

sų dirbtuvių darbininkų, nes iš 
kakinos ateina balsavimai 
American Hardware Corp, ši 
kompanija taipgi nepripažįsta 

. unijos, kaip ir pirmoji. Ta- 
' čiaus praskintas takas paro- 
, dys ponam tą patį.

Ryšyj su tais balsavimais ir 
miesto valdyba nesiskaitė su 
darbininkų reikalavimais, ne
leido šviesų parodos. Kompa
nija, veikiausiai, buvo užšriu- 
bavus valdininkus taip elgtis. 
Prisirengimui prie balsavimo, 
masiniam mitinge teisingai 
kalbėtojai pasakė darbinin
kam, kad metai atgal jie ne
žinojo, katras bus išmestas iš 
dirbtuvės už bandymą tartis 
su bosais apie algų pakėlimą 
ir sąlygų gerinimą. Dabar gi 
visi bus lygūs tartis apie sąly
gas už to paties stalo, prie ku
rio kompanijos ir unijos atsto
vai kalbėsis. Atmename mes 
tuos laikus, kuomet daugelis 
sakydavo: kur, jau, kur, bet 
Landerį “nepajudins” darbi
ninkai. Viena, kad žmonės nė
ra gana apsišvietę, o antra, 
kompanija neprisileis prie uni
jos susiorganizavimo, nes ten 
storžieviai valdo tą dirbtuvę. 
Šiandien tas viskas matos, ko 
vakar nesitikėjom.. Darbinin
kai progresuoja šuoliais.

Koresp.

gausiai, nežiūrint įžangos prie j parodė 
durų. Surinkta $20.07.

Mitingas pasibaigė su d ai-į1 
nomis ir Internacionalu. Par
duota nemažai literatūros ir 
gauta partijon narių.

Komunistų Partija nori iš
reikšti savo gilų dėkingumą 
visiems, kurie tik dalyvavo pa
rengime, kurie aukavo Ispa-> 
nijos kovotojams, kurie dirbo' 
dėl to paminėjimo,. ] 
mi tikietus bei kitaip prisidė-1 
darni prie minėto apvaikščio- 
jimo pasekmingumo. Nežiū
rint didelių išlaidų, dar liks 
Partijai pora dolerių / ateities 
veikimui.

Dabar Kompartija kviečia 
visus dalyvauti 5 d. gruodžio 
masiniame ' susirinkime, kur 
bus rodomi Ispanijoje gaminti 
judžiai “The Heart of Spain”. 
Tie judžiai buvo užginti Penn- 
sy Ivan i jos valstijoje, tačiaus 
tapo iškovotas leidimas juos 
rodyti. Visas pelnas nuo in
džiu eis naudai amerikiečių 
vaikinų, kurie Lincoln’© Bata
lione Ispanijoje 
mokratiją. Tad 
mui, gruodžio 5

kovoja už cle- 
iki pasimaty-

Eugenija.

ITALIJA ATVIRAI RE
MIA JAPONIJOS KARĄ

Roma, lapkr. 18.—Chini- 
jos ambasadorius Chen 
Kou-fu pasikalbėjime su 
Italijos užsienių ministeriu 
grafu Ciano stengėsi pa- 
lenkt Italiją Chinijos pusėn. 
Bet Ciano šiurkščiai užrei- 
škė, kad Italija remia ir 
rems Japoniją prieš Chini-

POLEMIKA IR KRITIKA

kovotojas iš

Harrisoniečiam Pastaba.
Pasirodo, kad Harrisono 

draugai “rimtai” užsigavo ma
no trumpa žinute ir duoda 
“kritiką” net kuopos vardu, 
bet nepasakyta ar kuopos su
sirinkime jie nutarė rašyt 
“kritiką”, ar pavieniai drau
gai tai daro. Tiek to. Kas pri
vertė mane daryt tą pastabą 
“Laisvėje”? Štai, kas. Man 
esant ALDLD II Apskričio ko
mitete per 6 metus ir rengiant 
piknikus, pasirodo, kad ištik- 
rųjų tūlų kolonijų draugai 
praktikuoja tam tikrą kolonia- 
lį patriotizmą, nes į apskričio 
parengimus labai mažytė jų 
dalis lankosi. Tūli net savo pa
rengimus turi, 
mi, kad 
darbui.

Man 
draugai 
špaltos ilgio raštą, ir nieko ja
me nepasakė, apart to, ką aš 
rašiau; jie patvirtino, kad taip

neatsižvelgda- 
tas kenkia masiniam

nuostabu, kam
harrisoniečiai

rase 
net

yra. Ten sako, “Mes sutinkam, 
kad gal tūli kp. nariai taip sa
kė” ir tt., ir paduoda priežas
tį-

“Albinas juos neteisingai 
užgavo.” Kur gi logika, drau
gai ? Mat, mums sakyt, pateisi
nama, bet mums pastebėt, ką 
mes sakom—užgavimas.

Toliaus: “Tokiu būdu, mes 
manome, kad tokius nieknie
kius koresp. neturėtų rašyti j 
laikraštį.” Kaip gražiai save 
draugai jau kelintoj vietoj su- 
simušat. Jeigu tai “nieknie
kiai”, tai ko gi jūs taip užsiga- 
vot ir tiek dar prirašėt “kriti
kos”? Man rodos, kad jūs, 
draugai, daug geriau padary
tumėt parašydami iš savo mie
sto dirbtuvių žinučių, o ne tuš
čias polemikas varinėdami.

Albinas.
Red. Pastaba. — Mums at

rodo dalykas, dėl kurio kelia
mos polemikos, yra persmul- 
kus ir neverta dėl jo užimti

Lapkričio 7 cl. čia įvyko 
prakalbos, kurios buvo suren
gtos darbo sekretorei F. Per
kins, iš Washington©. Prakal
bos įvyko United Church (ba
žnyčioje) prie Park Ave. ir 
State St.

Prakalbų pasiklausyti susi
rinko apie 3000 žmonių. Kal
bėtoja palietė daug svarbių 
punktų, kurie sudaro vienokių 
ar kitokių sunkumų darbo 
žmonėms. Abelnai, visa pra
kalba buvo gana įdomi, ta- 
čiaus kad ją. visą atžymėt, tai 
perdaug vietos užimtų laikraš
tyj. Pasitenkinsim tik paminė
jimu kelių svarbesnių prakal
bos punktų.

Darbo seki*, sakė, jog bėgy
je pastarųjų 15-kos metų dar
bininkų padėtis darėsi vis sun
kesnė ir sunkesnė. Krizini už
ėjus, tapo paleista iš darbų 
milionai darbininkų; gi dar
bams pagerėjus suimta atgal į 
darbus milionai darbininkų, 
bet daugelis jau ne tų pačių, 

j nes tūli per tą laikotarpį pa
seno ir fabrikantai nenori jų 
priimti.

P-lė Perkins pareiškė, jog 
Jungt. Valst. Darbo Dept. pla
nuoja karą industrijoms už 
diskriminavimą senesnių dar
bininkų. Pagal padarytus tyri
nėjimus WPA darbuose pasi
rodo, kad darbininkai amžiu- 

. je 47-48 metų pilnai gerai at- 
I lieka darbą. Taipgi p-lė Per-^ 
kins stovi už nustatymą darbo 
valandų ir minimum algų, kas 
žymiai pagerintų darbininkų 
būvį.

Buvo duota klausimas, ko
kios ji nuomonės apie organi- 
zavimąsi darbininkų į CIO uni
ją ir kitas industrines unijas. 
Kalbėtoja atsake, kad ji pilnai 
sutinka su CIO ir kitomis in
dustrinėmis unijomis ir ragino 
darbininkus organizuotis.

P-1. Perkins piano, kad dar
bo valandos dar reikia su
trumpinti ir algos žymiai pa
kelti, idant darbininkai tinka
mai galėtų pragyventi.

Čia apibudinau tik mažą da
lelę p-lės Perkins prakalbos, 
kuri atrodo gana prielanki 
darbininkų klasei.

Nepaisant to, kad net val
džios atstovai ragina darbi
ninkus organizuotis, bet patys 
darbininkai neužtenkamai 
kreipia atydos į unijas. Paim
kim kad ir patį Bridgeportą, 
kur prie didesnių dirbtuvių 
kas savaitė CIO organizato
riai šaukia darbininkus orga
nizuotis, tačiaus darbininkai 
didžiumoje nė atydos į tai ne
kreipia.

Organizuotis privalo visi — 
mažai uždirbantieji ir tie, ku
rie gerai uždirba; vieni — 
kad iškovot daugiau algos, o 
kiti, kad palaikyt gaunamąją 
alga. Arisonas.

Kiek Japonijai Lešuos Karas 
Su Chinija Šiemet

Tokio.—Japonų laikraščio 
“Yomiuri” karinis žinovas- 
rašytojas skaičiuoja, jog ka
ras su Chinija lešuos Japo
nijai 1,650 milionų dolerių 
iki galo šių finansinių me-

U. S. A. Ambasadorius Per- 
sergsti Lenkiją nuo Sutar

ties prieš Komunizmą 
Paryžius, lapkr. 19.—

Pranešama, jog Amerikos 
ambasadorius Franci jai W. 
C. Bullitt, atsilankęs į Var- 
šavą, perspėjo Lenkiją nesi- 
dėt prie Vokietijos-Japoni- 
jos-Italijos sutarties prieš 
komunizmą (Sovietus).

Diktatorius Uždarė Federa- 
lius Teismus Brazilijoj

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos fašistinis diktatorius 
Getulio Vargas paskelbė, 
kad aukščiausias teismas 
šalyje dabar tai karinis tri
bunolas, ir uždarė visus fe- 

, detalius teismus.

tiek daug laikraštyj vietos. 
Todėl šiuomi polemiką ir už
darome.

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen-

CLEVELAND, OHIO.

Lyros Choro Susirinkimas ir 
Prakalba

Lyros Choro susirinkimas įvyksta 
lapkričio 23 <1., 920 E. 79th St., 7:30 
vai. vakare. Šiame mitinge Lyros 
Choro jaunuoliai turės kalbėtoją iš 
Chicagos drg. Litviną, jaunuolį, ku
ris tik sugrįžo iš Ispanijos. Drg. Lit
vinas kalbės jaunuoliams apie Ispa
niją, nes jis pats dalyvavo kovose , 
prieš fašizmą už Ispanijos demokra- j 
tiją. Todėl, kaip jaunuoliams, taip ir 
seniems yra labai svarbu atsilankyti vj&am dUOna, balta duona, Caleh ir raisin duona, taipgi 
išgirsime jauno kovotojo prakalbą, kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
— J. A. v. (275-276) kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake,kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Tel. Stagg 2-5043Notary Public
I

BROOKLYN LABOR LYCEUM IS

DARBININKŲ ĮSTAIGA

Ei

s

i Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

tfOTSSroifSvTtftf ūū irti irti irti irti irti irtiirti toil ihi thi ma mt toi

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

Wholesale and Retail
NOTICE is hereby given that License

IUi RA M

Naujausio išdirbimo, vėliausio iš
tobulinimo Remington Rand 

rašomoji mašinėlė.
KAINA $64.50

Jų yra skirtingų kainų. Nau
jos mašinukės parsiduoda 

nuo
$39.50 iki $79.50

Kainų skirtumas eina sulig dydžio 
mašinėlės ir sulig tobulumo

Jų yra tokio išdirbimo, ku
rios dirbant neišduoda gar
so, vadinamos Noiseless. Jos 
yra penkiais doleriais bran

gesnės už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėlės galite gauti su lietu

viškais akcentais.
Puikiausia Kalėdų dovana, tai ra
šomoji mašinėlė. Kol dar yra lai
ko iki Kalėdų kreipkitės į “Lais
vę” dėl platesnių informacijų rei

kale kalbamų mašinėlių.
“Laisve” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.
i < T A IC V 5”

No. 
RL 4966 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A ol the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1698 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oji .the.„i>r.ejcnises. ~ ...... ___ .

, JOHN TURNER 
1698 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10797 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at <389 Nos
trum! Ave., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ADOLF MOLLER
389 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847

Rašykite Mašinėle
Naujausios mados rašomas 
mašinėlės galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

427 Lorimer Street
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

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

apylinkę orui atvestant.

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

ej* ei* O- & -T-

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

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

Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS 

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

X-SPINDULIA1S IšEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

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



Poslapis šeštas
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New Yorko Apielinkes Žinios
IŠ K. Menkeliūniūtės Prakalbos ir Prelekcija

.Išleistuvių Apie Sveikatą
Micamold Darbininkai 

Laimėjo Streiką

ri

Pirmad., Lapkričio 22, 1937

PA.IIEŠKOJIMAI

Nebeturim Valios Ant 
Savo Parapijos

Penktadienio vakarą, Lietu
vių Am. Piliečių Kliube, įvyko 
dainininkės Konstancijos Men
keliūniūtės išleistuvės, kurias 
rengė Lietuvių Radio Valan
dos vedėjai.

Programos pildyme dalyva
vo Pasquale Collacino, jauna 
ir gabi rusų tautos dainininkė, 
kurios vardo nenugirdau: Vio
leta Tamkiūtė, Aldona Klimai- 
tė, Aido Choras ir pati Men- 
keliūniūtė. žodžiu, duota gera 
koncertinė programa, nes kaip 
kitataučiai, taip visi dalyvavu
sieji lietuviai yra žinomi ir my
limi koncertus lankančios pub
likos.

Tarp dainų, vakaro pirmi
ninkė Eva Bimbienė pakvietė 
“Laisvės” redaktorių R. Miza- 
rą tarti keletą žodžių, kadan
gi, kaip išsireiškė pirmininkė, 
mažai buvo tokių “Laisvės” 
koncertų, kuriuose Menkeliū- 
niūtė nebūtu dainavus.

Mizara pasakė gerą kalbą, I 
nurodydamas, kaip didžiosios, 
lietuvių Amerikon emigracijos' 
laikais lietuviai vyko Ameri-1 
kon bemoksliai ir čion atvykę 
nerado sukurtos lietuviu kul
tūros, mokslo, meno. Nebuvo 
lietuvių profesionalų, inteli
gentijos.

Atvykę, sako kalbėtojas, 
daugelis atsidavė likimui — 
kaip bus. taip bus. Bet kiti, ta
me skaičiuje ir Menkeliūniūtė, 
nesutiko su tuo. Ji dirbo sun
kiai ir uždarbi išleisdavo dai-1 
navimo ir muzikos pamokoms. 
Ji dalyvavo Aido Chore ir vai-l 
dinimuose. Pirmoji laida mūsų Į

Sekmadienį, lapkričio (Nov.) 
28 d., 2 vai. po pietų, “Lais
vės” Svetainėj, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y., draugas 
D. M. šolomskas, vienas iš 
“Laisvės” redaktorių, kalbės 
apie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizacinius 
reikalus. Jisai plačiai nušvies

Micamold Radio Condenser 
Corp, darbininkų streikas, kuris 
tęsėsi 105 dienas, pereitą penk
tadienį laimingai baigtas. Tą- 
ilgą ir aštrią kovą sėkmingai ve- j 
dė United Electrical, Radio and 
Machine Workers Unijos Loka-. 
las 1236, CIO.

Lietuvių katalikų triūsu iš- 
budavotoj Vilniaus Vartų Glo- 
bėjos. parapijoj ant Broome 

j St., New Yorke, lietuviai galų 
gale bepasilikom tik burdin- 
gieriais. Pastaruoju laiku kle
bonu mums atsiuntė kitatautį, 
kuris neatsako mūsų reika-. r  — --------- . - - ----- -- „ ------ c  -----

tos org. darbus ir kovas prieš Streike dalyvavo 540 darbi- lams. Aiškinama, būk tas kle-
1 1 V • • 11 _ _ V 1 1 1  •_    • _  11_________ 1 _ 1 • J _ J • 1 _ •valdančiąją klasę už paliuosa- ninku, kurie energingu dalyvu- bonas atsiųstas tik laikinai, 

vimą politinių kalinių, kuriuos mu pikiete pajėgė išlaikyti šapą ale atrodo, kad jis čia atėjęs 
ponijos žandarai sugrūda į' uždarą nuo liepos mėnesio.
kalėjimusjsavo padarytais kai- bar jie grįžta darban su 37 cęn-; 

tais minimum mokesties vieton 
buvusių 26-šių, laimėję po 5c. į

* valandą pakėlimą algų visiems 
j darbininkams, 40 valandų, 5 die- 

Taipgi pripažįsta
ma ilgiau išdirbusiems pirmeny-! 
bes, garantuojama visų sugrąži
nimas darban, ir teisę kolekty 
viai tartis.

tinimais. Daugiau 200 yra nu
teisti ilgiems metams kalėti.

Prelekcija apie sveikatą 
duos Dr. J. J. Kaškiaučius. Jis ■ 
aiškins, iš ko paeina įvairios li- 
gos ir kaip nuo jų apsisaugo! -nl^ savaitę. . . , , r-, i 11 v • ' mo ilrriaii iiir pasigydyt. Prakalboms uzsi 
baigus 
mus, į 
k in ės.

galėsite duot klausi-
kuriuos daktaras atsa-

Jžanga veltui.
Rengimo Komisija.

Socialistam Pakenkė 
Trockistai

Socialistų Partija, kaip ži
nia, buvo prisiėmus pas save 
ant buiido trockistus, prieš ką 
Komunistų Partija griežtai 
protestavo ir įrodinėjo socia
listams, kad įsileisdami savo 
partijon trockistus socialistai 
kenkia savo partijai ir visam 
revoliuciniam darbininkų ju- 
d ėjimui.

Kairesnieji socialistai su lai
ku pamatė-įsitikino, kad tie jų 
priglaustieji iš darbininkų ju
dėjimo atskalos ir išmestinukai 
daro daug žalos partijai, daugelį 

profesionalų, kultūrininkų, me- balsų atskirose šio didmies-, jų iššlavė lauk. Tačiau Socialis- 
nininku prasisiekė tik erškė-.čio dalyse. Už 1936 metus pa- tų Partijos taip vadinamoji “Se- 
čiuotais keliais. p“

Apart to, kalbėtojas nurodė už I. Amterį, kuris kandidata- 
dar ir skirtumą tarn profesio
nalo ir menininko. Profesiona
lams yra tam tikras mokslo 
rubežius ir, didžiumoje, pro
fesionalai tikisi ir susilaukia 
sau geresnio asmeninio gyve
nimo iš savo pastangų. Meni
ninku mokslas niekad nesibai
gia ir mažam nuošimčiui tėra 
galimybių užkopti i pačias vir
šūnes. kur iau gali turėti gerą 
gyvenimą. Tad siekimąsis auk
štesnio laipsnio bile kurioje 
meno šakoje reikalauja dide
lio pasišventimo, energijos ir 
drąsos, ko nestokavo pas Men- 
kebūniūtę.

Keletą atsisveikinimo žo
džiu tarė ir pati Menkeliūniū
tė. Jos kalba palydėta širdin
gu ploiimu.

Publikos buvo nemažai, tik, 
kaino prieš nabaiga savaitės, 
didžiuma susirinko suvėluotai, 
kas, be abejo, rengėjus iš kar
to galėio nugązdint.

Dainininkė Menkeliūniūtė 
su vvru Antonio Cam na šešta
dienį per pietus išplaukė Ita
lijon.

Laimingos kloties jai kelio
nėje ir naujame gyvenime!

Rep.

ei- 
ko-

Komunisty Balsai 
Daug Pakilo 

Apytikriais daviniais 
nant apskaičiuojama, kad
munistų kandidatai šiuose 
New York-Brooklyno rinki-

I muose bus gavę 74 tūkstančius
! pirmojo pasirinkimo balsų, Į 
kas rodo, kad nuo pereito ru- 

~ dens prezidentinių rinkimų iki 
šio rudens miestavų rinkimų 
komunistų balsų skaičius pa-1 
augo virš/lO tūkstaųčių. Tai 
džiuginantis reiškinys visiems 
progresyviams.

Štai daviniai 1936 ir 1937 
profesionalų, kultūrininkų, me-,balsų atskirose šio didmies-Į

pa_ ne sušilti kojas, bet gaspado- 
riauti.

Lapkričio 14-tą rengėm pa
rapijos naudai balių. Kažin 
dėl kokios priežasties mūsų 
klebonas nesirūpino jį garsint. 
O jei taip buvo su balium pa
rapijos naudai, tai kaip bus su 

i kitokiais, sakysim, jei pasitai- 
■ kytų visai lietuviškiems reika
lams?

Dabar tariamės cit pas auk
štesnius bažnyčios viršininkus, 
kad duotų lietuvį kleboną, ale 

i dar nežinia, kas iš to išeis. La
biausia pikta dėlto, kad iš sa
vo procios subudavoję parapi
ją ir visą amžių jai dirbę, da
bar turim kaip ubagai be ke
purių eiti pas dvasiškus ponus 
ir maldauti to, ką mes patys 
turėtume pasiskirt.

P-as.

Drg. A. Bimba Išvyko 
J Vidurvakarius

“Laisvės” Vajaus Klausimu

čia

Pajieškau Elzbietos Gerulienės iš 
Lietuvos paeina iš Suvalkų gub., Ma
rijampolės pavieto, Kižų kaimo. Trys 
metai gyveno New Yorke po num. 35 
Jackson St., New York, N. Y. Pra
šau atsišaukti j “Laisvės” ofisą su 
laišku, ten bus mano antrašas. Tu
riu labai svarbų reikalą. — Adomas 
Youdeigis, 46 Ten Eyck St.,Brook
lyn, N. Y. (274-276)

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

E<

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*Z Triangle K-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe» elereiterio stoties. Tel. Evergreen 7-88M

H

f
IS FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” 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.

f
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Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

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.

šeštadienio popietį, draugas 
A. Bimba, vienas iš “Laisvės” 
redaktorių ir Komunistu Par
tijos Lietuvių Centro Biuro se
kretorius, išvyko į Pittsburgha, 
kur jam surengtą prakalbos ir 
organizaciniai mitingai su1 
draugais. Tais nat reikalais iš 
ten j’s vyks i Detroitą, Chica
na, Clevelandą. Sugris į Broo- 
klyną apie 8 gruodžio.

i imta skaitlinės balsu, paduotų noji Sargyba” ir dabar karščiau
siai tebeglaudžia trockistus.

O tos “karštos meilės” pasė
kos Socialistų Partijai Didžiaja
me New Yorke yra štai kokios, 
kada atmieruojama piliečių bal
sais, kas geriausia rodo partinės 
įtakos augimą ar puolimą Ame
rikos masėse:

Turįs užgyrimą Seabury Pilie
čių Nepartinio Komiteto, Pilie
čių Unijos ir didlapio New York ' lėta? 
Times, Harry Laidler, socialistų 
kandidatas Brooklyne, baigė pir
majame balsų skaitliavime dvy
liktuoju, su 18,587 balsais, arti 
12 tūkstančių balsų mažiau už 
Peter V. Cacchione, komunistų 
kandidatą, kuris užbaigė pirma
jame balsų skaitliavime penk
tuoju, su 30,235 balsais.

Manhattane pasėkos buvo dar 
blogesnės. S. John Block, kuris i 
turėjo 'tokius pat užgyrimus 
kaip Laidleris, išėjo 25-tu iš 47 
kandidatų, gavęs viso 4,832 hal
sų, arba apie 13,000 mažiau už 
Amterį, komunistų kandidatą, 
kuris išėjo 11-tu.

Bronxo kandidatas Leven- 
stein dar labiau atsilikęs.

Sudėjus krūvon visų miesto 
dalių socialistų balsus besusida- 
rys apie 30,000. Gi 1936 metų 
rinkimuose už socialistų kandi
datą į Aldermanų Tarybos prezi
dentus Murray Baron buvo pa
duota 55,698 balsai.

Socialistų ir Komunistų Par
tijų balsų lentelė rodo sekamai:

1936 m. balsai Komunisty, 64,- 
436; Socialisty 55,698.

1937 m. balsai Komunisty, 74,- 
000; Socialistų 30,000.

Perbrangiai socialistams kai
navo trockistai. Apie tą turėtų 
rimtai pagalvoti kiekvienas su
sirūpinęs savo partija ir darbi
ninkų judėjimu socialistas.

vo į Aldermanų Tarybos pre
zidentus.

Už Amterį
1936 
Balsavo:

Manhattane . .
Bronxe ...........
Brooklyne • • • 
Richmonde . •

19,474
25,534

313

Peričtas Vairuotojas

Viso 64,436

1937
Už Kandidatus 

Į Miesto Tarybą 
18,325 
20,587 
30.235 

4,609

Manhattane (Amter) 
Bronxe (Begun) .........
Brooklyne (Cacchione) 
Queens (Crosbie) .... 
Richmond (nestatė kand

Viso 73.756
Reikia dar pastebėt, kad 

Bronxe ne visi balsai priskai- 
tyti, kadangi ten daug balotu 
tebėra sulaikyta ištyrimui, 
kuomet buvo surasta, kad tuo
se distriktuose būta klastų tū
lu politikierių naudai. Tik iš- 
tvrus dalvka balotai bus pa- 
liuosuoti ir jais paduoti balsai 
priskaityti tiems, kuriems jie 
priklauso.

Ta skaitlinė, taipgi, teliečia 
tik pirmojo pasirinkimo (1st 
choice) balsus. Su antrojo ir 
tolimesniu pasirinkimų balsais 
jų bus kur kas daugiau.

Lietuviams Komunistams
Lietuviu Komunistų Frakci

jos susirinkimas įvyks pirma-

Ar galima gauti nauju skai
tytoju aplinkui “Laisve,” Wil- 
liamsburge? Aš sakyčiau—ga
lima. nors nėra lengva. 
“Laisvės” prenumerata bran
gesnė. kaip tolimesnėse kolo
nijose. Antras dalvkas. daug dienį, 22 lapkričio, 8 vai. va- 
perka nuo stočių. Trečias —į* 
New Yorko miestas ir jo apy
linkės skiriasi nuo kitų mies
tų ir miestelių. Gvvena apart- 
mentuose nuo 30 iki 50 šeimy
nų. Tokiu būdu gyvendamas 
kad ir daug metų tame pačia- Į 
me name nepažinsi daug lietu
viu. Pažinsi tik vienos sriovės 
darbininkus, biznierius ir 
profesionalus, su kuriais sueiniI 
organizacijų susirinkimuose ir 
parengimuose.

Žmonių, kurie yra progresy
vių mūsų organizacijų nariais, 
“Laisvės” Bendrovės dalinin
kais ir 
draugais, mes turime daug. Gi 
dabar eina vajus už gavima 
daugiau “L.” skaitvtojų. Tai 
mes. laisviečiai, turėtume susi
šaukti susirinkimą ir pasikal- 

’• b€ti, kaip, gaut daugiau skaity- 
tojų veikiant kooperatyviai

karo, “Laisvės” Svetainėj, 419 
Lorimer St. Visi komunistai 
būtinai turi dalyvauti šiame 
susirinkime.

Kom. Fr. Sekr. P. Taras.

aplink “Laisvę.” Williamsbur- 
tro apylinkėj. Jei mes atsisto
tume kiekvienas sale savo 

I draugo ir paimtume ranką 
rankon, tai iš mūsų visų būtų 
toks didelis ratas, kad 
tume visą apylinkę.

Aš manau, veikiant 
ratyviai, mes čia daug 

skaitytojais ir toju gautume. Rastųsi 
kurie mokėtu $5 ir natys atei
tų i “L.” raštine atsiimti laik
raštį. Gautume ir kuriems rei
kėtų siusti per naštą. Dabar, 
vajaus laiku, “Laisvė” nupi
ginta, tik $6 metaitis.

G. Kuraitis.

apsup-

koope- 
skaity- 
tokiu,

Protestuoja Prieš Šalpos 
Viršininkus

Workers Alliance pasiuntė 
majorui LaGuardijai protestą 
prieš šalpos biurų viršininkus, 
kurie atsisako tartis su Alliance 
komitetais laike “bile kokios de
monstracijos ar streiko”. Be
darbiai klausia: “Be demonstra
cijos nesitaria, o jei ir laike de
monstracijos nesitars, tai kada 
tarsis?”

Labai daug yra prikalbėta 
ir prirašyta apie pergreitą au
to vairuotoia, 
ant kelio. Bet

kaipo pavojų 
kaip apie per-

jautiesi, kadaGana aržiai 
.važiuodamas siauru keliu atsi
duri užpakaly mašinos, kurios 
vairuotojas nevažiuoja įstaty
mais leistu greitumu neigi 
duoda tau nrogos saugiam 
pralenkimui. Ir kaip greit tu 
įsukai savo mašiną atvirkščion 
pusėn kelio, jeigu tau atsitiks 
nelaimė, tau sakys—neturėjai 
to daryt. Tiesa, neturėtai, bet 

i lėtasis vairuotojas, kuris tupi 
ant kelio, laikydamas kitus už
pakalyj savęs, galėjo važiuot 
greičiau 
mų.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shlins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingai, Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turini puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai včliauaio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. T.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergr®«n 7-1W1

JOHN VALEN

nenrasilenkes istnty-
Trafiko Stotis “I.”

‘Pražūtingieji Kaileliai”
Juokinga meladroma — tai 

viena iš idomvbiu, kurias teiks 
LDS jaunimo kuopa BuiLDerS 
savo metiniame baliuie. “Pra
žūtingieji Karieliai” yra 
trumpas ir juokingas vaizdelis, 
kuris ištikrųjų jums suteiks 
smagumo.

Johnnie Nevins orkestrą 
“Nakties Pelėdos” grieš ame
rikoniškus ir lietuviškus šo
kius. Tad iei nori nasismae-int 
virš nurodytais būdais, pribū- 
kie gruodžio 4-tos vakarą į 
Liet. Am. Piliečių Kliubą.

Bilietai išanksto 30c. prie 
durų — 35c. . Kom.

Dr. Herman Mendlowif?
28 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDAILIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. it ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd 8t.

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

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR £LIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y. PHONE PULASKI 5-1090

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
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 Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4321

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM

t

'no m

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




