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Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Šiomis dienomis Lietuvių 
Meno Sąjungos Centro Komi
tetas pasiuntė poeto Juliaus 
Janonio motinai, senutei Mari
jonai Janonienei dovanėlę—$50.

Tai dovana nuo Brooklyno 
ir Newarko lietuvių darbinin
kų. Pinigai surinkti Juliaus 
Janonio 20 metų mirties pami
nėjimo masiniam mitinge, 
Brooklyne, ir Sietyno Choro 
vakare (kur buvo suvaidinta 
“Meilės Nuskriausta“ operetė) 
New ark e.

Be abejo, senutė draugė Ja
nonienė džiaugsis gavusi šią 
nors ir nedidelę šventėms do
vanėlę.

Poeto motina gyvena Bal
ti more j.

Beje, ir Baltimorės lietuviai 
darbininkai ruošia vakarą pa
minėti 20 metų sukaktį nuo 
Juliaus Janonio mirties.

Girdėti, prie panašios pra
mogos ruošiasi ii- Elizabeth o 
lietuviai. <

Nesigirdi, ar draugai wor- 
cesteriėciai ruošia masinį mi
tingą paminėti mirtį mūsų did
vyrio, draugo Juliaus Baublio, 
lietuvio kovotojo, paguldžiusio 
savo galvą besigrumiant su pa
siutusiu fašizmu Ispanijoj.

Tokis gedulos mitingas bū
tinai reikėtų suruošti. Drau
gas Baublys, kaip tikras darbi
ninkų klasės didvyris, nuvyko 
Ispanijon padėti demokratijai 
laimėti kovą su fašizmu.

Tai pirmas Amerikos lietu
vis, kritęs Ispanijos kovose už 
mūsų visų reikalus. Jo mirtis, 
todėl, tinkamiausia masiniai 
atžymėti Worcesteryj, kur jis 
gyveno, kur jis veikė.

Aną dieną Brooklyne su
streikavo United Warshaw 
Manufacturing Co. darbinin
kai.

Kai tik streikieriai pradėjo 
masiniai pikietuoti ir kovoti 
už geresnes darbo sąlygas ir 
didesnes algas, tuojau kompa- 
no duktė, Ona, pasiuntė strei- 
kieriams $20 aukų ir pareiškė, 
kad jinai su jais, jinai prieš 
tėvą kapitalistą.

Ar žinot, ką dėl to dukters 
žygio josios tėvas kaltina?

Komunistus!

Šiomis dienomis d. A. Bimba 
išvyko arti keturiom savaitėm 
“į svietą.“

Jis bus Pittsburghe, Cleve- 
lande, Detroite, Chicagoj. Sa
kys prakalbas, duos draugams 
patarimus apis stiprinimą re
voliucinio ir antifašistinio ju
dėjimo; dalyvaus visoj eilėj 
komunistinio judėjimo naudai 
pramogų.

Geriausio pasisekimo!
Aišku, tas pasisekimas pri

klausys nuo to, kiek vietų 
draugai-veikėjai kooperuos, 
kiek jie daug ir nuosekliai 
darbuosis padaryti šį maršru
tą pasekmingu.

Didžioji Britanija ir Ameri
ka tuoj pradės derybas dėl t. 
v. abišališkos (reciprocal) 
prekybos sutarties sudarymo.

Politikai spėja, kad tokios 
sutarties padarymas reikštų 
daugiau, negu prekybos rei
kalų glaudesnį suderinimą. 
Tai reikštų politinį dviejų 
stambiausių buržuaziniu de
mokratinių kraštu suartėjimą.

Jei tasai suartėjimas bus 
nukreiptas prieš fašistinius 
kraštus, tai jis suvaidins ne
mažą rolę.

SENATO KOMISIJA 
SIAURINA IŠLAIDAS
FARMERIŲ PARAMAI

Washington. — Senatinė 
žemdirbystės komisija nesu
tiksianti skirt daugiau kaip 
$500,000,000 paramos far- 
meriams, nors pagal Roose- 
velto plana, sakoma, reikė
tų dar $250,000,000 dau
giau.
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NAZIAl IR MUSS0L1NIS GINKLAVO
FRANCUOS FAŠISTUS SUKILIMUI

Francijos Fašistai Veikė prieš Respubliką pagal Hitlerio 
Ir Mussolinio Planus ir su Ją Ginklą ir Finansą Parama

CHINAI VISI IKI VIENAM PAKILO
PRIEŠ JAPONIJĄ, SAKO JU VALDŽIA

Chinijos Vyriausybės Centro Perkėlimas iš Nankingo į 
Chungkingą Reiškia Ilgą Apsigynimo Karą prieš Japoniją

Paryžius. — Svetimos ša
lys remia fašistus “cagou- 
lardus,” kurie ginklavosi 
nuversti Francijos respubli
ką, kaip sakė Albert Rivie
re, pensijų ministeris, kal
bėdamas susirinkime Muret 
mieste, įtardamas Mussolinį 
ir Hitlerį:

“Francijos karo veteranai 
neleis užduot kad ir ma
žiausią smūgį savo teisė
toms laisvėms. Jie gabūs 
yra apsiginti prieš visus są
mokslus naminių priešų; jie 
visi kaip vienas sukyla prieš 

j bet kokį svetimų šalių kiši
mąsi į vidujinius Francijos 
reikalus.”

Dešinesnės pakraipos lai
kraštis “Paris Soir” ir tai 
rašo:

“Visuomenės nuomone šiuo 
klausimu . yra suvienyta 
prieš užsieninius provokato
rius.” ' /

Naziy Paslas Jieskos 
Paramos Amerikoje

i ---------
Paryžius. — Francijos li

beralų laikraštis “Oeuvre” 
sužinojo iš Berlyno, kokiais 
tikslais Hitleris siunčia 
Amerikon savo sėbrą kapi
toną Fritzą Wiedemanna, 
būtent, — palenkt daugiau 
Amerikos atžagareivių į na- 
zių pusę, idant jie neleistų 
Jungtinėms Valstijoms kiš
tis, kada Vokietija pradės 
karo žygius prieš Centrali- 
nę Europą (ypač Čechoslo- 
vakiją) ir trauks “į Rytus”, 
prieš Sovietų Sąjungą.

Hitlerio pasiuntinys pir
miausiai kreipsis į Jungti
nių Valstijų senatorių Ar- 
thurą Vandenbergą iš Mi- 
chigano, nes naziai laiko jį 
čampionu prieš komunistus 
ir prieš pažangų judėjimą 
Amerikoj apskritai.

Hitleris per savo kapito
ną Wiedemanna įrodinės 
Amerikos viešpataujančiai 

I klasei, kad jinai turi remt 
Vokietiją kaip smarkiausią 
kovotoją prieš komunizmą 
visame pasaulyje. 

.. ................ \
Hitler Gausiąs Koloniją 

Už 5 ar 6 Metą
Augsburg. Vokietija. — 

Hitleris sakė susirinkusiems 
naziams, kad Vokietijai rei
kia kolonijų ir jis gausias 
kolonijų už penkių ar šešių 
metų. Pasak io, Vokietija 
turi tapt “didžia imperija.” 
kaip Anglija, Franci ja ir 
Rusija.

Švabu nazių suvažiavimo 
delegatai suprato, kad Hit
leris gavo užtikrinimų nuo 
lordo Halifax’o, Anglijos 
valstybės tarybos pirminin
ko, kuris dabar lankosi Ber
lyne.

Be kitko, Hitleris leido 
suprast, kad Vokietija sieks 
prijungt sau Austriją ir Če- 
choslovakijos “vokišką ruo
žtą.”

Komunistu dienraštis “L’- 
Humanite” pareiškė: “Ro
ma ir Berlynas davė įsaky
mus” Francijos fašistams 
ginkluotis ir rengtis sukilt 
prieš Liaudies Fronto val
džia. C

Tapo areštuotas fabri
kantas Moreau de la Meuse, 
kaip įtariamas ginklų parū- 
pintojas^ fašistams. Toulose 
mieste saugumo policija ka
mantinėja vieną turtinga 
kontraktorių kaip piniginį 
rėmėją fašistų planuojamo 
sukilimo. Daroma kratos 
įvairiose Francijos dalyse, 
ir policija suima vis dau
giau fašistų ginklų. Taip 
Caene sučiupo dar viena jų 
kulkasvaidį ir 24 vokiškus 
Mauser revolverius. Randa 
fašistų ginklų sandėlius ne 
tik miestuose, bet ir dva
ruose.

M i c h. Gubernatorius 
Grasina Taškyt Streiką

Pontiac, Mich. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų Unijos komitetas išklau
sė skundus penketo šimtų 
streikierių sėdėtojų auto. 
Fisher Body fabrike, kur 
dėl to , sustabdyta darbai 
virš 14,000 darbininkų.

Homer Martin, Unijos 
prezidentas, ragino sėdėto
jus apleist fabriką ir per 
unijos viršininkus tartis su 
samdytojais dėlei skundų 
išsprendimo.

Michigano gubernatorius 
Murphy telegrafavo H. 
Martinui, grasindamas pa
šaukt miliciją ir išmėtyt 
streikierius sėdėtojus iš fa
briko.

Darbo ministerijos valdi
ninkai iš Washington© taip 
pat daro spaudimo “išpra- 
šyt” streikierius laukan.

G. Method, pirmininkas 
darbininkų komiteto Pon
tiac Fisher Body fabrike, 
išdėstė unijos viršininkams, 
kaip bosai persekioja ir net 
iš darbo suspenduoja dar
bininkų atstovus, jeigu jie 
stengiasi priverst bosus pil
dyt sutartį su unija.

Walther Reuther, pirmi
ninkas unijos West Side 
skyriaus, ragina unijos val
dybą užgirt sėdėjimo strei
ką, kaip protestą ir spaudi
mą, idant prispirt samdyto
jus vykdyt sutarties sąly
gas.

Sovietai Kovoja prieš Apsi
leidimą Mokyklą Valdyboj
Maskva. — Sovietų vy

riausybė pavarė A. S. Bub- 
novą iš švietimo komisaria
to viršininkystės už tai, kad 
per jo apsileidimą keliems 
šimtams tūkstančių vaikų 
“nebuvę” vietos mokyklose. 
Iki rinkimų dienos, gruod
žio 12, visi iki vieno vaikai, 
sulaukę reikalaujamo am
žiaus, bus mokyklose, parei- 

'škia “Učitelskaja Gazieta.”

A

Anglai gelbsti Ispanams pabėgėliams pasislėpti nuo 
fašistų. Šis anglų laivas surado 291 liaudiečių mažam 
laive už 140 mylių nuo krašto.

TREČDALIS DARBININKU ŠIAURINĖJ DALY 
N. Y. VALSTIJOS JAU PASIUSTI “NAMO”
Syracuse, N. Y.—Šiauri

nėje dalyje New Yorko val
stijos per du paskutinius 
mėnesius paleista iš fabrikų 
po vieną iš kiekvienų trijų 

j darbininkų, kaip parodė ra
portai konferencijoj Darbi
ninkų Susivienijimo delega
tų iš visos valstijos.

Kai kurie stambūs fabri
kai Schenectady, Rocheste- 
ryje ir Syracuse visiškai už- 

jsidarė; daugelis kitų tedir- 
I ba tik po tris keturias die
nas per savaitę, — matėsi 
iš pranešimų 75-kių delega
tų.

Nutarta daryt bendrus 
Darbininkų Susivienijimo 
pasitarimus su darbo unijo
mis ir progresvvėmis orga
nizacijomis abelnai, kaip 
geriau kovot už palaikymą

Fašistų Lėktuvas Nužu- Gen. Franco Bijo Liau
dė 22 Civilius Alicante diečių Aragon Fronte

Madrid. — Vienas fašistų 
orlaivis - bombininkas, at
skridęs iš jų valdomos sa
los Majorcos, tris kartus 
bombardavo Alicante, Ispa
nijos miestą piet-rytiniame 
pajūryje, ir 22 nekariškius 
žmones užmušė ir daugelį 
sužeidė.

Dešimt respublikos lėktu
vų išdaužė fašistų susitelki
mus Almudvar srity j, arti 
Sarinenos, Aragon fronte, 
ir nuvijo šalin būrį Italijos 
orlaivių “Fiatų.”

Respublikiečiai atmušė 
fašistų atakas Elvedado 
ruožte.

JAPONAI ŠAUKIA 
CHIANG KAI-SHEKĄ
PASIDUOTI AREŠTUI

Nanking, lapkr. 22.—Ja
ponų lakūnai numetė atsi
šaukimą, kad Chiang Kai- 
shek, Chinų valdžios galva, 
pasiduotų japonam areš- 
tuot.

Chinų lakūnai nušovė vie
ną japonų lėktuvą.

CHINAI GAVE 50 SOVIE
TŲ LĖKTUVŲ

Shanghai, lapkr. 22.—As
sociated Press praneša, kad 
Chinija gavo 50 naujų so
vietinių karo lėktuvų.

valdiškų WPA pašalpinių 
darbų ir prieš darbininkų 
paleidinėjimus iš privačių 
įmonių. V v

Albert Marsh, vienas iš 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komiteto direkto
rių, sakė, jog bosai tyčia 
laikinai uždarinėja tūlus 
skyrius Syracuse, Sander
son, Emerson ir Holcomb 
plieno fabrikų, idant nusi- 

; kratyti unijinių darbinin
kų.

Tuo tarpu iš 270,000 WPA 
viešų darbų darbininkų 
šiaurinėj dalyj N. Y.valsti- 
jos liko paleista 79,000 žmo
nių,—raportavo Oscar Fuss, 
vice-pirmininkas Darbinin
kų Susivienijimo New Yor- 
ko mieste.

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis.—Fašistai per 
savaičių savaites mobiliza- 
vosi kriušint liaudiečius 
šiauriniame Aragono fron
te ir užkariaut Barcelona. 
Bet dabar generolas Fran
co atideda “didįjį” savo žy
gį. Sako, lauksiąs, iki res
publikos priešai Barcelonoj 
“padarysią rimtą sukili
mą”; tada būsią fašistams c ’ c
lengviau.

Tokia pasaka generolas 
Franco stengiasi pridengt 
faktą, kad jis bijo rizikuot 
svarbiausias savo jėgas 
šturmavimui liaudiečių Ar
agono fronte.

Fašistą Traukiny] Užmušta 
Desetkai Baską Belaisvių
Hendaye. — Atsimušė fa

šistų keleivinis traukinys į 
tavorinį Alanis’e; užmušta 
apie 50 vežamų baskų liau
diečių belaisvių.

JAPONAI UŽĖMĖ CHINŲ 
TVIRTUMĄ

Shanghai, lapkr. 22.—Ja
ponai sakosi atėmę iš chi
nų Wusih tvirtumą, prie 
Taihu ežero šiaurinės da
lies, 100 mylių į pietų rytus 
nuo Nankingo.

Nanking. — Kad chinai 
galėtų geriau vest apsigyni
mo karą, tuo tikslu valdžia 
persikėlė iš sostinės Nan
kingo į Chungkingą, 750 my
lių toliau į vakarus, prie 
Yangtze upės, sako Chini- 
jos valdžia savo pareiškime:

“Mes žinome, ukad užpuo
likai japonai tegali būt at
remti tik jėga,... ir visa 
mūsų tauta, nuo pirmo iki 
paskutinio, sukilo į bendrą 
kovą prieš karinį japonų 
įsibriovimą.

“Didvyriško pasiaukojimo 
pavyzdžių įvairiose provin
cijose matėme tiek daug, 
kad negalima būtų jų visų 
net suminėti. Nors japonai 
mus atakuoja suvienytomis 
spėkomis^savo armijos, lėk
tuvų ir karo laivų, bet Chi- 
nijos kareivių dvasia ir 
ūpas yra puikus.

Išvaikė Franc. Fašistų 
Mitingą Šveicarijoj

Geneva. Šveicarija.—Po
licija užklupo slaptai laiko
mą susirinkimą 700 Franci
jos fašistų su grafu Paris 
priekyje ir visus išvijo atgal 
per sieną į Franci ją, iš kur 
jie buvo atvykę.

Grafas Paris darbuojasi, 
kad Franci jo j būtų atsteig- 
ta karalių valdžia ir pats 
savinasi sostą. Šimtai fašis
tų, kurie dalyvavo tame su
sirinkime, yra nariai vadi
namo “francūžiško veiki
mo.” Jie rengėsi išleist savo 
manifestą, bet Šveicarijos 
policija nedavė laiko.

Šveicarų valdininkai nu
žiūri, kad grafas Paris su 
savo sekėjais taip pat šmu- 
geliavo per Šveicarija gink
lus ir amuniciją “cagou- 
lards” fašistams, besiren
giantiems nuverst demokra
tinę Francijos valdžią.

Wilmingtono Bažnyčios Šau
kia Boikotuot Japoniją

Wilmington, Delaware.— 
Šio miesto miesto Bažnyčių 
Taryba išnešė protestą 
prieš Japonijos įsiveržimą 
Chinijon; atsišaukė į visus 
žmones nepirkti jokiu Japo
nijos dirbiniu ir išreiškė pa
geidavimą, kad Amerikos 
valdžia nepraleistų ginklų, 
amunicijos ir kitų reikmenų 
Japonijai bei kitiem kari
niam užpuolikam. Šie tari
mai pasiųsti ir Jungtinių 
Valstijų valdžiai.

Amerika Nenori Viena Tar
pininkauti Tarp Japonijos 

ir Chinijos
Brussels, lapkr. 22.—Jun

gtinių Valstijų atstovai at
metė Anglijos pasiūlyma, 
kad Amerika viena tarpi
ninkautų baigimui karo 
tarp Japonijos ir Chinijos.

Budapest, Vengrija taip
gi pripažino generolo Fran
co “valdžią” Ispanijoj.

“Ant kaulų šių Chinijos 
liaudies sūnų, didvyriškai 
žuvusių, yra dedamas tvir
tas pamatas naujai ir nepri
klausomai Chinų valstybei.

“Japonai, grasindami 
briautis toliau į vakarus ir 
b e t a r p iš k ai grūmodami 
Nankingui, Chinijos sosti
nei, matyt, tuomi tikėjosi 
priverst Chinų valdžią pri
imt Japonijos sąlygas.

“Bet apsiriko japonai. 
Chinija puikiai supranta, 
kad jos išganymas yra ko
vot visiem iki paskutinio 
vyro prieš įsiveržėlius. 
Idant galėtumėm tęsti tokį 
ilgą pasipriešinimą užpuoli
kams, tai šalies valdžia ir 
perkėlė savo centrą į Chun- 
gkinga... Chinija yra pil
nai susivienijus prieš įsiver
žėlius.”

Japonai Savinasi Visas 
Teises Shanghajuj

Shanghai, lapkr. 22.—Ja
ponijos atstovybė savinasi 
visas valdiškas teises, ku
rias pirmiau turėjo Chinija, 
ne tik chiniškose Shangha- 
jaus srityse, bet ir Tarp
tautinėje Dalyje ir Francū- 
zų Koncesijoje.

Nors Tarptautinė Dalis ir 
Francūzų Koncesija buvo 
vietiniai valdoma Francijos 
ir kitų šalių atstovų, bet ir 
tos vietos buvo visuomet 
laikomos Chinijos žeme, ir 
ten centralinė Chinų valdžia 
turėjo savo paštus, muiti
nes, telegrafus, telefonus ir t 
cenzūros teisę. Visas tas 
įstaigas dabar savinasi Ja
ponija.

Šiuo tarpu Japonija rei
kalauja tarptautinėse Shan- 
ghajaus vietose nuslopint 

• bet kokį prieš-japonišką ju
dėjimą, uždaryt chinų tau
tines organizacijas ir išvyt 
visus vietinius Chinijos val
džios atstovus.

Mergaitė pasigyrė, būk nėš
čia; dėl to nusišovė jos 

vaikinas

Chicago, Ill. — Loretta 
Harynek. 15 metų mergai
tė, pamelavo savo mylėti- 
niui W. S. Stanley, 17 metų, 
fabrikanto sūnui, būk jinai 
laukiasi kūdikio nuo jo. Ji
nai norėjusi tokia žinia pa
daryti “laimingu” savo vai
kiną, o tas dėl to taip nusi
minė, kad nusižudė.

Jis pasičiupo svetimą au
tomobilį ir leidosi pleškėt 
80 mylių per valandą. Po
licijos vejama mašina, su
dužo Berwyne, ir tada 
Stanley nusišovė.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar vidutinė tempera- 

tra buvo 33. Saulėtekis 
6:50; saulėleidis 4:33.
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Stasys Išleistas Iš Kalėjimo
Kauno spauda praneša, kad K. Stasys, 

Lietuvių Komiteto pirmininkas okupuo
to j Lietuvoj, tapo paleistas iš kalėjimo 
po to, kai užsimokėjo 10,000 zlotų. Jis 
buvo nusmerktas metams kalėti.

Ponas Stašys buvo teistas pasiremiant 
sekančiais kaltinimais:

“l.kad p. Stašys nuo 1936 m. IV. 27 
—1936 m. X 23. yra gavęs arti pusės 
milijono zlotų įvairia valiuta ir išmo
kėjęs Labdarių dr-jai Vilniuje 90,000, 
Vilniaus Kazimiero dr-jai 16,000, Ry
tui—100,000, Ūkio dr-jai — 30,000, 
Mokslo dr-jai 15,000 ir Švenčionių Ry
tui tiksliai nenustatytą sumą;

“2. tūlos “Elzės” nurodymais sumo
kėjęs įvairiems žmonėms 1050 zlotų, 
kurių pakvitavimai buvę rasti revizi
jos metu pas p. Stašį;

“3. be leidimo Devizų Kom. pasko
linęs M. Biržiškai 100 litų mokėti Raz
mukui ;

4. be leidimo prekiavęs aukso rusų 
rubliais.”
Sakoma, greitoj ateityj bus teisiama 

dar visa eilė kitų Vilnijos lietuvių visuo
menininkų.

son pagal B. St. 132 str. 1 ar 2 p., B. 
St. papil. ir pak. 6 paragr., t. y. už kur
stymą nuversti esamą visuomenės su
tvarkymą, laikymą nelegalios literatū
ros ir priklausymą nelegaliai bolš. ko
munistų partijai ir t. t.”
“Už kurstymą nuversti esamą visuo

menės sutvarkymą,” reiškia, už raginimą 
Lietuvos žmonių pašalinti fašizmą ir at- 
steigti demokratiją.

Taigi su nusmerkimu šitų anti-fašistų 
kovotojų Lietuvos politinių anti-fašistų 
kalinių skaičius dar paaugo. Iki šiol Lie
tuvos fašistiniuose kalėjimuose tos rū
šies politinių kalinių buvo arti tūkstan
čio. Tasai skaičius vis didėja, nes kova 
prieš fašizmą plečiasi.

Demokratiniai nusistatę Amerikos lie
tuviai privalo kuogreičiausiai rinkti pa
rašus po peticijomis, reikalaujančiomis 
išlaisvinti visus anti-fašistinius politinius 
kalinius.

Chinijos Liaudies Kova Prieš
i Japonišką Agresorių

Leninas Suprato Chinijos Žmones ir Pranašavo Jos Laimėjimą ant Interventy; Sutartis 
Tarpe Komunistų ir Kuomintango Užtikrina Chinijoj Išsivystymą Demokratinės Tvarkos’

Van Min.

niją, kuri greitai peraugo į 
karą. Stojasi klausimas: 
kas išeis pergalėto jum iš tų 
mūšių? Daugelis tikrai nu
mato Japonijos pergalę, bet 
tuo pat kartu daugiau atsar
gus apkainavimas padėties 
neduoda patvirtinimo tokiai 
pažvalgai. Visą Chiniją pa
daryti karo arena negalima. 
Bet kur nebūtų mūšiai, chi-

Buvo Gestapo Tarnyboj
Iš Paryžiaus pranešimai skelbia, kad 

nelabai senai dingę du rtisų baltagvar
diečių generolai, Skoblina ir Miller, yra 
tarnavę Vokietijos nacių slaptoj polici
joj, Gestapo.

Tai buvo įrodyta dokumentaliai tyri
nėjimuose, kurie šiomis dienomis ten at
sargiai buvo daromi.

Pasirodo, kad šitie džentelmanai palai
kė artimus ryšius Su savo sėbrais, gyve
nančiais Lietuvoj ir Latvijoj, ir per juos 
šnipinėjo nazių naudai.

Juos, be abejo, bus naziai ir sučiupę. 
Matyt, jie kuo nors savo viešpačiams nu
sikalto, dėlto Gestapo banditai juos pa
sigavo ir, galimas daiktas, nugalabino.

Francijos Komunistų Partijos organas 
“Humanite” reikalauja, kad Liaudies 
Fronto vyriausybė išvalytų iš Francijos 
visus rusus baltagvardiečius, kurie atlie
ka visokias machinacijas demokratijos 
nenaudai.

Ar Suvaldys?
Francijos fašistai neriasi iš kailio. Jie 

ruošiasi sukilti. Jie gabenasi ginklus, ku
riuos labai duosniai teikia Vokietijos 
(turbūt ir Italijos) fašistai. Tuos ginklus 
laiko slaptuose sandėliuose ir laukia ata
tinkamos progos naudoti juos prieš res
publiką.

Franci jo j dalykai vystosi labai pana
šiai, kaip jie vystėsi Ispanijoj, tuojau po 
vasario 16 d., 1936 metų rinkimų, kuriuo
se laimėjo Liaudies Frontas. Jei Ispani
jos fašistams pavyktų laimėti, nereikia 
nei sakyti, Francijos fašistai dar labiau 
pasiustų ir pasidrąsintų imtis už ginklo.

Ką šiuo atsitikimu turi daryti Fran
cijos Liaudies Fronto vyriausybė?

Jei jai rūpi išlaikyti Franci jo j demo
kratiją, ji, be jokio gailesčio, privalo su
valdyti visus niekšus fašistus.
- Antra, jinai privalo nevilkinant atida
ryti savo sieną Ispanijai, kad Valencijos 
vyriausybė galėtų nusipirkti ginklų ko
vai prieš fašizmą.

Trečia, jai būtinai reikalinga žiūrėti, 
kad Francijos darbo žmonių gyvenimas 
gerėtų, o ne blogėtų. Jei jis gerės, masės 
žmonių bus su Liaudies Fronto valdžia 
ir pasiryžusiai kovos už respublikos pa
laikymą. Jei blogės, daug darbininkų gali 
pasijausti nusivylę ir pereiti į fašistų 
pusę, panašiai, kaip buvo Italijoj ir Vo
kietijoj.

Jei šiuos dalykus Francijos Liaudies 
Fronto vyriausybė vykins gyveniman, 
demokratija bus išsaugota, fašizmas ne
beturės progos pakelti ten savo juodą 
galvą.

Daugiau Nusmerkimų Lietuvoj
“Lietuvos Žinios” rašo:

“Apeliaciniai Rūmai spalių 28 d. 
sprendė kelias politines bylas.
.“Aleksas Mačiulskis, 30 met., iš Sa

lantų miestelio, nubaustas vieneriais 
metais ir 4 mėn., papr. kalėjimo, bet į 
tą bausmę įskaitytas ligi teismo iška
lėti 10 mėn.

“Kazys Riepša, 21 met. amž., taip 
pat iš Salantų, pripažintas kaltu ir nu
baustas ketveriais metais sunk, darbų 
kalėjimo.

“Juozas Demskis, 53 met. amž., iš 
Kūrynės km., Jankų v., Šakių apskr., 
nubaustas vieneriais metais papr. ka
lėjimo ir į tą bausmę įskaityti 4 mėn. 
ligi teismo atkalėti.

“A. M. Benigsonas, 20 met. amž., iš 
Gargždų miestelio, Kretingos apskr., 
nubaustas penkeriais metais sunk, dar
bų kalėjimo, bet kaip nepilnamečiui 
vienas trečiadalis bausmės numuštas.

“Leja Zasaitė, 22 metų amžiaus, 
kaunietė, nubausta ketveriais metais 
sunk, darbų kalėjimo.

“Mejeris Gorklanas, 20 metų amž., 
iš Kėdainių, nubaustas ketveriais me
tais sunk, darbų kalėjimo, bet kaip ne
pilnamečiui vienas trečiadalis bausmės 
numuštas.

“Visi nubaustieji buvo patraukti tie-

“Vilnis” Apie LSS-LDD Vienybę
Kalbėdama apie socialistų ir skloki- 

ninkų num. 2-ro vienybės projektą, “Vil
nis” pastebi:

“Teisybė, jungimas pažangiųjų spė
kų, kad ir neskaitlingų darbininkų 
grupių yra svarbus dalykas, jei tai da
roma geru tikslu ir geru susitarimu. 
Šioje vienybėje, kaip rodos, nė vieno, 
nė kito nebus.

Reikia pažymėti, kad sklokos vado
vybė liko visai beprincipė. Ji gyvena 
tik vienam: atakuoti komunistus. Ji 
likosi visai bejėgė, kasdien vis labiau 
merdi, tai norėdama garbingiau gy
venimą baigti dedasi prie socialistų.

Kita, jie dedasi prie socialistų tai 
kad ilgiau galėtų komunistus puldinėti 
ir bendrą frontą ardyti.

Iš kitos pusės, pas socialistus irgi 
yra tokių. Dauguma lietuvių socialistų 
vis geriau stoja už bendrą veikimą su 
komunistais. Bendras darbas visur di
dėja, gerėja. Tie bendram frontui prie
šingi socialistai nori vienybės su sklo- 
ka, manydami, kad būrelis sklokinin- 
kų, bent jų vadai, prisidėję prie socia
listų sudarys didelę atspirtį prieš tuos 
socialistus, kurie nori bendro fronto su 
komunistais ir veikia dėl jo.

Kaip matote, ta vienybė, viena, yra 
kaip ir iš prievartos, nes abi grupės 
likosi visai neskaitlingos; antra, jos 
mieriai blogi.”
Tai teisingai pasakyta.
Ilgą laiką skelbusis kaipo “tikrųjų le- 

ninistų” grupė, skloka, vadovaujama 
Stilsono ir Strazdo, pagaliau iš “komu
nistinės opozicijos,” pasidarys “socialisti
nė opozicija.” Bet jos tikslas pasiliks tas 
pats: pulti komunistus, ardyti bendrą

(Pabaiga)
Nors pro japoniški ir reak

ciniai elementai visomis jė
gomis priešinasi demokrati
zacijai politinės tvarkos ir 
labai bijosi aktyvumo ir or
ganizavimosi d a ug-milioni- 
nių Chinijos, liaudies masių, 
bet neginčijamu yra faktu, 
kad Chinijoj prasidėjo de
mokratizacijos procesas. 
Liaudis vis daugiau ir dau
giau įsitraukia į judėjimą 
už tautinę nepriklausomybę 
ir demokratinę laisvę.

Tas pasitvirtina sekamais 
faktais: liuosavimas politi
nių kalinių, legalizacija Aš
tuntos Armijos organų ir 
Chinijos Komunistų Parti
jos dideliuose miestuose 
(Nankinge, S h a n g hajuje, 
Singane, Taiynene, Wach- 
unge ir kitur); susidary
mas daug skaitlingų prieš- 
japoniškų organizacijų, pa
vyzdžiui: Visos Chinijos Su
sivienijimas I š sigelbėjimui, 
Susivienijimas S t u d e n tų, 
Moterų Susivienijimas Tau
tinio Išsigelbėjimo, Susivie
nijimas Liaudies Ginkluotų 
Būrių, ir įvairios organiza
cijos , pagalbai kovotojams 
fronte, ir tam panašiai; pra
sidėjo legalizacija visų de
mokratinių organizacijų.

Kovoje už demokratinę 
tvarką Chinijoj suvaidins 
didelę rolę reorganizuotas 
rajonas ant buvusios Sovie
tų Chinijos teritorijos. Čia 
yra ypatingas organizuotas 
rajonas, šiaurinėj Shensi ir 
Kansu provincijose. Tame 
rajone susidaro atskiras 
parlamentas, kiek viename 
apskrities mieste — munici
palitetas, kiekviename so
džiuje — kaimiečių atstovų 
taryba su įvairiomis komisi
jomis įtraukimui liaudies į 
praktikinį valstybės tvarky
mą. Pirmininkas to ypatin
go rajono, visi viršininkai 
apskričių ir kaimų valdybų 
yra išrenkami pačių gyven
tojų. Visi atstovai į vietos 
parlamentą, apskričių muni
cipalitetus ir kaimų atstovai

yra renkami visuotinų ir 
slaptu balsavimu. Rinkimų 
teisės ir demokratinės lais
vės yra lygios visų piliečių, 
turinčių nemažiau 18 metų 
amžiaus, nepaisant lyties, 
tautiškumo, turto padėties 
ir religijos. Balsas atima
mas tik Japonijos agentams 
ir pataikūnams.

Pergalės chinų Aštuntos 
Armijos ant daug skaitlin- 
gesnių ir mechanizuotų Ja
ponijos armijos dalių (mū
šis 23-25 dd., rugsėjo šiauri
nėj Shansi provincijoj, kur 
2,000 japonų kareivių pasi
davė į nelaisvę) praktiškai 
įrodė neginčijamą tiesą, kad 
dabartiniame kare, net jei
gu armija technikiniai ir 
prasčiau ginkluota už prie
šą, bet jei jos priešakyj sto
vi tikrai kovingi, sugabūs, 
politiniai išlaikanti vadai, 
jeigu ji susideda iš politiniai 
sąmoningų kovotojų, žinan
čių už ką ir kodėl jie kovoja, 
persiėmusių nuo viršaus iki 
apačios viena bendra idėja, 
sujungta sąmoningos gele
žinės disciplinos, ir ant galo, 
absoliučiai atsidavusi liau
dies reikalams, turi pačios 
liaudies pasitikėjimą, meilę, 
masių paramą,—tokia armi
ja tikrai nugalės savo prie
šą.
Lenino Pranašystė Išsipildo

1919 metais savo praneši
me Antrame Visos Rusijos 
Komunistų Organizacijų Su- 
važiaviine Rytuose, darant 
sutrauką iš Raudonosios Ar
mijos Sovietų Rusijoj kovų, 
Leninas kalbėjo:

“Aš manau, kad tas, ką 
atliko Raudonoji Armija, jos 
kova ir istorija pergalių tu
rės visoms rytų tautoms gi
gantišką visapasaulinę reik
šmę. Ji parodys rytų liau
dinis, kad kaip nebūtų jos 
silpnos, kaip nesivaizduotų 
neįveikiama jėga europinių 
prispaudėjų, kovoj naudo
jančių visus technikos ste
buklus, ir karo žinojimą, vis 
vien revoliucinis karas, ku

rį veda pavergtos tautos, 
jeigu tas karas sugebės pa-, 
žadinti tikrai milionus dir
bančiųjų ir pavergtųjų, sle
pia savyj tokias galimybes, 
tokius stebuklus, kad rytų 
baudžiu pasiliuosavimas da
bar yra pilniausiai ir prak
tiškai galimas ne tik iš tarp
tautinės revoliucijos taška- 
regio, bet ir iš karinio taška- 
regio, patyrimo, įgyto Azi-j 
joj, Sibire, patyrimo, kuris 
gautas Sovietų Respublikoj, 
kuri buvo kariniai užpulta 
visų pasaulio galingų impe
rializmo šalių.”

Chinų armija jau ne vie
nas mėnesis veda didvyriš
ką tautiniai—revoliucinį ap
sigynimo karą prieš iki dan
tų ginkluotus Japonijos im
perialistus. Kuo ilgiau užsi
tęsia karas, tuo giliau eina 
procesas tautinio pabudimo 
šimtų milionų darbo ir pa
vergtų Chinijos žmonių, tuo 
daugiau ir plačiau bus tos 

I masės įtrauktos į mūšius 
prieš neprietelius. Bendroji 
tautiniai-revoliucinė c h i nu 
armija slepia savyj tokias 
galimybes, kokias parodė 
Raudonoji Armija ginant 
Sovietus prieš užsienio inter- 
ventus 1918-1922 metais.

Taip, galų gale, Chinijos 
liaudis ir chinų revoliucinė 
armija atsieks pergalę ir 
pilniausiai išgrūs iš savo 
brangios šalies Japonijos im
perialistus. Kad Japonijos 
imperialistai bus sumušti, 
tame giliai įsitikinus ne 
vien Chinijos liaudis ir jos 
draugai, bet tą priverstas 
pripažinti net Vokietijos ge
neralinio štabo organas “De
utsches Wir,” tai yra, Japo
nijos imperialistų sąjungi
ninkas.
Chinijai Laimėjimą Pripa

žįsta ir Priešai
Rugsėjo 30 dieną, 1937 

metais, straipsnyje “Kas 
Pergalės Mūšiuose Rytų A- 
zijoj?” tas žurnalas rašo:

“Japonija padarė baudžia
mąją ekspediciją prieš Chi-

nai geriau žino vietą, negu 
japonai. Prie to gi jie ištver- 
mesni už japonus, kurie ne
gali tinkamai pergyventi 
karštį ir šaltį. Chinietis net 
ledinėj dykumoj gali gyven
ti. Negalima nepalyginti šį 
karą su Napoleono karu 
prieš Rusiją 1812 metais: 
japonai gali įsibriauti į Chi
niją iš įvairių punktų, gali 
laimėti vieną po kitai perga
les, po prievarta atplėšti 
vieną po kitam jos kampus. 
Bet nežiūrint to, dar liks di
delė Vidaus Chinijos terito
rija, nepaimta, knibždanti 
žmonėmis, pilnais neapykan
tos linkui japonų.”

Taip, Japonijos armiją 
Chinijoje galų gale laukia 
likimas Napoleono armijos, 
kada ji buvo užėmus Maskvą 
1812 metais.

Chinijos liaudis savo šven
tame tautiniame revoliuci
niame — apsigynimo kare 
turi nugalėti priešą — agre
sorių; Chinijos liaudis gina 
ne vien savo tautinę laisvę, 
nepriklausomybę, bet kartu 
ir pasaulinę taiką.

Štai kodėl tarptautinis 
proletariatas ir visa pro- 
gresyvė ir pažangi žmonija 
gatavi pagelbėti Chinijos 
liaudžiai jos kovoje prieš Ja
ponijos fašistinius karinin
kus.

Visame pasaulyj auga 
simpatijos didvyriškai tau
tinio pasiliuosavimo chinų ir 
ispanų liaudžių kovai, auga 
neapykanta prieš barbarus 
— kultūros naikintojus — 
Vokietijos, Italijos fašistus 
ir Japonijos imperialistus.

Galų gale agresoriai bus 
sumušti.

Šiuo laiku Chinijos liaudis 
dar daugiau kreipia savo 
akis į socializmo šalį—Sovie
tų Sąjungą.

Chinijos liaudis žiūri į 
Sovietų Sąjungą, kaipo šalį, 
kuri laike viso savo gyvavi
mo buvo draugiška linkui 
Chinijos. Ji mato Sovietų

Sovietų valdžia populiarizuoja naująją konstituciją. Paveikslas parodo prie au- 
dinyčios iškabas apie konstituciją.

frontą, dergti Sovietų Sąjungą; kišti ko
ją bendram frontui tarp komunistų ir so
cialistų.

Gyvename jau antrus metus po Cle- 
velando Kongreso. Sklokutės čyfai jame 
nedalyvavo. Kongreso darbus jie ban
dė ir bando sabotažu© ti, kur tik galėjo. 
Tačiau nieko jie tuomi neatsiekė. Cleve- 
lando Kongreso patiektais pagrindais ko
munistai ir socialistai, pasirodo, gali 
veikti sklandžiai ir gerai. Kairesnieji so
cialistai jau spėjo įsitikint, kad bendras

darbas galimas; iš jo naudos yra abiem 
pusėm, o- vyriausiai—anti-fašistiniam ju
dėjimui Lietuvoj.

Kai toji vienybė įvyks ir Stilsonas su 
Strazdu savo malimalienišką politiką te- 
beves, aišku, tie socialistai netylės, bet 
kels savo balsą ir reikalaus išvyti iš LSS 
trockistinius elementus. Kas bus tuo
met? Ar nepasikartos tas (aišku, lietu
viškoj plotmėj), ką matėme Amerikos 
Socialistų Partijoj? Mums rodosi, jog 
kitaip ir būti negalės.

Sąjungoj atspirtį pasaulinės 
taikos, užtarimą ir apgyni- ‘ 
mą nepriklausomybės ir lai
svės visų tautų. Ji kreipia 
savo akis į Sovietų Sąjungą, 
kaipo į šalį, kurios armija 
laike piliečių karo, nepaisant 
silpno technikinio aprūpini
mo, su pagelba milioninių 
masių, sugebėjo nugalėti už
sienio interventus.

Chinija kreipia savo akis 
į Sovietų Sąjungą, kaipo į 
šalį, kuri darbais parodė 
Chinijai, kaip galima ir rei
kia save paversti iš silpnos 
šalies karo srityj į galingą 
šalį, tinkamą apsigynimui; 
iš neturtingos ir atsilikusios 
į kultūringą ir turtingą; iš 
šalies, kuri pirmiau buvo 
“tautų kalėjimu”, į šalį lais
vo tautų susivienijimo; iš 
šalies cariško despotizmo ir 
feodališkai-buržuazinio bar
barizmo—į pačią demokra
tiškiausią šalį visame pasau
lyj, su vėliava Stalinistinės 
Konstitucijos.

Solid ariškumas Sovietų 
Sąjungos liaudies drąsina 
chinų liaudį jos tautinio pa
siliuosavimo kovoj ir didina 
jos pasitikėjimą pergale.

Vertė D, M. Šolomskas.

Paryžius. — Valdžios rū
mai apstatyti speciale poli
cija akivaizdoj fašistų pla
nuoto sukilimo.

*
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EDUCATION-STORIES

TRIES TO THINK
UNION PROBLEMS

WHO’S CRAZY?
On Armistice Day King George 

VI, with the usual fanfare and pom
posity, stood at attention in front of 
a memorial to the World War dead. 
A man in khaki rushed to his side.

His harsh voice cut the silence 
and the microphone sent his voice 
to the whole British Empire:

"All this is hypocrisy—you’re de
liberately preparing for war!”

He was arrested and the home 
secretary, Samuel Hoare, told the 
Commons that Stanley Storey, the 
prisoner would not be prosecuted be
cause, “He’s suffering from delu
sions”.

Aftermath: A moment later Sam
uel Hoare got ready for a meeting 
to discuss England’s armament 
gram.

Winning Elections For 
Trade Unions

Leaders to Address 
People’s Congress

York.—Madame Malaterre-

pro-

AID FOR SPAIN
Many of us feel that the people 

of Germany and Italy are against 
the raid of their governments on the 
people of Spain. The fact that these 
neople are taking an active and dan
gerous part in preventing their dic
tators from accomplishing their aims 
can be shown by the following ex
cerpt from a letter of a Lith-Amer- 
ican volunteer now in Spain:

“Yesterday there was an artillery 
duel and as usual we won. This you 
can tell anyone—out of 48 shells the 
fascists sent over to us only 10 of 
*hevv' exnloded. 30 of them were 
either filled with sawdust 
proper fuses—thanks to the 
of those fascist countries! 
123 of our shells, only two 
were bad.”

By VETERAN
DEAR VETERAN: We’re up 

ainst the old company union gag, and 
an election in the offing. Some of 
the boys are a little upset because 
the company union is spending scads 

. of dough plastering the plant with 
all the usual old stuff about high 
dues, and racketeers and what-have- 
you. How do other unions handle 
a situation like this?

The same mail that brought in, 
this letter from a Kansas City union 
man brings in the answer given by 
the United Electrical, Radio & Ma
chine Workers Local 610 at the Wes
tinghouse Airbrake works near Pitts
burgh.

HOW THEY DID IT
Local 610, aggressive, spunky, on 

its toes, filled the two weeks 
the election with a punchy 
that reached every employee 
big Westinghouse plant. The
what it means, how it works, what 
it wins, was brought home to each 
i dividual employee in meetings, in 
quiet person-to-person talks, in leaf
lets which explained every angle of 
unionism to the men and women who 
were about to choose between the 
union and the company association.

Airbrake products go to locomo
tive and car foundries that are alrea
dy unionized, the union said. The 
men who are going to operate the 
airbrakes on trains, street cars and 
other conveyances are practically 
without exception union men, protect
ed by their organization. Why should 
not the men and women who make 
the product be as sensible as those 
who install them and operate them?

ag-

before 
appeal 
in the 
union,

THIS IS WAR!

or im- 
workers 
Out of 

of them

Wanted!
WANTED: 25 Lithuanian Amer

icans. Industrious people can earn 
85.00 per day easily. Work on com
mission basis. Write for details to 
Lithuanian-American Publishers, Box 
38, Station W, Brooklyn, N. Y.

An ad like this could be placed in 
many want ad colums of newspapers ; 
which serve Lithuanian-American 
communities. But we want to give 
you a chance at this first. You want 
to earn some money for Christmas 
—the Lithuanian-American Publish
ers are giving you that chance. The 
job is collecting subscriptions for the 
VOICE. Leads are furnished in al
most any city.

All interested youths please com
municate with the Lithuanian-Amer
ican Publishers, Box 28, Station 
Brooklyn, N. Y.

w,

Heard and Seen at
Laisve Big Concert

the fact 
increases 
members 
a single 
General

United States, and Lud- 
famous German peace 

an exile from Nazi-land, 
the distinguished leaders 
kn-ess the People’s Con- 

at
November 

is an out- 
the French 

perma-is

New
Sellier, French delegate to the Lea
gue of Nations, His Excellency Fer
nando do los Rios, Spanish Ambassa
dor to the 
wig Renn, 
leader, now 
are among 
who will a,
gress for Democracy and Peace 
Pittsburgh, Pennsylvania, 
26-28. Madame Sellier 
standing woman leader of 
anti-war movement and
nent delegate to the League of Na
tions. The Spanish Ambasador has 
become well known and deeply loved 
by many American citizens as the 

, representative of the Spanish govern- 
I ment in this country. Ludwig Renn, 
now on tour throughout the United 
States, had to leave Germany after 
being 
stand 
aided

imprisoned for his staunch 
for peace and has recently 
the loyalists in Spain.
People’s Congress constitutes 

National Congress of the
The . 

the 4th 
American League Against War and 
Fascism and will bring together 
several thousand delegates from all 
sections of the country and repre
senting every walk of life. This na
tional assembly of the people has 
received the endorsement of famous 
leaders in many fields of activity. 
The most recent is Professor Albert 
Einstein of the Institute 
vanced Study at Princeton, 
sey. Professor Einstein is 
world over for his strong
peace as well as for his distinguish
ed academic work. Self-exiled from 
Nazi Germany he has championed 
the cause of democracy with great 
courage.

for Ad- 
New Jer- 
noted the 
stand for

Wo rds Of Wisdom
$12,000,000

The UER ft MW stressed 
I that it has gained wage 
totalling $12,000,000 for its 
in the past year without 
strike in the big plants.
Electric, Westinghouse Electric, Ra
dio Corp, of America, Philco—all 
these great corporations have adopt
ed the American way of conference 
and union recognition.

The union explained what union 
democracy means—how all decisions 
are made by the members them
selves, dues collected by workers on 
the job, officers all men and women 
working at the bench.

What does union victory mean ? 
Round table conferences with the 
management, cool, business-like nego- 

i tiations based on facts and figures, 
a contract arrived at in a mutual, 
harmonious manner to improve work
ing conditions.

AND THEY WON!
The position of the U. S. Gov

ernment favoring union organiza
tion,, as expressed in the Wagner 
Act, was underlined. containing songs

P. S. The UER&MW won one of Varpai.” Will the

The Chamber of Commerce claims 
that Business cannot be asked to ab
sorb the unemployed because a great 
portion of them are "unemployable”. 
Business’ responsibility for these 
jobless, continues the Chamber of 
Horrors, is purely “charitable”. Of 
course it is, like organizing vigilante 
action and strike breaking.

. It’s a funny world. If a man gets 
money, he’s a grafter. If he keeps 
it he’s a capitalist. If he spends it 
he’s a playboy. If he doesn’t he’s 
a ne’er-do-well. If he tries to earn it 
he’s a communist. If he doesn’t try 
to get it he lacks ambition. If he 
gets it without working for it he’s 
a parasite. And if ho accumulates 
it after a lifetime of hard work, 
he’s not only a miser, BUT a sucker.

LOST AND FOUND
Found: A red oak-tag envelope 

from “Kornevilio 
person who lost it

in all a nice
Cho- 
time

girls 'that only 
at these affairs. |

getting acquainted 
those cute dolls that

took grand croppers 
must say very 

took 
slip-

Well the good old Laisve Concert j 
rolled around again and we all at- I 
tended in fine style. The only thing | 
that was lacking was the Aido 
rus sinrring. Yet all 
was had by all.

I’m kind a sore 
are asked to usher
We fellows could do just as well, and j 
besides its lots of fun. Lets look j 
into this racket bovs, anyway its 1 
an opening in 
with some of 
stroll in.

Which ones
on the floor, and I 
gracefully? But then again, I 
one, and besides the floor was 
pery anyhow.

I wonder where Al picked up 
style of dancing? Silly but nice.

Noticed: Emily, Aldona, and i 
ly having the time of their lives.

Oh Mary you looked stunning! 
Also Ready, another blond! I guess 
1 hist naturally love em.

Nicest Couple: Johnny G. and Lil
lie L. on the dance floor.

Livliest: Our own Aunt Lena and 
Helen who accomplished some very 
likeable raving.

Did I actually 
the dance floor? 
things ?

Are Hilda 
into dancing

Something 
brunette from Great Neck not only 
gave me the address, but also an 
invite for dinner. I wonder if they’re 
all like that in Great Neck.

Johnny A., one of our new mem
bers is attending all meetings and 
affairs regularly. Ahem! Let’s us 
guess.

Wanted: Some more tenors to help 
old Tony out. Why don’t some of 
you boys bring a few friends and 
heln out one of our bovs, and also 
holster the tenor section? As for you 
Tony, you’re doing simnly o. k.

Remember Boston, folks, lets start 
getting in shape now, that is: attend 
all rehearsals etc., and then we’ll 
wow em in that Beanery City.

Just Digger.

that

Mel-

The end of the Light Athletics season in France: A view of the 3,000 
meters race which was won by Meissner, lowering the French record to 
8’ 30” 3-10. From right to left Chatillon, Rochard Normand and Meissner.

see
Or

Frank Y. on 
was I seeing

peace, 
is i he 
future

1 DOMING over the horizon of every nation are these horrors that 
■*—' man has conceived, the voices that nations respect. With the 
struggles in Spain and China constantly stabbing at world 
international tension is approaching that of 1914, and so acute 
situation that experts on international affairs hesitate to predict 
developments.

The montage is from Photo-History, the picture magazine, 
devotes the entire current issue to war and its causes.

Gardner Chorus Has 
Concert and Dance

Gardner is trying to regain some 
life after the inactive season we had 
since the summer picnics and other 
summer activities were over.

A concert is to 'be presented by 
the Lyros Chorus with Ignas Kubi
liūnas, of Boston, a well-known ra
dio singer, and Ona Baltrusaitė of 
Lewiston, Maine, as guest artists. 
This event will take place on Sa
turday, November 27th at the Lith
uanian Hall, 205 Main St., Gardner, 
at 8:000 P. M. A good orchestra will , 
play for dancing after the concert, Į 
so everyone is assured of a good 
time. A large crowd is expected for 
our opening affair of this season and 
chorus members are working hard 
to make it a huge success.

—o—
What is happening to the choruses 

of Mass. ? From what was heard at 
the District Conference a month or 
so ago, most of them are run down 
and in need of a good doctor to put j 
them back on their feet again. Good 
luck to Pete Yesikenas, our new 
District Organizer. We hope you can 
do something to aid us. But, of 
course, as everyone knows, one per
son can’t do it alone, so let’s all 
cooperate in an effort to bring the 
choruses back to where 
were.

they once

which

—o--
The Mass. District is 

with the Brooklyn Aido 
an effort to have the 
“Chimes of Normandy” presented in 
Boston to 
and, from 
are going 
'the people 
ry are going to be given 
treat.

More will be written about it la
ter; also, watch the advertisements 
for the date, time, place, etc.

Zee Kay.

negotiating 
Chorus in 

• operetta

a 
all 
to
in

New England audience 
apperances, their plans 
materialize. If they do, 
this part of the count- 

a rare

MY SONGS It’s The Truth!
By Julius Janonis.

My songs—bitter threnodies,
My songs—thunderous, loud furies, 
Gushing from a young heart, 
Rushing as mountain streams.
My songs—born of woe and bred 
By adversity—unstilled, 
Singing not earth beauties, 
Sighing winds, shining suns.
Their tones—disconsolate, sad, 
W.ords—the whilrpool, clamant, mad : 
Hearing them, one shall weep, 
Humming them at darkling.

Translated by Francois.

—If you care to know:—
Although most people are fully 

aware that proteins and carbohydra
tes are a few of the essential parts 
of their diet, they are not so cons
cious of the fact that, in order to 
prevent nutritive failure, their daily 
diet should and perhaps does con
tain the following ten chemicals: 
lysine, tryptophane, histidine, pheny
lalanine, lencine, isolencine, methio
nine, valine, threonine and arginine. 
(Don’t look at me!)

DON’T BUY ANY OF THESE GOOD IF 
THEY’RE MARKED “MADE IN JAPAN”

JAPAN’S CHIEF EXPORTS TO U. S. IN 1936
$97,300,000 

6,354,000 
6,969,000 
4,372,000 
2,862,000 
2,155,000

Silk in all forms____________________
I Cotton—cloth, rags and floor coverings 
Perilla Oil ________________
China, porcelain, earthenware

j Crab ineat, canned tuna fish __ 
j Tea -----------------------------------

Furs of coney, mink and rabbit 
Toys and dolls ------ ■---------
Bristles, sorted and prepared 
Camphor, crude and refined 
Electric lamps 
Straw hats _

Brooklyn 
Brevities

—A mere trifle:—
1 Some time ago Japan drafted a 
i bill which would make an 84 hour 
week a regularity in Japanese in
dustry as a means of improving na
tional health! Working 15 hours a 
day has not been unusual during the 
present boom in the munitions in
dustry. (And we complain because of 
8 hours. Ah. Me!)

1,968,000 ! 
1,472,000 1 
1,095,000 . 
1,076,000 
1,063,000

FLOYD
DEWEY

Ernest C.

SHORTS ON
SPORTS

ORGANIZATIONS

BOOK REVIEW

self
dear 
Thus

of
In 

lot. 
ar
in

troops, and finally, with 
the loyal forces withdrawn 
important fronts, the ap- 
of Italian Fascists in over-
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The Life and Death Of 
A Spanish Town

“Enough generalities! I feel 
conscious in writing about my 
friends with such objectivity.” 
the American novelist and one-time
co-founder of transition begins his 
portrait of Santa Eulalia del Rio, a 
little town on Ibiza, third in size of 
the Balearic Islands. And the re
viewer is equally self-conscious in 
trying to appraise this book, to 
which he can only assign the adjec
tive—"beautiful.”

“By a town, I mean its people.” 
Elliot Paul lived for five years with 
the people of Santa Eulalia—not as 
a visitor, but as a fellow-townsman. 
He came to know intimately most of 
these men and women. He shared 
their quiet life of fishing and farm
ing, music and color. It is of this life 
that he writes in the first section of . 
his book, entitled “4000 B. C. to 1936 
A. D.”— of those who unhurriedly 
pulled the many-colored, ludicrously 
shaped fish from the Mediterranean; 
of their daughters (les jeounes filles 
en fleur); of their songs (“My little 
cigarette box, how empty you are!”); 
of the storekeepers, blacksmith—and 
even the priests and landlords and 
civil guards. And always, of human 
beings.

The island, more or less isolated, 
preserved much of the distant past, 
above all in its spirit of ancient se
renity. At the same time, it moved 
toward the future. There was a circle 
of veteran partisans of the Republic; 
there were/ Communists and Social
ists. There were also Fascists, and 
the author knew them as well, both 
the criminals among them and the 
simple people whom they befuddled.

The second section of the book 
narrates the events from “July 14 
to September 15, 1936.” This was 
the “death” of the town; its betrayel 
by the Rebel officials, its rescue by 
Loyalist 
most of 
to more 
pearance
whelming numbers. At the last mi
nute when flight is possible, the 
author boards a ship, leaving behind 
many of whom “their enemies will do 
well to be afraid ... as long as they 
are above ground.”

Paul’s use of character-description 
rather than action throughout much 
of the book has a somewhat confus
ing effect, and he now and then slips 
into mannerisms. But these are trifl
ing faults in this story of a brave, 
generous people, written by their 
warm friend. Charles Preston.

Basketball Team 
of Worcester 
Holds Dance

Believe it or not—with little or no 
prompting the boys, comprising the 
Worcester Aido Chorus Basketball 
Team, have started the new season 
with spirited enthusiasm.

j Functioning under their new title, 
Aido Chorus Snorts Club, the first 
meeting was held Nov. 8th up in our 
hayloft (the club room). Shorty 
Dupsha was elected manager, Pop
eye Gerdauskas. treasurer, Red Ka- 
napkis. financial secretary, Al Parks 
and Vinny Grub as coaches. May the 
Lord wakefully watch over Popeye 
and Red. Instead of being a leak on 
the chorus treasury we henceforth 
hope to make basketball an impor
tant monetary asset.

Do any of the chorus members re
member the trophy the boys had won 
the past two seasons? Soon it will 
sparkle and gleam in silvery dignity 
in the club barroom. Thanks to Wolf 
Green, something at last will be done 
about the ghost trophy.

I wish everyone will set aside 
December 11th and cancel all en
gagements for that evening. On that 
day the boys have decided to hold 
the most successful dance in chorus 
history. A surprising number 
tickets have alreadv been sold, 
fact, we had to order a second 
With the team acting as hosts, 
rangements are being made to
sure our guests a most enjoyable 
evening. Admision will be 25 cents 
for tickets purchased beforehand and 
35 cents at the door. Time—8:00 P. 
M. Place — 29 Endicott Street.

I In closing may I say: don’t think 
ham sandwiches are all bread and 

I meat. Come down and see Shorty 
walking between two girls.

P. S. Adress all letters relating 
to basketball and other sports to — 
Aido Chorus Sports Club. 29 Ehdi- 
cott Street, Worcester, Mass.

V. Daukšis.

Liths Stand Out
The football games of the Satur

day before last were featured by 
sensational plays executed by Lith
uanian boys. Outstanding among

j them were Andy Puplis of Notre 
j Dame, Bill Stapulis of Pitt, and Wy- 
' chunas of Georgetown, whose teams 
were victorious.

Stulgaitis of Columbia, and Reks- 
tis of Syracuse, also played bang-up 
games against each other but to no 
avail, as this game ended in a 6 to 6 
tie.published later ...

On Saturday, November 6th, 
was my pleasure, along with several 
other chorus members and LDS’ers 
alike, to attend a very enjoyable 
birthday party for Mary Brown at 
her home. Mary was tops in her ef
forts to keep 
food was swell, 
remain thirsty, 
she hopes that
days from now she shall continue to 
remain active in the most popular 
movement amongst Lithuanians ...

Biggest
lynites is the 
Annual Dance 
BuilDerS will 
December 4th, 
Club. Everyone and
Twobucktwocents will be there, why 
not you ? The members have planned 
a number of novelty surprises, and it 
Will be an affair really worthwhile 
going to. I’ll see you all there...

HELLO THERE!
As most of you may know, Aido 

, chorus now has a new teacher. This 
young lady is by no means a strang
er to us. Aldona Žilinskas has been 
a member of Aido for two years or 
more, during which time she has 
been our piano accompanist. Of 
course, Aldona will not do much 
teaching these days, what with the 
chorus busy in rehearsals for its 
presentation of "Kornevilio Varpai” 
at Boston on December 25th, 1937. 
Bernice šalinaite has promised to 
continue teaching the chorus for the 
operetta. Chorus mebers are really 
working hard these days at rehears
als and Boston will by no means re
gret having invited us to present the 
operetta there!...

This is in the nature of an apology 
for one of our popular young writers 
of LYS known to you all as Digger 
Dec, Seems that this correspondent 
has written in some correspondence 
about Aido chorus which was not 
published as promised. My apology 
to Digger with the added assurance 
that the articles were not published 
only because one came in too late 
for one issue and the other will be

it

himself 
things 

Galento 
NathanBuilders Dance

December 4th
Costume Dance by the 

YMLA Thanksgiving
us all amused, the 
and no one had to 
According to Mary, 
sixteen more birth-

That roly-poly heavyweight, Tony 
Galento, scored a three round kayo 
over Leroy Haynes at Philly the 
othei* night thereby putting 
right into the thick of 
amongst the heavyweights, 
will meet the winner of the
Mann-Bob Pastor bout which comes 
off at the Garden this Friday eve
ning. Eddie Hogan, Lithuanian big 
boy is also on this card meeting 
George Brescia. Both these boys are 
terrific punches and it would not 
surprise me one bit if this fight 
in one or two rounds.

girls turningand 
teachers?
different: The little I

the

An Annual Costume Party is be
ing held by the Young Men’s Lith
uanian Association. It will be given 
in their club rooms at 425 Grand 
Street in Brooklyn on Thanksgiving 
Nite, November 25th.

The committee in charge promises 
this to be the gayest, biggest and 
best party to be held by the “Young 
Men” in a long time. Cash prizes 
will be given for the best costumes. 
Meanwhile, plans are going on for 
a dance to be held Christmas Eve 
at Grand Paradise Ballroom.

io owers:
subject to

Mowers:
cent I can make.”

"You say your wife is 
sinking spells?” 

“Yes, she sinks

beNovelties and innovations will 
the feature attraction of the famed 
Builders Dance. The committee in 
charge has already prepared and is 
still preparing new entertainment 
ideas and new features destined to 
amuse and entertain the public and 
give them an evening long to be re
membered.

These secret ideas will not be the 
only features of the evening. Johnnie 
Nevins and his Night Owls will play 
their tuneful tunes and roistering
rhapsodies. And what’s more, the ad
mission is only 30 cents in 
and 35 cents at the door.

So keep the date in mind 
your tickets early for the

social event for Brook- 
much 
that 
hold 
1937

talked about 
the Brooklyn 
on Saturday, 

at the Citizens 
his uncle from

ends

advance

box

and buy 
Builders 

every , Annual Dance at the Lith. American 
Citizens Club on December 4th!

She: "So you got rid of that pretty 
assistant you had?”

Druggist: "Yes, all of my male 
customers kept saying that a smile 
from her was as good as a tonic.”

Eddie Hogan Boxes
Eddie Hogan (Yuskis) will 

George Brescia at the Madison 
Square Garden on Nov. 26. This will 
be Hogan’s last appearance in this 
country for some time as Eddie
leaves for England right after the ■ 
New Year. In the main event Nathan j 
Mann trades punches with Bob Pas- 1 
tor. This should prove an interest
ing contest as Pastor is Jimmy 
Johnston’s boy while some claim 
that Mike Jacob is behind Mann. So 
it’s Mann vs. Pastor and Jacobs vs.

Johnston. Tom Yermal, i

Lillian: "Did you give your wife 
that little lecture on economy I told 
you about?”

Bob: "Yes.”
Lillian: "Any results?”
Bob: "Yes, she made me give up 

smoking cigars.

*
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Svajonės ir Gyvenimas
 Paraše RUMBONIŠKIS 

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų 
Skaitytojų Prailgintas

Skaitytojų Balsai
(Tąsa)

Ir nors Raffertė ir raminosi pats save 
iš pradžių apsireiškusio nedarbo, kad il
gai šis krizis nesitęs—kokį metą. Bet ar
gi susiraminimais pilvą prikimši? Ir vie
ton taisytis, tai krizis, nedarbas dar vis 
eina gilyn ir platyn. O galų gale, Raffer
tė su keliolika šimtu kitu mainierių su
silaukė ir visai liūdnos žinios:

Vieną gražų pavasario rytą, kada sau
lė pasišokus ant horizonto ir savo auksi
niais spinduliais nubučiavo šią murziną 
mainų apielinkę, o kartu ir mainierių 
paišinus veidus, mainieriai atėję prie ka
syklos rado pranešimą, kurį perskaitę 
visai nuliūdo, veidai apsiniaukė, akys pa
skendo į kokį betikslį regėjimą, kaip į 
tamsų miglyną, o mintyse pas kiekvieną 
stojosi klausimas: ką reiks daryti, kaip 
reiks gyventi?

Pranešimas sakė, kad šiandien dieną 
išdirbę, mainieriai turi susirinkti savo 
įrankius ir išsinešti laukan, nes kasykla 
uždaroma neribotam laikui.

Raffertė manė, kad jis turįs gerą var
dą pas bosus, tai vistiek jis gausiąs dar
bą kur nors kitoj tos kompanijos kasyk
loj. Bet Raffertė greitai patyrė, kad ir 
kitose kasyklose padėtis negeresnė; ir 
kitose kasyklose dirba tik po dieną-kitą 
į savaitę, o darbo jieškančių ateina kas
dien šimtai.

Klausimas, kaip reiks gyventi, jei taip 
ilgai tęsis, Raffertei ramumo nedavė: ir 
sapnuose jį kankino. Eiti ir prašyti pa
šalpos, Raffertės patrijotiški jausmai ir 
garbė neleidžia. O prie to, juk pašalpos 
neduoda tokiems, kurie turi kiek bankoj 
susitaupę dėl “lietingos” dienos. Todėl 
Raffertei dabar ir prisieina gyventi iš 
savo gatavų, sutaupytų centų, kuriuos 
jis taupė su tikslu, kad kada nors patap
ti biznierium, ar šiaip žymiu žmogum, 
turinčiu centą kišenių j.

Vienok yra sakoma, kad viena bėda—
• ne bėda, bet dvi-trys, tai tikra bėda, ku

ri tave suėda. Taip ir su Rafferte: nega
na, kad jis nustojo visai darbo, bet dar 
ir žmona pradėjo sirguliuoti, nedagalinė- 
ti, o pagalios ir ant operacijos turėjo pa
siduoti.

Šiek tiek žmonai sustiprėjus ir aplei
dus ligoninę, mirė jų kūdikis. Vėl išlai
dos, vėl bėdos, vėl širdgėla ir susikrimti
mas, o kartu ir atsikartojimas Raffer- 
tienės sirguliavimo, negaliavimo, o prie 
to visko, dar ir daktaro išlaidos. Dar ne
gana ir šios nelaimės, kurią Raffertės 
šeimai tenka pergyventi, bet ir dar kar
tą nelaimė pažiūrėjo į Rafferčių langą:

Vieną dieną, kada Raffertienė sirgu
liuodama triūsėsi prie namų ruošos, visai 
nei nepastebėjo, kaip jų kūdikis, keturių 
metų amžiaus, išbėgo į gatvę ir bežai
džiant pakliuvo po sunkvežimio ratais ir 
vietoj tapo sutrėkštas.

Ši nelaimė ne tik buvo jau persunki 
pergyventi, bet ir visai pakirto Raffer- 
tienės sveikatą. Ji ką tik iš proto neišėjo. 
O čia dar ir žmonių visokios kalbos: Vie
ni kalba su užuojauta, apgailestavimu, o 
fanatiškai nusistatę priekaištauja, kad 
būk dievas baudžia Raffertienę, kam ji
nai paniekino savo tikėjimą, priimdama 
katalikišką. O dar buvo ir tokių, kurie 
visai atvirai pasakydavo, jog Raffertei 
ir gerai; jis daugiau ir nevertas, kaip tik 
tiek, tas bosų skvernalaižys ir darbinin
kų ėdikas. Tas Raffertienę, be abejonės, 
nemažai erzino ir kankino ir vis daugiau 
ir daugiau atsiliepė ant jos sveikatos.

Vyras be darbo jau ilgas laikas. Pini
gai, kuriuos taip skūpiai taupė, eina kaip

• vanduo, o čia dar ir nelaimė ant nelai
mės. Kaip reiks gyventi ir už ko stver
tis?—mintijo Raffertienė dieną ir naktį. 
Ir šios mintys ją vargšę kankinte kanki
no ir graužė jos sveikatą, kaip trandys 
medį.

Pats Raffertė, nors ir nemažiau jautė 
tuos gyvenimo skaudžius smūgius, vie
nok vyras, tvirtęsnis fiziniai, daugiau ga
li panešti, daugiau turi ištvermės, o prie 
to, geriau ir moka pats save ramintis. 
Nors tiesa, kad jis jau ir mažai betikįs 
tiems savęs raminimams, bet ir vėl atsi- 
vertęs, lyg ir ko gero dar tikėdamasis, 
vis save susiramina, vis dar negali visai 
atsipalaiduoti nuo mintijimo, jog taip vi- 

* sados nebus; net dar prisimena ir 1914 
metus. Juk ir tada—sako jis—buvo pa

sireiškęs nedarbas, bet ar ilgai tęsėsi? 
Ne, neilgai. Praėjo ir atėjo tokie geri lai
kai, kad žmonės geresnių nei nežino, ir 
žmonės džiaugėsi net iki dabartinio kri- 
zio. O ir dabar šie blogi laikai, šis nedar
bas daug greičiau praeitų,—mąstė Raf
fertė,—bet kad šioj šalyj esama perdaug 
“fornerių”, o užtai ir tikriems ameriko
nams bei geriems piliečiams sunku, arba 
ir visai negalima gauti, darbas.

Čia Rafferte liejo karčią pagiežą ant 
ateivių darbininkų, tik ačiū kapitalisti
nei spaudai ir įvairių politikierių šauks
mams, į kuriuos jis taip aklai įtikėjęs. 
Gi pats R j. f forto pažinti gyvenimą nemo
kėjo, o tik viską ome už gryną pinigą, 
ką tik jis skaitė kapitalistiniuose laikraš
čiuose ir girdėjo iš suktų politikierių bei 
kapitalo agentų. O apie tikrąją nedarbo 
priežastį, Raffertė ir klausyti nenorėjo. 
Nes jo supratimu, tai tik komunistų ir 
visokiu radikalu išmislas, kad tik tur- 
tinguosius kaltinti ir šmeižti už viską, 
taip ir už šį nedarbą. Viskas ką reikia 
šioj šalyj,—sakydavo Raffertė,—tai vi
sus “fornerius” išvyti ten, iš kur jie yra 

• atvykę, o tada apie nedarbą, blogus lai
kus nieks nieko anei nežinotų, net ir sap
ne nesapnuotų.

Laikas bėgo savuoju keliu be sustoji
mo: savaitės, mėnesiai tik ir ritosi, kaip 
sriaunus upelyj vanduo. Žaizdos, padary
tos Raffertiečių šeimos gyvenime dėl 
mirties jųjų dviejų kūdikių, pradėjo už
gyti, o kartu ir rūpestis dėl nedarbo pa
sidarė priprastu dalyku, dėl ko net ne
reikėjo nuolatos sau galvą sukti. Juk tas 
vistiek nieko negelbsti. Nors tiesa, kad 
Raffertė nepraleido anei vienos dienos 
neišbandęs kur nors darbą gauti. Ta- 
čiaus, jo bandymai visados buvo bergždi, 
beverčiai. Tik tiek, kad jis kiekvieną die
ną grįždavo nuvargęs, vos kojas bevei
kus, ir vis tas pats buvo žodis jo žmonai: 
“Darbo ir šiandien negavau, o tik'be galo 
privargau”.

Vieną dieną Raffertė parėjęs namon, 
nors taip pat privargęs, kaip ir kožną 
dieną, bet kažin kaip tai su skaistesne 
veido išraiška. Raffertienė nūnai, kaip ir 
kiekvieną kartą, sutiko vyrą savo liūdnų 
akių žvilgsniu. Vienok, kaip greitai ji
nai pervedė savo akimis vyro veidą, taip 
greitai ji suprato, jog kas tokio šiandie
ną atsitiko, kas norints tokio į jį gero 
paveikė, kad jis šiandien daug smagesnis 
ir mažiau atrodo susikrimtęs, susirūpi
nęs, bet klausti jo nedrįso. O prie to, ji, 
žinodama jo būdą, manė, jog jis jai ir 

! pats pasakys.
Raffertė nusivilkęs švarką, apsišluos

tęs savo dulkėtus čeverykus ir nuėjęs į 
gyvenamąjį kambarį, atsisėdo į supamą
ją kėdę, užsirūkė cigaretą ir pasiėmęs 
vakarinį laikraštį pradėjo vartyti ir žiū
rinėti į įvairius garsinimus, kaip ir visai 
be jokio tikslo. O gal jis ir neturėjo ki
tokio tikslo, kai]) tik pasižiūrėti į viso
kių kompanijų ir vertelgų tavorų garsi
nimus ir nors ant valandos pamiršti bent 
tos dienos nuotikius.

Raffertienė baigė ruošti stalą vaka
rienei, išlėto dėstinėdama lėkštes, šaukš
tus, peilius ir kitus reikiamus dalykus. 
Vakarienė šiandien, kaip ir paprastai, 
susidėjo iš pigios rūšies šutintos jautie
nos, bulvių košės, šviežių iš daržo po
midorų, duonos ir kavos. Baigiant stalą 
ruošti, į stubą įbėgo, net padusus, jų vie
nintelė, apie 6 metų amžiaus, dukrytė 
Marytė, kuri žaidė gatvėj ir nei nepas
tebėjo pareinančio tėvo'namon.

—»O, mama, kaip aš išalkus! Net man 
čia skauda,—rodydama rankute žemiau 
krūtinukės.—O kur, mama, tėtis, ar dar 
neparėjo?—vėl įdomingai klausia mažoji 
Marytė.

—Aš čia,—atsiliepė Raffertė’ iš kito 
kambario ir numetęs laikraštį į šalį, pa
kilo eiti į virtuvę, kaip tuo kartu atbėgo 
tiesiai tėvui į glėbį ir jo mylima dukry
tė, kurią jis pagriebęs po pažastukėm ir 
pakilojęs kelis kartus į aukštį, prisispau
dė ir karštai tėviškai pabučiavo ir, atsi
nešęs prie stalo, pasisodino ir besidėda- 
mas sau valgį ant lėkštės ir pridėdamas 
ir mažajai Marytei, pradėjo iš lėto kal
bėti:

—Žinai ką mieloji,—’jis tarė į savo 
žmoną.—Aš rytoj manau gauti darbą.

(Bus daugiau)

Daugelio vajininkų prašomi “Laisves” Bendrovės direktoriai 
prailgino vajų iki 20 dienai gruodžio-Dec. Tuomi duodam pro
gą atsilikusiem punktais vajininkams pakilti. Kartu duodama 
proga visiems dienraščio skaitytojams gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją.

Kol kas šiemet “Laisvės” vajus eina silpniau, negu pernai. 
Dabar, vajų prailginus, kiekvienas dienraščio skaitytojas turė
tų pasirūpinti, kad šių metų vajus išeitų jei ne geriau, tai nors 
lygiai kaip pernai.

Punktais šiandien kontestantai stovi sekamai:
A. Stripeika, Elizabeth . 2795® ~~~
Philadelphia Veik. Kom. 1969
S. Reikauskas, Hudson .
L.Žemaitienė, Waterbury
S. Kuzmickas,
..Shenandoah ...............
P. Bokas, Waterbury . .
K. Žukauskienė, Newark 993
A. Kavoliūnas, Montreal. 872
S. Penkauskas ir J. Kaspa-
. . ravičius .......... ................. 731

1308
1128

1062
1053

Pittsburgho ir Apylinkės
Vajininkų Biuras.......... 716
Aukščiau paduotieji vardai 

yra dovanų arenoje. Prailginus 
vajų bus gera proga pasiekti 

I dovanų areną draugam vaji- 
| ninkam, kurių vardai žemiau
telpa.
J. J. Bakšys, Worcester . 547 
A. Barčius, S. Boston . . . 456 
A. Klimas, Hartford . . . 406 
G. Shimaitis, Montello . . 388 
A. Kazakevičius, Miners

ville .......... :................ 348
1 A. Balčiūnas, Brooklyn . . 344 
Fr. Mazurka, Worcester . 341 
J. J. Mockaitis, Bridgeport 317 
Cleveland Draugijų Kom. 314 
A. Lideikienė, Great Neck 255 
J. Grybas, Norwood .... 240 
ALDLD 96 kp., Sudbury . 229 
J. Adams, Grand Rapids 220 
ALDLD 20 kuopa,

Binghamton ................  219
G. Kuraitis, Brooklyn ... 214 
J. Matačiunas, Paterson . 213 
ALDLD 136 kp., Harrison 181 
J. Rudmanas, New Haven 179
J. Bondžinskaitė, B’klyn . 165 
A. žemaitis, Baltimore ... 161
F. Gervickas, Athol .... 160 
L. Prūseika, Chicago . . . 154 
P. žirgulis, Rochester . . . 153
G. Krance ir I. Katilius,

Bridge water................  150
K. Mikolaitis, Baltimore . 150
J. Žilinskas, Lewiston . . . 150 
S. Puidokas, Rumford . . 145 
S. Sharkey, Easton........ 143
V. Padgalskas, Mexico . . 136 
P. Šlekaitis, Scranton ... 130 
J. Lastauskas, Camden . . 112 
Ig. Kubiliūnas, S. Boston . 99 I

F. Abekas, Chicago........
J. Weiss, Brooklyn ........
A. Lipčius, Chester..........
S. Urbon, Salem ............
M. Bendinskas, Summerlee 
M. Vaičikauskienė, Herrin 
J. Milleris, Thomaston . . . 
M. Grybas, Aberdeen . . . . 
S. Paulenka, Lowell ........
J. Gugas, Detroit ............

Chodynkos Katastrofa
“Laisvės” No. 134, birželio 8, 

1937, buvo “Krisluose” rašyta 
apie palaidotą Igną Karpavičių, 
kuris tarnavęs Rusijos armijoj 
ii' buvęs karūnacijoj Nikalojaus 
II, matęs įvykius kas dėjosi Cho
dynkos lauke. Bet ne viskas “L.” 
buvo aprašyta, taip, kaip buvo. 
Ten pat redakcija pažymėjo, kad 
gal ir daugiau lietuvių dalyvavo 
tame įvykyj, kad parašytų atsi
minimus.

Aš savo akimis mačiau kas at-
84
84
84 1 sitiko laike Nikalojaus karuna-
77 cijos Chodyinkos lauke.
72
72
72 kas gi buvo Chodynka? Chodyn-
72 i ka, tai apie pusantros mylios nuo
65 i Maskvos į šiaurės didelis laukas 
65 tuo vardu vadinamas. Tas lau-

Pirmiausiai noriu parašyti,

rame ore. Buvo sakoma, kad ant 
rytojaus, kaip 10 valandą, pra
dės dalinti dovanas. Taip ir bu
vo. Pradėjo dalinti caro dova
nas. Leido po vieną eilėj žmogų. 
Gėrimas užėmė daug laiko. Už
pakalinės eilės nerimavo ir darė 
didelį spaudimą. Ėjo seneliai, 
moterys su vaikais; vienus vedė
si už rankų, kitus nešėsi. Kada 
pradėjo iš užpakalio labai spau
sti, tai pirmutiniai virto į grio
vius. Minios lipo per juos, min
džiojo, laužė kaulus. Apie 12 va
landą pasidarė tokis didelis 
spaudimas, netvarka, kad polici
ja, kuri stovėjo prie perlaidų, 
pasileido bėgti, kad gelbėti savo 
gyvastį. Tada minia puolė ant 
palatkų, kur tas dovanas dalino. 
Pradėjo laužti duris, daužyti ak
menimis. Dovanų dalintojai ne-

C. Shaltis, Freehold.......... 63
K. Balčiūnas, B’klyn........ 60
A. Mažalis, Brooklyn .... 60
J. Visockis, Wilkes-Barre . 55
K. Tvarijonas, Rockford . 55
J. Betroski, Herrin ........ 50
E. žalnierienė, Renton ... 50
S. Wort, Brooklyn ........ 50
A. Valinčius, Pittston ... 50
P. Saykes, Youngstown . . 50
J. V. Stankevičius, Wilkes-

Barre ............................. 50
A. Marchalatis, Torrington 50
A. Masilionis, Hartford . . 50
F. Kazakevičienė, Jamaica 50
V. Januška, Richmond Hill 50
V. čiudinis, Minersville . 50
J. Venckevičius, Cambridge 44
A. Vinckevičius, Stoughton 44
J. Stanys, Baltimore .... 44
S. šaltys, Rockford ........ 44
V. Naruševičius, Kenosha 44
P. W. Karpich, W. Lynn . 44
M. Deedas, Red Lake ... 44
J. Rakauskas, Tamaqua . . 43
J. Simutis, Nashua ........ 40
J. Madison, Youngstown . 40
J. Jukelis, Chicago.......... 39
J. Kairys, Brooklyn ........ 30
C. Žukauskas, S. Boston . . 27
J. Mickunas, W. Hazleton 27
J. J. Ynamaitis, Union City 22
J. Patrick, S. Boston .... 22
O. Kalvaitienė, Maspeth . 22
Paul Jurkonis, Springfield 22
P. žemaitis, Detroit.......... 21
V. J. Valaitis, New Britain 21
P. Boika, Cleveland ........ 20
S. Pečiulis, Sheboygan ... 20

P. Buknys ....................... 168
D. M. Solomskas........... 124
P. Baranauskas ............. 70*
J. Valatka ....................... 24

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Patagonija užima trečdalį vi

sos Argentinos teritorijos. Ten 
yra begaliniai gražių vietų. Tarp 
Esquel ir San Martin de los An
des jau vedamas vieškelis, kurio 
tikslas praplėsti turizmą.

Čubuto teritorijoje vyriausy
bė jau paskyrė 20,000 hektarų 
tinkamos žemdirbystei žemės, 
kuri bus1 išdalinta indėnų šeimy
noms, kurios ten jau pratinasi 
ūkininkauti ir savo nuosavybėje 
turi per 7,000 raguočių. 

----------------

Lošikų Žmonos Nemyli.

Montevideo. — Urugvajuje 
yra dar ir tokių lietuvių, ku
rie, pakalbinus skaityti laik
raštį ar knygą, atšauna:

—Neskaitydamas aš dau
giau žinau. Aš jau apsišvie- 
čiau!

Bet juk ir labiausia apši- 
švietęs žmogus, jeigu jis ne
skaitys, atsiliks nuo pasaulinio 
progreso.

Šį straipsnelį taikau tik 
tiems “išminčiams,” kurie jau 
“viską žino”. . .

Bet gyvenimo praktika ro
do, kad neskaitantieji šimtą 
sykių daugiau prakineliuoja, 
prageria ir prakortuoja, negu 
biblioteka ir laikraščių tomai 
kainuotų! Tokie “išminčiai,” 
prasilošę, meluoja savo žmo
nai ir vaikams ir iš to praside
da šeimyniški nesutikimai, 
barniai, užnuodijamas gyve
nimas. Taip, taip, neskaitan
čių spaudos vyrų žmonos tik-
rai nemyli.

Atminkime, kad tik spauda 
palengvins mūsų ir ateinančios 
mūsų kartos gyvenimą.

Ir Indėnai Kolonizuojami

Banfield, F. C. S. — Argenti
nos vyriausybė Patagonijoje tu
ri 56 milijonus hektarų įvairios 
rūšies žemės. Vietomis ta žemė 
tinka tik gyvulininkystei, bet 
vietomis yra labai gražios ir 
derlingos lankos. Minėti žemės 
plotai dabar mieruojami, skirs
tomi ir bus suteikiami nuomon 
bei lengvomis sąlygomis parduo
dami žemdirbyste pasižymėju-r 
siems argentiniečiams ir atei
viams.

SUSIVIENIJIMO MINĖJIMUI 
PRAĖJUS

Pereitą šeštadienį, 23-10-37, 
Susivienijimas Lietuvių Argen
tinoje minėjo savo 23 metų gy
vavimo sukaktuves “Jose Verdi” 
teatre. Susirinko apie 500 žmo
nių. Suvaidinta 4 veiksmų dra
ma “Valkata,” Kaziui Veličkai 
režisuojant ir vaidinant “Valka-
tos” rolę. Gerą Veličkos vaidy
bą kiek stelbė jau antrame veik
sme artisto nusimetimas Valka
tos rūbų ir persirengimas geriau 
už kai kuriuos kitus vaidylas. 
Puikiai vaidino Juozas Grigai
tis, Julė Grigaitienė, St. Majaus
kas, A. šimkūnienė, S. Navikie
nė ir karininkas A. Levanavi- 
čius.

E. černiauskutis ir Genė Pau
lauskaitė puikiai išpildė po vie
ną baleto numerį. O Olga Ši- 
maitytė artistiškai interpretavo 
vieną lietuvišką dainelę.

Ona Gasėnaitė ir Genovaitė 
Pilipaitė gražiai padeklamavo.

(“A. L B.”)

kas buvo Maskvos kariuomenės 
mankštymams. Iš vakarų pusės 
buvo iškasti dideli grioviai (ra- 
vai), apie 5-6 pėdų gylio ir 11-12 
pėdų pločio. Jų kraštai nebuvo 
statūs, bet nuolaidūs ir apžėlę 
žolynais. Matyti, kad jie taip iš
kasti, kad pėstininkai, gulėda
mi galėtų 'šaudyti. Ten buvo pri
statyta iš lentų palatkų, iš kur 
davė dovanas. Viename palatkos 
šone buvo išpjauta du langai ir 
linkui langų nutiesta takeliai iš 
lentų, kad eilėj po vieną žmogų 
būtų galima prie lango prieiti. 
Prie pirmo lango buvo pastaty
ta didelė geležinė įtalpa, ant re
težėlio prikabintas samtis, ku- 
riuomi pasemdavo iš patalpos 
degtinę ir čia dar gaudavo stiklą 
alaus. Prie antro lango davė taip 
vadinamas dovanas. O kas tos 
dovanos buvo? Raudonos spal
vos skepetaitėj įrištą apie du 
svarai baltos duonos, biskį dau
giau, kaip svaras pašvinusios 
dešros, obuolys, apelsinas, pora 
pyragaičių ar baronkų, o ant 
skepetaitės atspausdinta caro 
vardas ir data, kada įvyko .ka
rūnacija. Tai ir visos caro dova
nos.

Matote, draugai skaitytojai, 
už šmotą duonos ir biskelį pa
švinusios dešros, tiek daug gy
vasčių ten žuvo.

Kad tas būtų daroma lyges
nė j vietoj, kad ne tie ravai, ir 
kad nebūtų davę svaigalų, tai 
nebūtų įvykusi ir Chodynkos ka
tastrofa.

Policijos buvo pristatyta dau
gybė. Pradžioj rodėsi viskas ei
na’gerai. Bet Rusijos žmonės 
tais laikais buvo atsilikę, tai ne 
tas, kas šiandien. Vien iš Mas
kvos valkatų prisirinko šimtai.

Laike caro karūnacijos Mas
kvoj buvo susirinkus milioninė 
masė žmonių, čia buvo ne tik 
Maskvos gyventojai, bet buvo 
susirinkę net iš kitų gubernijų. 
Biedniokai traukė į Maskvė pės
ti, vilkdami po kelis šimtus my
lių ryšulius ant pečių užsikorę. 
Visi norėjo pamatyti carą. Mas
kvoj tiek daug prisirinko žmo
nių, kad nebuvo kur nakvoti. 
Biednuomenė nakvojo tvartuose,
patvoriuose, ant kapinių ir ki
tur.

Karūnacijos diena buvo pas
kirta gegužės 18, 1896 metais. 
(Istorijos daviniai parodo, kad 
caro karūnacija įvyko gegužės 
14 d., 1895 metais.—Red.) Jau 
iš vakaro didžiausios minios 
svieto susirinko ant Chodynkos 
lauko ir išbuvo per naktį atvi-

galėjo tvarkos padarj'ti ir patys 
pasitraukė iš palatkų. Minia įsi
veržus, gėrė, viską griebė.

Policija, negalėdama įveikti 
minią, šaukė pagelbos. Apie 2 
valandą po pietų buvo duota ka
riuomenės dalims “trivoga”, kad 
jos dalys skubėtų į Chodynkos 
lauką.

Tada ir Gvardijos Gusarų 
Raitelių pulkas, kuriame aš tar
navau, leidosi į Chodynką. Bet 

:kada mes jau pasiekėme Cho
dynkos lauką, tai jau buvo per- 
vėlu. Minia skirstėsi, o Chodyn
kos laukas buvo nuklotas sužeis
tais ir negyvų lavonais. Sužeis
tųjų kylo baisus vaitojimas. Su
žeistus gabeno į ligonines. Tais 
laikais dar nebuvo automobilių, 
tai buvo gabenami arkliais. Tas 
užėmė daug laiko. Labai sužeisti 
mirė pirma negu jie pasiekė li
gonines. ’ • ’ ' • v

Negyvus vertė į vežimus vie
ną ant kito, kaip malkas. Ran
kos, kojos tysojo, kaip pagaliai. 
Vienus vežė pas graborius, ki
tus krovė kariuomenės kareivi
nėse, ant žemės vieną prie kito. 
Juos uždengė brezentais ir laikė 
per tris dienas. Kurie buvo mas
kviečiai, giminės atsišaukė ir, 
pažinę savus, pasiėmė ir palai
dojo. Bet sunku buvo juos pa
žinti, nes daugelis buvo baisiai 
sužaloti ir pajuodę, kaip anglis. 
Kurių niekas neatsišaukė, tai 
tiems sukalė iš lentų baksus, ant 

I kapų iškasė ilgą griovį, guldė 
Įjuos vieną prie kito ir taip pa
laidojo. Reiškia, jie iš caro ka- 

i rūnacijos jau namo negrįžo.
Kaip buvo rašyta, kad žmo- 

mės norėjo carą matyti. Tai tas 
netiesa.- Caras su biednais jo
kio reikalo neturėjo ir ant Cho
dynkos lauko visai nepasirodė. 
Tai matote, gerbiami skaityto
jai, kokios pasekmės buvo laike 
karūnacijos Nikalojaus II.

Aš ant rytojaus po karūnaci
jos skaičiau, Maskvos laikraš
čiuose, kad laike karūnacijos 
2,000 žmonių žuvo. Gi caras ka
rūnacijos dieną su damomis kad
rilių šoko.

J. M. Bukauskas.

Oklahoma City, Okla. — 
Suvažiavimas F a r m e r i ų 
Unijos išrinko pažangią Di
rektorių Tarybą. Jinai kvie
čia CIO ir Amerikos Dar
bo Federaciją atsiust atsto
vus tartis apie farmerių ir 
darbininkų bendrus reika
lus.

g}.............. .... ... ......———————————————————

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J. 
VALANDOS: 2—4 ir &-*. 

Nira valandų sekmadieniais.
EOb— . i ■   — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

8791 JOS CAMPAU ĄVB, DETROIT, 1000.
1
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Antrad., Lapkričio 23, 1937

PITTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Dienraščio “Laisves” Naudai 

Koncertas Nedėlioj

Lapkričio 28 d. visi būkime 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
svetainėj, 142 Orr St., Pitts
burgh. Tai bus garsus koncer
tas, kurį rengia Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
draugijos Ketvirtas Apskritys 
dienraščio “Laisvės” naudai. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 
50c ir 35 centai.

STASYS KUZMICKAS 

garsus Shenandoah 
dainininkas

Shenandoriečiai visus nuste
bins. Stasys Kuzmickas, bari
tonas, žavės visus savo dideliu 
balsu ir skambiomis dainomis. 
O ką jau bekalbėt apie visą 
garsųjį kvartetą.

Naujasis N. S. Pittsburgho 
Lietuvių Merginų Kvartetas 
pirmą sykį pasirodys. Tai bus 
ko pasiklausyt lietuviškų liau
dies dainelių — girdėtų ir ne
girdėti/.

Kroatų stygų orkestrą sų sa
vo garsiais dainininkais pirmą 
sykį iš 20 ypatų dalyvaus. 
Dainuos ir grieš kroatiškas, 
rusiškas ir amerikoniškas me
lodijas.

Vainorienė su savo sūneliu 
smuiko solo, o Vainoriukas 
dar padainuos. Bus lietuviškų 
šokikių. Garsusis smuikininkas 
Kričkovskis žavės savo melio- 
dijomis.

Tai dar neviskas. Turėsime 
svečių net iš labai tolimų kraš
tų ir miestų.

DKISV1 Puslapis Penktas

V. ANDRULIS 
“Vilnies” Redaktorius

Sakys prakalba apie spau-®
dos svarbą ir kitus darbininkų 
reikalus. Drg. Jonikienė, taip
gi “Vilnies” red. narė, pirmą 
sykį Pittsburghe pasirodys.

A. LITVINAS,

Nesenai sugrįžęs iš Ispanijos,

per daugelį mėnesių dalyva
vęs mūšiuose prie Madrido ir 
kitose vietose, koncerte papa
sakos savo įspūdžius.

Visi ir visos dalyvaukime. 
Laisviečiai ir vilniečiai gerai 
pasirodykim.
Liaudies Kongresas už Demo

kratiją ir Taiką

Penktadienį, lapkričio 26, 
Duquesne Garden, 5th Ave. ir 
Graig St., Pitsburghe, atsida
rys Liaudies Kongresas už tai
ką ir demokratiją. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi delegatai ir 
svečiai kviečiami' dalyvaut. 
Bus svarbūs kalbėtojai, tarp 
kurių ir Ispanijos ambasado
rius Rios. Atidaryme visi gali 
dalyvaut.

šeštadienį, lapkr. 27, kaip 
10 vai. ryte, delegatai privalo 
susirinkti į Motor Square Gar
den, 5900 Baum Blvd. šioj 
vietoj kongreso sesijos bus 
laikomos iki kongreso uždary
mo. Kongresas užsidarys lap
kričio 28 apie 6 vai. vak.

Iš kitur atvykę lietuviai de
legatai dėl nakvynių kviečia
mi kreiptis pas St. Ordą,

WYOMINGO KLONIO ŽINIOS
Streikas ir “žaizdų Gydytojai“

Wilkes-Barre, Pa., Record 
laikraščio darbininkų streikas, 
kaip žinomą jau užsibaigęs. 
Užsibaigė greit ir užbaigė jį ne 
Record firma, bet kitų dar trijų 
laikraščių firmos. Baigti jį rei
kėjo kuogreičiausiai, nes strei- 
kierių streiko planas, “kad ir 
avis ciela liktų ir vilkas sotus 
būtų” neveikė, kaip manyta. No
rėta vienos firmos streiku laimė
ti ir dėl kitų firmų darbininkų 
ir kad visuomenė neliktų be 
laikraščių streiko laiku, šį pla
ną reikėjo pakeisti į visuotiną 
streiką visų firmų, ši “bomba” 
pasirodė kitoms firmoms neat
laikoma ir jos subruzdo, kad ap
sisaugoti nuo jos pirma negu ji 
kris į jų tarpą.

Nepaisydamos jos, kad Re
cord nesitaiko su streikieriais, 
kuogreičiausiai pasikvietė UMW 
A 1-mo distrikto viršininkus 
talkon. Šie pribuvo ir derybos 
prasidėjo. Tuoj susitarta ant šių 
pamatinių dėsnių: Kad streikas 
likviduojamas tuoj; kad lapkr. 
13 d. abi pusi susirinks disku- 
savimui kontrakto; kad visos 
firmos sutinka, kad Gildija pri
pažįstama, kaipo vienintelė 
darb. atstovė; kad darb. nesikiš 
į laikraščių pakraipą ir biznį; 
kad nauji darb. stotų Gildijon 
bėgyje 30 dienų.

' gurkšnys firmoms, čia, žinoma, 
į reikia atiduoti kreditas mainie- 
• rių vadams. Bet kokia tai kontr- 
i akcija!

Ant rytojaus po derybų, šie 
pradėjo gailėtis, kad “pertoli 

1 nuėję.” Savo pareiškime jie 
i verkia, kaip nuplakti, kad strei- 
kieriai “padarė nepagydomų 
žaizdų” Record bizniui. Pareiš
kimas kuone verčia streikierius 
atsilyginti savo bosams pinigiš- 

■ kai. O jau tas gyrimas firmų, 
tai net koktu ir skaityti.

Juokinga ir gaila, kad mū- 
I sų mainierių vadai tokie nesusi- 
I tupėję.

Ii ei kala uj a Pag a l b o s
Wilkes Barre, Pa., eina ir ki

tas mažas streikas. Tai J. B. 
Carr Biscuit konip. darbininkų. 
Jie jau streiko lauke penkios sa
vaitės. Komp. -nesitaiko ir kova 
sunki.

Tiesa, čia darb. organizuoti, 
, bet vienos komp. darbininkams 
i sunku atsilaikyti, kada kitų 
komp., kurių čia yra geras žiups- 
nyš, negelbsti išėjimu simpati
jos streikam

S u n k i o j c kovos padėtyje 
esant, jie kviečia taipgi tuos pa
čius UMWA 1-mo distr. virši
ninkus. žinoma, jie apsiims ir 
darys ką galės.

Purtėsi, kaip katinas prieš 
šiuos pagrindinius sutarties dės
nius Record bosas, Van Lacys. 

/Bet pasidavė už dienos ir pusės.
Kaip matome, pagrindinė su

tartis, ant kurios buvo streikas 
likviduotas ir ja pasiremiant 
bus susitarta darbo valandos, už
mokestis vėliau, nėra taip saldus

Jennings Kovoja už Laisvę
Per didelę kovą Wilkes-Bar

re, Pa., teisme nuteistas 10 me
tų kalėti neva už išdinamitavi- 
mą teisėjo Valentine automobi
lio, E. P. Jennings dabar sunkią 
kovą veda už laisvę valstijos 
teisme Philadelphia, Pa. Frė-

muotojai, kaip vietiniame teis
me, taip ir valstijos akiplėšiškai, 
nachališkai ir begėdiškai nori jį 
prašalinti iš laisvųjų tarpo mi
nėtam laikui. Negalėdamas da- 
laikyti melagysčių prieš jį vals
tijos prokuroro, jis daugel sykių, 
“nevietoje,” teisme išsišoka. O 
frėmuotojams ir tas už priro
dymą, kad jis samdė dinamituo- 
toją, Harris, sužaloti teisėjo .ka
rą.

Jis pasikėsinta įkalinti už tai, 
kad laike Malonės mainierių 
streiko, keli metai atgal, nesigai
lėjo ir išdrįso pakedenti vietinio 
teismo brutalumą link mainie
rių. Nors jį gina Civilių Lais
vių Lyga, bet jo laisvė dar vis 
pavojuje.
Komunistinis Veikimas Plečiasi

Luzerne paviete (centras Wil
kes Barre, Pa.), Kom. Partija 
auga, stiprėja ir veikia. Vajus už 
naujų narių gavimą Partijai ei
na sėkmingai. Iki šiol surekru
tuota arti 90.

Finansinė parama “Daily 
Workeriui” plaukia ir kvota 
($200) bus užpildyta. Prie sek
cijos org. d. J. Dean vadovybės, 
visi draugai energingai ir sutar
tinai dirba.

Masinis mitingas, įvykęs lap
kričio 14 d., Wilkes-Barre, Pa., 
nusisekė puikiai. Dalyvavo virš 
tūkstančio publikos ir “D. W.” 
sumesta $64.

kuris yra taipgi delegatas, 
arba atvykę į Pittsburghą 
galite telefonuoti Cedar 
8523 ir klaust J. Gasiuno. Vi
siems delegatams bus veltui 
nakvynės suteiktos.

Drg. A. Bimbos Prakalbos

Lapkr. 23, antradienio va
kare, kalbės Lietuvos Sūnų 
Draugijos svetainėj, 818 Bel
mont St., N. S. Pittsburghe, te
moj : Komunistų santikiai su 
tikinčiais, religija ir laisvama- 
nybė.

Lapkr. 24, APLA 9 kp. na
me, New Kensingtone.

Lapkr. 25, ketvirtadienį, vėl 
Lietuvos Sūnų Draugijos sve
tainėj, 818 Belmont St., N. S. 
Pittsburgh. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Tema: Amerikos Darbo 
Unijų judėjimas, jo problemos 
ir kova tarp A.D.F. ir C.I.O.

Visi kviečiami dalyvaut.
Laimėjo Streiką.

Brass Rail valgyklų darbinin
kai pagalios privertė savinin
kus pakelti algas ir pasirašyt; 
unijos sutartį. Streikas ilgai 
tęsės. Pagalios darbininkai lai
mėjo.

Thompson© valgyklų darbi
ninkai irgi priverčia savinin
kus tartis su unija. Sakoma, 
streikas greitu laiku bus baig
tas su laimėjimu.

Wilmerding© Air Brake Co. 
darbininkai laimėjo didelę 
pergalę. Didelė didžiuma dar
bininku nubalsavo už C.l.O. 
uniją. Reporteris.

J. L. Lewis Reikalauja Algų- 
Valandų {statymo.

Washington. — CIO, in
dustrinių unijų pirmininkas 
J. L. Lewis reikalauja, kad 
dabartinė kongreso sesija 
išleistu įstatymą pagal pre
zidento Roosevelto planą— 
nustatyt, kiek samdytojai 
būtinai turi mokėt algos 
darbininkams, ir sutrum
pini darbo savaitę,—nors 
Lewis pats mato tūlus trū
kumus tokio įstatymo.

Japonai Apgavę Chinus?
Shanghai. — Japonų ko- 

mandieriai pasakoja, kad 
jie per gudrią apgavystę

JŪS GALITE LAIMĖT
TURTĄ

įsilaužę į Soochową, tvirta 
muro siena apvestą chinų 
miestą. Būrys japonų apsi- 
maskavę kaip chinai ir įsi
prašę praleist juos vidun. 
Bet kaip tik chinų sargybi
niai atidarę milžiniškas 
duris, tuoj per jas ir sugu
žėję miestan būriai ginkluo
tų japonų, kurie laukė pa
sislėpę.

IŠRADIMAS PRANEŠĄS 
APIE NEMATOMUS 

LAIVUS ŪKANOJ

Flensburg, Vokietija. — 
Du tavoriniai laivai išbandė 
išradimą “perifoną,” kuris 
garsais apčiuopia ir užre- 
korduoja, kaip toli randasi 
kitas laivas laike ūkanos. 
Su perifonu taipgi esą gali
ma pasakyt apie seklumas 
po vandeniu ir tuo būdu ap
saugot laivą nuo “prisvili
mo” prie jų.

$100,000
Old Goki Naujas Kontestas Tiekia 
Jums Antrą Viso Amžiaus Progą

Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
Piniginių Prizų, sudarančių $250,000, 
įstojant į naują Old Gold Piešinių 
Kontestą. Pirma dovana yra $100,000. 
Taip yra 999 kiti prizai, šis kontes- 
tas susideda iš suteikimų praleistos 
kalbos pritaikytos tuštiems balionams 
piešiniuose. Nueikite pas savo arčiau
sia esantį cigaretų pardavinėtoją ir 
paprašykite jo Old Gold Piešinių Bul- 
letino VELTUI, kartu su pilnom taisy
klėm ir detališkumais apie kontestą. 
Čia nėra jokių triksų ar sučiupimų. 
Dvigubai-švelnūs Old Gold suteikia 
jums šią viso amžiaus progą, net dar 
didesnę už praėjusią, su didesniais 
prizais ir skirtinga labiau interesuo
jančia idėja negu pereitame konteste. 

i Tėmykite šį laikraštį dėl tolimesnių 
, pranešimų.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Mitingan spėjo sugrįžti kovo
tojas prieš fašizmą, d. Steve 
Nelson, kurį visi griausmingai 
sveikino.

Augant mūsų jėgoms, platina
si veikimas, tuomi atbunda^ ke
liasi kapitalo parblokšti darbi
ninkai šioje mainų apielinkėje.

Požeminis.

Nuodai, jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
eavimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 no pietų. (Laisvė).

VARPO KEPTUVE

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)

MINERSVIILE, PA.
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)

CLEVELAND, OHIO.
Lyros Choro Susirinkimas ir 

Prakalba
Lyros Choro susirinkimas įvyksta 

lapkričio 23 d., 920 E. 79th Št., 7:30 
vai., vakare. Šiame mitinge Lyros 
Choro jaunuoliai turės kalbėtoją iš 

j Chicagos drg. Litviną, jaunuolį, ku- 
j ris tik sugrįžo iš Ispanijos. Drg. Lit
vinas kalbės jaunuoliams apie Ispa
niją, nes jis pats dalyvavo kovose 
prieš fašizmą už Ispanijos demokra
tiją. Todėl, kaip jaunuoliams, taip ir 
seniems yra labai svarbu atsilankyti 
į šį Lyros Choro mitingą, kur sykiu 
išgirsime jauno kovotojo prakalbą.
— J. A. V. (275-276)

Rašykite Mašinėlė
Naujausios mados rašomas 
mašinėles galite įsigyti per 
“Laisvę.” Savo skaitytojams 

“Laisvė” duoda gražią 
nuolaidą.

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

gesnes už paprastas.
Per “Laisvę” rašomas maši
nėles 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.
“Laisvė” parduoda tas mašinėles 

ant labai lengvų išmokesčių.

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y« 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

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

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

Vainas Bakery. 36-42 Stagg Street Brooklyn. N. Y

S
Odos-Kraujo-Nervii Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NĖR* 
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKILr 
VYS, 1IEMORRO1DA1 ar k;tos MĖŠLAŽARNĖS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite koki 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 

ir įūsų liga bus jums išaiškinta.
X-SPINDULIAIS IšEGZMINAVIMAI 

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

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tar‘> Union s«-ir lrvi,,sPl- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki S P. M,
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lew Yorko Apielinkes Žinios
PAJIEŠKOJIMAI

Iš T. Darb. Apsigynimo 
Konferencijos

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo apskričio konfe
rencija įvyko šeštadienį ir sek
madienį, 20 ir 21 lapkričio, 
puikiame Capitol Viešbuty, 
51st St. ir 8th Ave., New Yor
ke.

Susirinkimo kambarys ap
šviestas nematomom elektros 
lempom. Stalai užtiesti balto
mis staltiesėmis. Aplink juos 
susėdę 170 delegatų, atstovau
jančių 386,264 narius. Delega
tų 39 buvo nuo unijų, o 131 
nuo TDA ir kitų įvairių orga
nizacijų.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas per dvyliką metų 
savo gyvavimo išaugo į didelį 
milžiną, bet palyginus su dau
giu (14 milionų) New Yorko 
Valstijos gyventojų, tai prisi
eis dar daug darbo įdėti, pa
kol bus nors pusė įtraukta į 
TDA eiles.

Apskričio sekretorius savo 
raporte pažymėjo nuo perei
tos konferencijos, per 18 mė-' 
nėšių, nuveiktus ir nepabaig
tus darbus. Paliuosuota Hern
don, Lawrence Simpson ir šeši 
kiti Bremen demonstracijos 
jūreiviai, kurie buvo areštuoti 
už numetimą svastikos į jū
rą. Paminėta Sacco ir Van
zetti nužudymo 10 metų su
kaktuvės. Pradėjome tvirtą 
vajų už paliuosavimą Tom 
Mooney ir 5 Scottsboro jau
nuolių. TDA delegacija išva
žiavo į Washington, D. C., rei
kalauti, kad kongresas tartų 
savo žodį už jų išlaivinimą.

Per 18 mėnesių buvo 5,000 
areštuotų ir iš jų 200 yra nu
teisti ilgiems metams kalėji
mo. Todėl reikalinga pašalpa 
jiems ir jų šeimynoms. Areš
tai buvo už pikietavima, de
monstracijas ir pašalpinėse 
įstaigose.

Vito Marcantonio, TDA na- 
cionalis pirmininkas, labai 
darbuojasi tarp baltųjų, o Ri
chard Moore — tarp negrų

Unijos pritaria ir aukoja pi-

Eagle Mechanikai Irgi 
Ima Bruzdėti

Typographical Unija, geriau 
žinoma kaipo “Big Six”, savo 
mitinge specialiai paėmė svars
tyt Brooklyn© Daily Eagle strei
ko klausimą, kuomet į mitingą 
atsilankė Eagle darbininkų ko
mitetas iš 12-kos ir nurodė, kad 
ir mechanikai to laikraščio nu
kenčia dėl laikraščio savininko 
Goodfellow nesitarimo su unija 
—Laikraštininkų Gildija.

Eagle redakcinio ir komerci
nio departmentų darbininkams 
streikuojant, masių skaitytojų 
boikotas ir biznierių ištrauki
mas garsinimų iš Eagle sumaži
no firmos darbus ir dėlto pradė
jo atleidinėti mechanikus iš įvai
rių departmentų spaustuvėj. 
“Big Six” siunčia delegaciją 
pas Goodfellow su reikalavimu 
sustabdyt atleidinėjimus.

Baigia Skaitliuot Balsus
Miesto Taryb. rink, balsai jau 

baigiama skaitliuot. Manome, 
kad rytoj galėsime paskelbt 
Manhattano ir Queens balsavi
mų pasėkas. Brooklyno prisi
eis palaukt kiek ilgėliau, nes 
Brooklyno buvo ant balotų 99 
kandidatai, virš dvigubai dau
giau, kaip Manhattane.

Pirmadienį, skaitliuotojams 
pradedant d arba, Manhattane 
bebuvo sąraše tik 12 kandida
tų, o išrinktais bus 6; Queense 
dar buvo 15 — rinks 5. Brook- 
yne buvo likę dar 33, rinks 9.

Pirmadieni Manhattane dar- 
bietis Vladekas tebėjo stipriu 
pirmuoju. Brooklyno darbie- 
čiai Hollander ir Armstrong 
tebebuvo antruoju ir ketvir
tuoju, komunistas Cacchione— 
nenktuohi. darbietis Gėlo li
tu ir socialistas Laidleris 13-tu.

Groserninkai Padės Kovot 
Prieš Pieno Trustą

žemosios East Sides Pieniniu-

J. Lazausko Sutikimui 
Suruošta “Parė”

Pereitą šeštadienį, Piliečių 
Kliubo mažojoj salėj, įvyko d. 
J. Lazausko sutikimui “parė,” 
kurią suruošė grupe Lietuvių 
Liaudies Teatro narių ir asme
niškų jo draugų-draugių.

Kaip žinia, draugas. Lazaus
kas pastaraisiais metais veik
liai ir sėkmingai dalyvavo Lie
tuvių Liaudies Teatro veik
loj. Tos veiklos jis neužmiršo ir 
atostogaudamas, nes grįžo kaip 
bitelė ratuotas veikalėliais—me
džiaga LLT veikimui. Jo sutiki
mo “parė j” dalyvavo gražus bū
relis smagios publikos —meni
ninkų, ai d iečių ir šiaip draugų 
ir giminių.

Apart poros kitų vakaro ve
dėjo P. Baranausko pakviestų iš
sireikšti savo mintį, pakviestas 
ir pats to vakaro garbės sve
čias Lazauskas įdomiai papasa
kojo dalį savo įspūdžių iš apsi
lankymo Lietuvoj. Apart kitko, 
jis pažymėjo, kad amerikonams 
Lietuvoj gerai, net valdininkai 
juos gerbia ir myli.. . . iki išsi
baigia doleriai.

Rep.

Šiaurių Ledyno Filmą
Cameo Teatre, 42nd St., neto

li Broadway, N. Y., šeštadienį) 
pradėjo rodyt naują Sovietų f ii-Į 
mą “šiaurių Užkariautojai”. Ši , 
filmą Paryžiaus Parodoj gavo' 
pirmą dovaną, kaipo geriausias Į 
paveikslinis dokumentas šiais į 
metais. Parodo šiauriu Poliaus j 
ekspediciją nuo jos išvykimo iki j 
sugrįžimo apart keturių tyrinę-' 
tojų, kurie pasiliko žiemavoti 
ant ledyno. 

_________ I 
Jaunųjų Komunistų i 

Konvencija
Lapkričio 26-tą prasidės Jau-'

Kongresmanas Šaukė 
Kovot Fašizmą

Sekmadienio popietį, Hippo
drome, kalbėjo Montanos repub- 
likonas kongresmanas Jerry J. 
O’Connell. Jis čion pakviestas į 
priešfašistinio italų dienraščio 
La Stampa Libera 12-kos metų 
sukakties minėjimą.

Kalbėdamas virš pusantro 
tūkstančio italų publikai kon
gresmanas pareiškė, kad “Ispa
nijos liaudis nenugalima — de
mokratijos dvasia Lojalistų Is
panijoj yra perstipri, kad pasi
duot fašizmui.” Jis stipriai 
smerkė mūsų valdžios taip vadi
namą “neutralumą,” sakyda
mas :

“Mūsų neutralumo politika 
tikrenybėje gelbsti fašistams. 
Neutralumas smaugia legaliai 
išrinktą Lojalistų Ispanijos val
džią. Negrino valdžia veda mū
sų visų kovą—kovą už pasaulio 
demokratiją.”

Jis sakė, kad fašistų sukili
mas Meksikoj būsiąs bėgiu 60 d. 
ir pareiškė, kad kiekviena diena 
Amerikos laukimo pasisakyt 
prieš fašizmą silpnina demokra
tijos idėją visame pasaulyje.

Kongresmanas nesenai sugrį
žo iš Ispanijos, kur jis su žmo
na Valencijos viešbutyje buvo 
užklupti fašistų orlaivininkų 
bombų laike vieno iš fašistu nuo
latinių puolimų ant civilių gy
ventojų. Jis sako, kad tie per-’ 
gyvenimai paakstino jį sudėt 
priesaiką nepaliaut kovojus 
prieš fašizmą iki jis bus sunai-' 
kinkas.

Geresniam susisiekimui su 
Rockaway ateinančią vasarą 
tarnaus iki 150 pėdų praplėstas 
kelias tarp Queens Blvd, ir 
Myrtle Ave., Glendale, taipgi , 
tiltai per Long Island gelžkelį. 
Šis $769,000 vertės projektas,

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 i “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)<

j Clement Vokietaitis į

I
® LIETUVIS ADVOKATAS | 

l 50 Court Street £
T*Z Triangle 8-3621 J 

| Brooklyn, N. Y. ?

f 168 Grand Street > 
c Tel. Evergreen 8-7171 į 
j? Brooklyn, N. Y. a

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iii 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 SL, kam. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stonų BMT Line 

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

CHARLES’ 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
, Brooklyn, N. Y. 

g Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
b——ii—»■»——— iww———WMWWBMWfc

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888

FRANK D0MIKA1T1S
j

S

E

RESTAURACIJA P
417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

eiti m

nigų Tarpt. Darb. Apsigyni
mui, taipgi dėkavoja už pagel- 
bą laike streiku.

TDA turi 450 geriausiu ad
vokatų, kurie greitai pribūna 
areštuotiems į pagelba už ma
žą atlyginimą, nes jie yra T 
DA nariais.

TDA suorganizuotas 1925 
metais ir nuo to laiko apgynė 
64,000 areštuotų vyrų ir mo
terų.

Dabartiniu laiku Amerikos 
kalėlimuose kankinasi tūks
tančiai politiniu kalinių ir 
jiems ir ių šcimvnoms reikalin
ga našalna. Todėl mes. lietu
viai, kaipo dalis darbininkų 
judėiimo turime prisidėti su 
aukomis ir, negana to, turime 
prigulėti vietinėj TDA lietu
viu 17-toj kupoj.

Minėta kuona rengia pra
kalbas ir prelokcpą anie svei
katą šį sekmadieni, 28 lapkri
čio, 2 vai. po pietų. “Laisvės” 
Svetainėj. A. Mureika.

Reikalauja Prašalint 
Žiaurų Kapitoną .

Unijistai siunčia telegramas 
majorui LaGuardijai ir policijos 
komisionieriui Valentine, reika
laudami prašalint iš vietos pol. 
kapitoną Richter. Protestai ki
lo sąryšyje su policijos užpuoli
mu ant 270 pikietų ir areštu 
11-kos streikierių, United Elec
trical, Radio ir Machine Darb. 
Unijos/narių, pirmadienį, prie 
Presto Lock šapos. Areštuotieji 
padėti po $23,500 kaucijos.

Unijistai sako, jog kapitonas 
su kitais policistais 2 kartu puo
lė pikieto liniją, kad praskirt 
kelią streiklaužiams ir už tai 
bando suverst kaičią ant strei
kierių. Richteris yra kapitonu 
84-toj stotyje, Brooklyne.

Sekmadienį Floid Bennett 
Orporte, Brooklyne, minėta la
kūnė Amelia Earhart. Jos drau
gai pareiškė viltį, jog ji gal dar 
tebesanti gyva ant kokios nors 
salukės.

kų ir Groserninkų Komitetas 
šaukia masinį mitingą, kuriame 
balsuos klausima streiko prieš 
pieno trustą. Didelė didžiuma jų 
labai nepasitenkinę pakėlimu 
pieno kainų ir manoma, kad 
prisidės prie streiko šalininkų. 
Tai bus didelė parama motinų 
ir šiaip vartotojų organizaci
joms, kurios pradėjo kovą prieš 
aukštas pieno kainas.

Groserninkų mitingas bus 23 
lapkr., 214 E. 2nd St., N. Y.

“Išdvhnsi Pati” Great- 
neckiečiams Patiko

Pereito nedėldienio vaka
re Lietuviu Liaudies Teat
ro vaidintojai, brooklvnie- 
čiai, no vadovyste Jono Juš
kos, Great Necke suvaidino 
komediją—“Išdykusi Pati.”

Pramoga nusisekė visais 
žvilgsniais. Todėl erreatnec- 
kiečiai, atsidėkodami vai
dintojams. svetingai pavai
šino. Kvietėjais buvo Pir
myn Choras. Manoma, kad 
jiems liks gražaus pelno.

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė, ir viešpatavo ge
ra nuotaika.

Reporteris.

Šaukia Gelbėt Nuo 
Deportacijos

Ateivių Gynimo Komitetas 
šaukia siųst laiškus ir telegra
mas protestui prieš deportavimą 
Vincent Ferrero, kuriam įsaky
ta 26-tą šio mėnesio pasiduot 
Ellis Salon, iš kur sekamą ry
tą laivu Volcania išdeportuos 
fašistų valdomon Italijon. Pro
testus adresuot sekamai: James 
L. Houghteling, Commissioner 
of Immigration, Washington, D. 
C.

nųjų Komunistų Lygos šios vals
tijos konvencija, kuri tęsis tris 
dienas. Joj bus atstovaujama 
8,000 jaunų komunistų. Atida
rymo sesija įvyks penktadienio 
vakarą, Livingston Hall. Scher
merhorn ir Nevins Sts., Brook
lyne.

Atidarymo sesijoj John Little, 
šios valstijos organizacijos sek
retorius, išduos raportą, kuris, 
manoma, suteiks nepaprastai 
įdomių žinių iš komunistinio 
jaunimo organizacijos veikimo.

EAGLE NETENKA 
SKELBIMŲ

Brooklyno “Daily Eagle” 
streikierių. mitinge ketvirtadie
nį buvo raportuota, kad “Dai
ly Eagle” ši lapkritį beturi 
devyniais tūkstančiais eilučių 
mažiau skelbimu, negu turėjo 
metai atgal. Spalių mėnesį 
skelbimai buvo sumažėję 
6,000 eilučių.

Darbas duoda pasėkas. 
Streikieriai eina pas biznie
rius ir išaiškina padėti. Didžiu
ma biznierių supranta ir at
šaukia skelbimus, o priešdar- 
bininkiškus stambiųjų krautu
vių savininkus priverčia kos- 
tumeriu boikotas. Darbininkiš
kai nusistatę žmonės neina į 
tas krautuves, kurios skelbia
si užstreikuotam laikraštyj.

Liudys prieš Gengsterius

Anna Rosenblum, 18-kos me
tų mergina, 331 Alabama Ave., 
Brooklyn, pasisakė Būdysianti 
prieš Abe Reles grupės gengs
terius, kurie jai matant pagrobę 
ir iškoneveikę 15-kos metu mer
gaitę, kurios vardo neskelbiama 
dėl jos jaunų metų. Annai gra
sinta nužudymu, jei ji liudys 
prieš niekšus ir mergina pirma
me teisme bijojus liudyt, bet 
“džiūrės” teisme, sakosi, liudy
sianti.

būsiąs baigtas gegužės 1-mą.

MM1.IWII K B. Ill Him

Jei Pasisbubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

patarimai MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi parašytos naskilhusio
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyru ir motoru lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tnqp knygose ras 
daug brangių ir reikalingu pamoky

mų, su paveikslais.

Galima nirkti abi arba bile 
kurių vienų

Tu knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

SUSIRINKIMAI
SĄRYŠIO SUSIRINKIMAS
ši trečiadieni. lapkričio-November 

24, įvyks Brooklyno Darbininkų Or- 
-ganizaciių Sąryšio mėnesinis susirin
kimas “Laisvės” patalpoj, 8-tą vai. 
vakaro. — P. Semėnienė, Sekr.

(276-277)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo lfl iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

/

Tei. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŽALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Telephone Stagg 2-4403

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pnrsaindau automobilius vestuvėm 
barėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonaa: EVęrgreen 7-4388

T

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefoną*: EVergreen 7-ltMJl

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




