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Burgos, Ispanija. — Fa
šistai paliuosuoja 100 suim
tų anglų tarptautinių liuos- 
norių mainais už 100 italų

redakcijos narys, trockistų 
partijos tarptautinis sekre
torius, ir du jų partijos 
centro nariai.

metų laikotarpį duonpelnių 
moterų armija paaugo 2,- 
720,000!
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č E C HOSLOVAKIJA
VĖ SAVIVALDYBĘ 

RUSINAMS

Mainai Svetimšalių Imtinių 
Ispanijoj

Sustatytos Vengrų ir čecho- 
slovakų Armijos Viena prieš 

Kitą

Praga, spal. 12. — čecho
slovakija davė tautinę savi
valdybę (autonomiją) ne 
tik Slovakų provincijai, bet 
ir Rusinu plotui.

Mirė Tariamas Rusijos 
“Sosto Įpėdinis”

ORAS
Šiandien apsiniaukę ir bū

sią pavakariais lietaus.—N. 
Y. Oro Biuras. •

ANGLAI ĮRENGĖ SAU 
TVIRTOVĘ “JĖZAUS 

MIMO VIETOJ”

HIT L E R IS PLANUOJA 
PASIJUNGT ČECHOSLO
VAKIJĄ EKONOMINIAI

Hankow. — Chinų prieš- 
orlaivmęs Jtąnuolės nukirto 
4 japonų orlaivius, bombar
davusius Hengyangą, už
frontės miestą.
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itlerio pasimojimą
kijąūky-

Krislai
Velnias Pagrobė Pirštą. 
Klajoja.
Maitinkime Alkanuosius.
Susirūpino ir čia.
Moterys ir Darbai.

Rašo A. B.

Žiūrėkite, kaip “gražiai” 
Hitleris baigia praryti visą 
Čechoslovakiją.

Jam ją mėsinėti padeda! 
Lenkija ir Vengrija. O atei^ 
ta diena, kuomet Hitleris 
paims jas už gerklės.

Velnias pagrobė pirštą 
laikykis, jis tave visą grei
tai apdirbs. * *

Tiesa, kad Hitlerio poli] 
tikos galutinas tikslas yra 
Sovietų žemė. Bet netaip 
greitai. Pirma jis apsidirbs 
su Europos mažomis taute- 
mis. Pirma gal dar jis pal 
čiupinės ir Francija. Mau, 
jos visos silpnesnės už So^ 
vietų Sąjungą. \J

iį! SjC *

Lietuvos Komunistų Par
tija išleido atsišaukimą. Ji 
šaukia Lietuvos liaudį gel
bėti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Bet naujas Smetonos bur- 
dingierius, ponas Vitaitis, 
tą mūsų draugų atsišauki
mą paskelbia komunistų no
ru parduoti Lietuvą Stali
nui!

Taip Austrijos fašistai 
koliojo Austrijos komunis
tus, kai šie šaukė gelbėti 
Austrijos nepriklausomybę. 
Taip viso svieto fašistai 
šmeižia Čechoslovakijos, Is
panijos ir Chinijos komunis
tus, kurie savo kraštus sa
vo gyvybe ir krauju gina. * * * 

t 

Sarmata darosi, kai pa-< 
misliji apie tokią padėtį: 
Jungtinėse Valstijose ran
dasi šimto milionų bušelių 
kviečių perviršis. O po šių 
metų kviečių nuėmimo nuo 
laukų tas perviršis pakilsiąs 
iki 300 milionų bušelių.

Tuo tarpu Amerikoje yra 
žmonių alkanų. Ispanijos ir 
Chinijos fašistų užpulta 
liaudis prašyte prašo teisės 
pirktis kviečius Amerikoje. 
Prašo, bet negauna.

Kada šiuo klausimu susi
pras prezidentas Roosevel- 
tas? * * *

Šnipai nebeleidžia miego
ti Amerikos valdžiai. Prezi
dentas Rooseveltas nebega
lįs nurimti, kaip mūsų kraš
tą apniko fašistinių valsty
bių agentai. Kaip tie tara
konai, jie prisiveisė visuose 
šalies plyšiuose.

Washingtono valdžia ap- 
vienysianti visas įstaigas ir 
agentūras medžiojimui tų 
tarakonų.

G e r i a u šio pasisekimo! 
Juk tuos tarakonus senai 
pirštu rodė Komunistų Par
tija. Gerai, kad dabar juos 
pajuto ir Rooseveltas. * * *

Moterys turėsiančios va
žiuoti laukan iš pramonės į 
kičiną ir prie pečiaus. Vyrai 
turėsią atsiimti iš jų vietas 
pramonėje.

Taip gieda ponios visais 
pakampiais, o joms gražiai 
turavoja buržuazinė spau
da.

Bet kaip iš tiesų yra?
Gyvenimas gieda kaip tik 

atbulai. Jeigu 1930 metais 
iš visų Amerikos moterų 
tiktai 25 nuošimčiai gyveni
mą darėsi alga, tai 1937’ 
metais tokios moterys jau 
sudarė 32 nuošimčiu. O tas 
reiškia, kad per tą septynių

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

LAIKRAŠČIŲ, KNYGŲ LEI
DĖJAI REIKALAUJA ĮLEI

STI STRACHEY I USA
New York. — Garsus An

glijos marksistinis rašytojas 
John Strachey dar tebelai
komas laive “Normandie,” 
kuriuo jis atplaukė į Ameri
ką. Jis įtariamas kaipo ko
munistas.

Jam buvo duota ameriki
nio konsulo viza įvažiavi
mui į Jungtines Valstijas, 
bet paskui tas konsulas, 
“apsimąstęs,” panaikino vi
zą praeitą penktadienį, kuo
met laivas jau plaukė per 
vandenyną.

31-nas leidėjas knygtj ir 
laikraščių New Yorke mu
šė telegramą Amerikos vals
tybės ministeriui C. Hull’ui, 
protestuodami prieš šio ra
šytojo ir kalbėtojo sulaiky
mą. Jie pareiškė, kad “išlai
kymas Amerikos demokra
tinių idėjų priklauso nuo to, 
ar bus duodama žmonėms 
laisvė išgirst by kokią nuo
monę.”

Amerikos Pilietinių Lais
vių Sąjunga ir įvairios dar
bininkų organizacijos taip 
pat siunčia reikalavimus 
Washingtono valdžiai įleist 
J. Strachey.

(Žymėtina, jog Amerikos 
vyriausybė dar niekad ne
sutaikė atvažiuojančių hit
lerininkų ir rusų baltagvar
diečių dėl jų politinių pa
žiūrų.)

Hitleriečiai Karališkai Vaiši
no Lindberghus, Atskridusius 

, J Berlyną
Berlin. — Atskrido ame

rikonas lakūnas Lindbergh 
su žmona; ir Vokietijos ka
rinio orlaivyno ministeris 
feldmaršalas H. Goering 
tuoj pakvietė juos į suruoš
tą jiem šaunų pokilį Pots
dame, buvusio kaizerio palo
ciu j e.

Laike pokilio Anglijos 
ambasadorius N. Henderson 
įteikė savo valdžios medalį 
H. Eckeneriui, nazių baliū- 
ninių orlaivių specialistui. 

'Tai dar pirmą kartą Angli
ja šitaip pagerbė svetimša
lį už pasižymėjimus orlai- 
vininkystėje.

Changkufenge Plevėsuoja 
Sovietų Vėliava

Peiping, Chinija. — Ke
leiviai iš šiaurinės Korėjos 
patvirtina, kad Sovietų rau
donoji vėliava plevėsuoja 
pačioj Changkufengo viršu
kalnėje. Tai nėra abejonės, 
kad Sovietai yra išmušę ja
ponus iš to kampučio sovie
tinio Sibiro.

Bet japonų karininkai pa
sakoja, būk Tiumen upės 
“potvinis” privertė juos iš 
ten pasitraukti...

Liaudiečiai Atėmė iš 
, - I

Fašistų Dvi Viršukal
nes ir Tarpkalnę

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Respublikos 
kariuomenė šturmavo fašis
tus vakariniame šone Ebro 
upės ir per sėkmingus durk
lų mūšius atgriebė nuo fa
šistų dvi Pandos viršukalnes 
ir Madalena tarpkalnę. Fa
šistai atmesti toliau j pietus 
linkon Gandesos.

Respublikiečių kanuolės kareivių, kurie buvo liaudie- 
jau pasiekia svarbiausią fa- čių paimti į nelaisvę.
= ................... ................................. -—T .................. i '.* '

40,000 Japony Atkirsią 
Angly Hongo Susisieki

mus su Chinija
Shanghai, spal. 12.— Pen

ki tuzinai Japonijos laivų 
suvežė’ kelias divizijas savo 
kareivių į Bias Užlają^ pie
tinėj Chinijoj, ir iškėlė 40,- 
000 japonų kariuomenės ant 
kranto Hachunge, už kokių 
50 mylių į rytų-šiaurius 
nuo Anglijos kolonijos Hong 
Kongo. /

Ten japonai stengsis per
kirst geležinkelį, einantį iš 
Hong Kongo į Kantoną, 
pietinės Chinijos didmiestį. 
Jie sako, kad chinai tuom 
geležinkeliu gabenasi amu
niciją ir ginklus, atvežamus 
laivais į Hong Kongą.

Paskui japonai žada už
imt chinų pusiausalį tarp 
Bias Užlajos ir Kantono 
upės, keliolikos mylių pločio. 
Tuomi japonai nukirstų 
Hong Kongui, turtingai an
glų kolonijai, susisiekimus 
su Kantonu; o anglų bizniš- 
ka gerovė Hong Konge dau
giausiai priklausė nuo pre
kybos su Kantonu.

Iš to pietinio Chinijos 
kampučio japonai, maršuo- 
sią prieš Kantoną,’ per ku
rio uostą iki šiol plaukė chi- 
nam daugiai ginklų ir amu
nicijos iš užsienių.

Hong Koųg. — Anglija 
atsiunčia dvi kuopas savo 
karino menės į chinišką 
Kowloon sklypą, kuris iš 
šiaurės rubežiuojasi 
Hong Kongu. Anglija 
pasisamdžius tą sklypą 
Chinijos.

Gen. Franco Karštai Priėmė 
Anglijos Valdžios Agentą
Burgos, Ispanija. — Fa

šistų vyriausybė labai šir
dingai priėmė atvykusį iš 
Londono Fr. Hemmingą, 
anglą sekretorių tarptauti
nės “bepusiškumo” komisi
jos. '

(Hemming yra agentas 
Anglijos valdžios, kuri ren
giasi pripažint generolo 
Franco “valdžią.”)

n • 1 • n £ . • miiciniJuiKcis v itiuiuodOVietai rrotestuoja [miesto majoras H. Neuba- 
cher, kalbėdamas susirinki
me vietinių nazių vadų, kal
tino kardinolą, o nuglostė 
jo užpuolikus. Majoro “pub
lika” skardžiai jam plojo ir 
niekinančiai baubė prieš 
kardinolą Innitzerį.

Kardinolo palociu j e dabar 
pastatyti juodieji nazių po
licininkai ir jis faktinai lai
komas po areštu. Be polici
jos leidimo nevalia kardino
lui niekur išeit.

Anglijai prieš Jos Val
diškus Šmeižtus

London. — Sovietų Sąjun
ga užprotestavo Anglijai, 
kad lordas Winterton, na
rys Anglijos ministerių ka
bineto, išniekino ir apšmei
žė Sovietus. Winterton, sa
kydamas kalbą Shorehame, 
pasakojo, būk “Sovietai esą 
kariškai silpni, todėl jie tik 
labai neaiškiai žadėję gint 
Čechoslovakiją.”

Savo proteste Sovietai pa
reiškia Anglijai, kad lordas 
Winterton “visiškai mela
gingai perstatė Sovietų Są
jungos poziciją.” Tai ne So
vietų kaičią, kad Anglija ir 
Franci ja visai neatsiliepė į 
Sovietų pasiūlymą bendrai 
ginti Čechoslovakiją. Tokį 
pasiūlymą Sovietai viešai 
padarė beveik už keturių 
savaičių pirm Municho kon
ferencijos. O Anglijos ir 
Francijos valdovai, suėję 
Muniche su Hitleriu ir Mus- 
soliniu, nusprendė skaldyt 
Čechoslovakiją, kad paten
kint Hitlerį, Lenkiją ir 
Vengriją.

(Sovietai būtų gynę Če
choslovakiją, jeigu bent 
Francija būtų prisidėjus; 
bet Francija sulaužė savo 
sutartį su Čechoslovakija ir 
išdavė ją Hitleriui.)

AUTO. DARBININKŲ DE
RYBOS SU BOSAIS

Detroit, Mich. — Valdyba 
CIO Automobilių Darbinin
kų Unijos veda derybas su 
Fordu dėlei tos unijos pri
pažinimo jo fabrikuose.

General Motors auto, dar
bininkai. reikalauja- įvest 32 
valandų darbo savaitę.

Japonija Jieško Amerikoje 
Paskolos Lėktuvų Fabrikui

Los Angeles, Calif. — At
vykęs Japonijos agentas 
Kenji Maebrara, buvęs jos 
karo laivyno vice-admirolas, 
jieško Amerikoj 45 milionų 
dolerių paskolos, kad Japo
nija galėtų pasistatyt di
džiulį lėktuvų fabriką Muk
dene, Manchukuo. Maebra
ra taip pat lanko orlaivių 
dirbyklas Amerikoj.

VIENNOS NAZIAI ŠĖLSTA
DĖLEI KARDINOLO AT

SIŠAUKIMO I TĖVUS
Vienna. — Nežiūrint, kad 

naziai. praeitą šeštadienį 
padarė žiaurų pogromą pa- 
lociuje kardinolo Innitzerio, 
ant rytojaus, sekmadienį, 
visose to miesto katalikiš
kose bažnyčiose buvo skai
tomas kardinolo atsišauki
mas į tėvus—auklėt vaikus 
religiniai ir saugot jų sielas 
nuo pagoniškų nazių.

Dėl to atsišaukimo naziai 
vėl įsiuto ir suruošė demon
stracijas prieš katedrą ir 
kardinolo palocių; bet poli
cija jau neleido jiem daryt 
tiesioginių užpuolimų.

Hitlerininkas V i e n n o s

Popiežius Reikalauja Atlygin
ti už Nazių Padarytą Pogro

mą Kardinolo Palociuj
Berlin. — Popiežius per 

savo atstovą prelatą C. 
Orsenigo Berlyne užprotes
tavo ir pareikalavo, kad 
Hitlerio valdžia atlygintų 
už nuostolius, kuriuos nazių 
gauja Viennoj padarė palo- 
ciuje kardinolo Innitzerio, 
praeitą šeštadienį.

(Naziai, įsilaužę į kardi
nolo palocių, išmėtė per 
langus ir sudegino baldus, 
brangius paveikslus, religi
nes knygas, kryžius ir kitus 
daiktus. Suprantama, kad 
sidabrinius ir auksinius 
daiktus jie sau pasilaikė.)

7 Trockistai Franco Šnipai 
Teisiami Ispanijoj

Barcelona, Ispanija. 
Teismas tardo septynis 
dus trockistų partijos (PO 
UM), kaip generolo Fran
co šnipus ir respublikos iš
davikus.

Trys kaltinamieji yra pa
bėgę po to kai jie buvo areš
tuoti; tai A. Nin, trockistų 
partijos galva, buvęs Troc
kio sekretorius, įr J. Arquer 
ir J. Rovira. Todėl jie teisia
mi už akių. Nin dabar esąs 
Berlyne ar Salamancoj, fa
šistų valdomam plote.

Teisman asmeniškai pa
statyti'yra J. E. Poves, bu
vęs redaktorius trockistų 
laikraščio “Batalia” (jau 
uždaryto); J. G. Garcia, jo

Federacijos Vadai Pri
spirti prie Sienos J. L. 

Lewiso Pasiulymu

Budapest, Vengrija, spal. 
12. — Čechoslovakijos armi
ja ir Vengrijos kariuomenė 
įsitvirtino pasienio apka
suose tik už 250 jardų vie
na nuo kitos.

Vengrija reikalauja iš Če
choslovakijos dar 4,200 ket
virtainių mylių ploto su 
380,000 “vengriškų” gyven
tojų. O Vengrų armįja jau 
užėmė buvusius Čechoslova
kijos miestus Ipolysagą ir 
Satoralja U j hely, kuriuos 
Čechoslovakija užleido Ven
grijai.

Praga, spal. 12. — Naziai 
Berlyne apdirbinėja planus 
dėlei muitų sąjungos su Če
choslovakija trejiem me
tam; žada “tvarkyt” ir če
choslovakijos finansus.

Čechoslovakijos politikai 
mato
pavergt Cėc 
je ir pramonėje.

Betlejuj, Palestinoj 
glų kariuomenė įsitaisė tvir
tovę prieš . arabus aplink 
Gimimo bažnyčią, toj vietoj, 
kur, evangelija sako, gimęs 
Jėzus.

Susikirtimuose tarp ara
bų sukilėlių ir Anglijos ka
reivių tapo nukauta 8 ara
bai ir vienas anglas, netoli 
Jeruzalės.

Paryžius, spal. 12. — Mirė 
paskutinio Rusijos caro’Ni
kolajaus dėdė, “didysis ku
nigaikštis” Kirilas, 62 metų 
amžiaus. Jis vadinosi Rusi
jos “sosto įpėdiniu” ir buvo 
laikomas caristų galva už
sieniuose.

Kasdien Skaitykite 
“LAISVĘ 

Sekite Žinias iš karo ei
gos Ispanijoje ir kon
flikto tarpe Sovietų Są
jungos ir imperialist! 

nes Japonijos.

Washington. — John L. 
Lewis, CIO unijų pirminin
kas, įklampino Wm. Greeną, 
galvą Amerikos Darbo Fe
deracijos ir kitus jos virši
ninkus. . •’

Federacijos’ suvažiavime 
Houston, Texas, jos virši- 
ninkai užreiškė, kad galima 
būtų derėtis su CIO dėlei 
vienybės tik tada, jeigu Le
wis apleistų CIO pirminin
ko vietą.

Lewis tuoj atsakė, kad jis 
pasitrauks iš tos vietos, jei
gu Wm. Grfeen, Darbo Fede
racijos galva, taipgi apleis 
savo vietą. Lewis pareiškė, 
kad svarbiausias jam dalu
kas yra suvienijimas uniji
nio Amerikos darbininkų ju
dėjimo.

Šitokiu pasiūlymu Lewis 
sučiupo Federacijos atgalėk 
vius vadus, taip sakant, “už 
uodegos”; ir Wm. Green, 
Federacijos galva, dabarti
niame jos suvažiavime Hou- 
stone, Texas, tuoj pradėjo 
išsisukinėti. Sako, kad Le
wis ir pasitraukęs iš CIO 
pirmi ninkystės, girdi, 
tiek vadovautų CIO, kaipo 
prezidentas g a 1 i n g osios 
Jungtinės Mainierių Unijos.

Houston, Texas 
gatai atstovaujantieji min
kytojų, viešbučių darbinio 
kų, Pullman traukinių ir 
kitas dar b. unijas su šim* 
tais tūkstančių narių, reL 
kalavo suvažiavime Ame
rikos Darbo Federacijos, 
kad jis paremtų prezide 
to Roose vėl to Naująją Da
lybą ir Darbininkų Nepar-' 
tijinę Lygą. Tokį reikalavi
mą jie išstatė, atsakydami 
į senųjų Federacijos virši
ninkų plūdimus prieš Ne- 
partijinę Lygą ir prieš 
prez. Roosevelto politiką.

Žvėriškas Vyras Išžagė ir 
Užmušė Mergaitę x

Larchmont, N. Y. — ^te
žinomas piktadaris įsitempė 
ar įsivadino į savo automb 
bilį Mary I. Coyle, 17 me
tų mergaitę, vakare bee: 
nant jai į bažnyčią; automo
bilyje išžagė ją ir plaktuku 
į galvą užmušė; paskui 
metė mergaitės kūną į ti 
čią “lotą.”

Mergaitė, matyt, smarku 
gynėsi. Jos lavono ranko 
policija rado trumpų užpuo
liko plaukų ir plėves jo s 
ros po nagais nužud 
mergaitės. Tuos plaukus 
skūros gabalėlius detekt 
laiko svarbiu pėdsaku j 
kojimui nenaudėlio.



LAISVI Ketvirta#.,

LITHUANIAN DAILY, PUBLSIIED BY 

The Laisve,Inc. 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year............ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year....... $6.00
Foreign countries, per year..... $6.50
Canada and Brazil, per year.... $5.50 
United States, six months..... $3.00
Brooklyn, N. Y., six months..... $3.25
Foreign countries, six months, $4.00 
Canada and Brazil, six months, $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Arčiau Vienybės
Ispanijos Komunistų ir Socialistų Par

tijų vadovybės išleido savo nariams ben- 
• drą aplinkraštį, pavadintą “Aplinkraštis 
' No. 5”, kuriame ragina savo narius 

sparčiau darbuotis vienybės realizavimo 
klausimu. Jau senai tarpe šitų partijų 
vienybės reikalas buvo diskusuojamas, 
bet vis dėl kažin kokių kliūčių ji nebuvo 
dar vis pravesta. “Be vienybės negali 
būti jėgos, o be jėgos negali būti per
galės,n sako aplinkraštis. Tai teisingai 
pasakyta ir toji teisybė tinka ne tik Is
panijai, o ir visai eilei kitų kraštų Eu
ropoje.

Sudarius vienybę, pačiam mūšių fron
te dalykai dar labiau pagerės. Apvieny- 
ta darbininkų klasė greičiau galės užduo
ti smūgį fašizmui.

Ispanijos jaunimas — socialistinis ir 
komunistinis—jau senai susivienijo į vie
ną organizaciją. Katalonijos socialistai 
•jr komunistai taipgi susivienijo. Todėl 
galima tikėtis, jog greitu laiku vienybė 
bus pasiekta ir visos Ispanijos plotme.

Tai bus didelė darbininkų klasės per
galė !

::: Ir Vėl!
Z. Valstybės departmentas su imigracijos 
departmentu nutarė neįsileisti žymaus 
.Anglijos rašytojo ir visuomenininko, Jo
bo Strachey. Prieš kelis metus, kai šis 
žmogus lankėsi Amerikoj, jis visaip bu- 

:VO persekiojamas. Dabargi jo visai ne
įsileidžia. Autoritetai skelbia, būk jie tai 
darą dėl kažin kokių netikslumų Stra- 
Čhey’o vizoje. Bet tai nesąmonė. Jeigu 
•koki netikslumai buvo, tai juos turėjo 
matyti tie žmonės, kurie vizavo jo pas- 
portą Anglijoj.

Aišku, tokis negražus pasielgimas su 
šiuo žmogum užduoda didelį smūgį de
mokratijai. Tai parodo, kad valdžios 
įstaigose užtenkamai yra žmonių, kurie 
.pildo valią ne žmonių, bet Wall gatvės 
ponų.

:: > Begėdiškas T arimas
Dauguma šalies Aukščiausiojo Teismo 

teisėjų, vadovaujama Hughes, Butlerio 
McReynolds, atmetė Tamo Mooney 

prašymą peržiūrėti jo bylą ir išlaisvinti 
jį iš kalėjimo, kuriame jis sėdi jau 22 
metus. Tai tikrai reakcinis tarimas. Tik 
du teisėjai, Black ir Reed, išstojo prieš 
Xokį daugumos tarimą.
;j Kiekvienas žmogus, kuris nori bent 
.ką žinoti, puikiai šiandien žino, kad Ta
rnas Mooney (aišku, ir Billingsas) yra 
jiekaltas. Mooney, kaip ir Sacco ir Van- 
.'žetti, yra aukos reakcininkų sąmokslo. 
^Teisėjas, kuris Mooney teisė, džūryma- 
:nai, kurie jį teisė (ką dar gyvi) ir tūli 
‘liudytojai šiandien pasako, kad Mooney 
S nuteisimas yra neteisingas, kad, jeigu 
ie būtų žinoję tuos faktus, kuriuos žino 

•Šiandien, tai niekad nebūtų įvykę tas, 
:kas įvyko.
•• Šis Aukščiausiojo Teismo reakcinis žy- 
,gis dar ir dar parodo viso krašto žmo- 
•hėms, kaip labai yra reikalingos teis
muose reformos. Panašia politika Massa
chusetts valstijos teismas sunaikino 
•Sacco ir Vanzetti, panašiai dabar nori
ma sunaikinti Tamas Mooney.
•; Iki šiol dėjęs daug vilties į teismus, 
Tamas Mooney, pagaliau, jau pamatė, 

’kad per jubs jis išsilaisvinti negalės. Šis 
Sprendimas yra paskutinė instancija. 
t)abar jis dės daugiau vilties ant darbi
ninkų judėjimo ir bendro politinio veiki-

į- Jis atsikreipė į Kalifornijos guberna
torių, republikona, dar karta reikalau-
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damas jį išlaisvinti. Vargiai, tačiau, šis 
reakcininkas tatai padarys. Jeigu jis to 
nepadarys, tai, manoma, sekantį rudenį, 
per rinkimus, gubernatorium bus išrink
tas kitas žmogus, pažangesnis, kuris 
Mooney išlaisvins,

Darbininkai, kurie iki šiol duosniai rė
me Mooney išlaisvinimo darbą, privalo 
nenuleisti rankų; reikalinga jam pagal
ba, moralė ir medžiaginė. Privalome dar
buotis, , kol Mooney bus laisvas, kol jis 
bus mūsų eilėse!

Vienuolikos Kraštų Komunistų 
Balsas

Suvažiavę į Paryžių vienuolikos kraštų 
—Anglijos, Francijos, Čechoslovakijos, 
Amerikos, Kanados, Belgijos, Italijos, 
Šveicarijos, Švedijos, Vokietijos ir Ispa
nijos—komunistinių partijų vadai turėjo 
konferenciją bėgamiems svarbiesiems 
reikalams aptarti, Jie priėmė šūkį už 
darbininkų vienybę, kaipo vienintelį bū
dą taikai palaikyti ir neprileisti fašiz
mui įsigalėti. “Laisvėje” (antradienį) 
buvo apie tai plačiai rašyta. Čia mes ma
tome -reikalo tik pakartoti pačią svar
biausią atsišaukimo dalį, kuri sako:

“Būtų išvengta Municho išdavystės, 
jeigu Darbininkų ir Socialistų Interna
cionalas ir Tarptautinė Darbo Unijų Fe
deracija būtų priėmę kartotinus, ryžtus 
Komunistų Internacionalo atsišaukimus 
—bendrai veikti; bet Darbininkų ir So
cialistų Internacionalas atmetė tuos at
sišaukimus... Tai išdavystei būtų už
kirstas kelias, jeigu visos darbininkų jė
gos būtų suvienytos kovon už taiką, lais
vę ir duoną...

“Darbininkai, komunistai, socialistai, 
kovokite išvien prieš bendrą priešą!

“Nežiūrint Munich e padarytos išdavys
tės, taikos idėja dar nežuvo... Kiekvie
noj šalyj eina vis didyn žmonių rūstybė 
prieš tą išdavystę. Visur taiką mylinčios 
jėgos, kurios, kaip prez. Rooseveltas sa
kė, sudaro didžią daugumą žmonijos, 
mato Sovietų Sąjungoj didžiąją viltį ci
vilizacijos ir taikos, o Sovietų Sąjunga 
visuomet ištikima savo sutartim..'.

“Kovokite petys petin už savo socia
lius laimėjimus, už savo laisvę. Kovokite 
už Ispanijos respublikos apgynimą...

“Ne, fašizmas nepraeis, nelaimės!”
Tegu šitie žodžiai pasiekia kiekvieną 

žmogų, kuriam rūpi palaikyti taika ir 
demokratija! Tegu kiekvienas demokra
tiją ir laisvę mylįs žmogus vykdo juos 
gyveniman visu atsidėjimu ir uolumu!

Čechoslovakas Apie Ispaniją ir 
Savo Tėviškę

“Vilnis” rašo:
“Albert Rezac, 45 metų, kuris tik gry- 

žo į Chicagą iš Ispanijos ir apsigyveno 
1648 W. 20th St., papasakojo įdomių da
lykų apie savo tautiečius Ispanijoj.

“Albert Rezac, Abrahomo Lincolno 
Brigadoj, Ispanijoj, išbuvo 16 mėnesių 
liaudiečių fronte. Jis grįždamas iš Ispa
nijos parvežė pasveikinimus savo bro
liams Chicagoj.

“Rezac išdėsto, kad virš 2,000 cechų 
ir slovakų yra Tarptautinėj Brigadoj. 
Tai anti-fašistai, kurie kovoja jau du 
metai padėdami apsiginti liaudiečiams 
nuo fašistinių užpuolikų. Tie karžygiai 
stojo ginti demokratinę respubliką 1936 
metais, kai fašistų gaujos briovėsi pir
myn prie Madrido. Kartu lenkai, vengrai, 
čechai ir slovakai sudarė Masaryko Ba
talioną 13-toj Tarptautinėj Brigadoj ir 
kovojo prieš bendrą priešą—fašizmą. 
15-toj Brigadoj buvo rumunų, jugoslavų 
ir bulgarų Dimitrovo Batalionas.

“Amerikiečių brigadoj irgi buvo prieš 
orlaivinė batareja, kurią pavadino Gott
wald, pagerbimui žymaus Čechoslovaki
jos prieš-fašistinio vado. Taipgi liaudie
čių fronte buvo Majek artilerijos bata
reja, kuri vaidino svarbią rolę demokra
tijos gynimui. •

“Tie Čechoslovakijos drąsuoliai, kurie 
kovojo prieš fašizmą Ispanijoj žinojo, 
kad atsuktas durtuvas prieš Franco, yra 
durtuvas Čechoslovakijos laisves ir de-. 
mokratijos apgynimui.

“Taipgi šiomis dienomis grįžo iš Ispa
nijos Robert Teske, 40 m., lenkas, pa
einantis iš Pozen, Lenkijos."

“Albert Rezac, kuris buvo 16 mėnesių

Londono subves stotis, Charing Cross station, kuri buvo paruošta žmonėms 
slėptis nuo Hitlerio bombų, kai Anglija ruošėsi kariauti prieš Vokietiją.

Laiškas iš Paryžiaus
Fašistinė Vokietija su Savo 

Neteisėtais Reikalavimais 
Pastato Europa ant Karo 
Laužo.
Nelabai senai buvo pado

vanota Hitleriui Austrija 
vardan išsaugojimo taikos 
Europoje. Dar nespėjęs nu
ryti tą gardų kąsnį, Hitle
ris pradėjo jieškoti būdų iš
braukimui iš Europos žem- 
lapio ir antros šalies. Per 
savo agentus pradėjo drum
sti vokiečių sudėtų ramybę, 
kiršinant juos prieš Čecho- 
slovakų centralinę valdžią. 
Hitleris ir jo agentai nusi
statė prijungti sudėtais ap
gyventas provincijas prie 
Trečiojo Reicho. Prijungimo 
procedūra nustatyta praves
ti žinomu ir išbandytu me
todu — plebiscitu ir įsibrio- 
vimu ginkluotų jėgų “išgel
bėt pavergtus vokiečius.” 
Tam tikslui sudėtų hitieris- 
tų vadai suorganizavo ka
rines organizacijas, o Hit
leris jas apginklavo, kad su 
ginklo pagalba paruošus 
dirvą iš vidaus dėl pasek- 
mingesnio plano įvykdymo. 
Hitlerio bandų provokacinis 
veiksmas padidėjo sąryšyje 
su vokiečių kariškais ma
nevrais ir atviru Hitlerio 
grumojimu su pusantro mi- 
liono vyrų padaryt “tvar
ką” Čechoslovakijoje. Šita 
padėtis, noroms nenoroms, 
Europą pastato ant karo 
laužo.’

Šitame svarbiame, mo
mente Čechoslovakijos ra
šytojų sąjunga savo atsi
šaukime pareiškė: “Mes vi
su atsakomingumu pareiš
kiame, kad prieš istoriją 
mūsų tauta neneša ir neneš 
kaltės už tąją katastrofą, 
kuri rengiama. Mes visomis 
jėgomis stengiamės išlaikyti 
taiką, tačiaus mes taip pat 
visomis jėgomis kovosime 
dėl savo šalies laisvės.”

Visi Ant Karo Kojų
Nežiūrint kapituliacijos iš 

stambiųjų potencijų pusės, 
Franci j a pašaukė prie gin
klo dalį visų rezervistų ir 
sustiprino sienų saugumą, 
ypač liniją Maginot ir apy
linkes. Belgija skubiai stip
rina savo jėgas, nes tiki
masi panašaus įsiveržimo, 
kaip kad 1914 metais. Vo
kietija grąsina ir Šveicari
jai. Hitleriniai sudėtų kor-

pusai apginkluoti vokiškais 
ginklais daro provokacijas, 
išduodančias karo kibirkš
tis. Čechoslovakija paskelbė 
generalę mobilizaciją. SSRS 
patvirtina savo nusistaty
mą pagelbėti užpultai Če- 
choslovakijai. Tarp cechų ir 
lenkų uždaryta siena ir tarp 
anglų ir cechų nutrauktas 
oro susisiekimas. Sulyg pa
skutiniu Paryžiaus spaudos

pranešimu, Franci j a ir An
glija stosiančios Čechoslova
kijos pusėn. Anglų jūros lai
vynas ir oro jėgos paruoš
tos. Laukiama sprogimo 
taip sunkios padėties. Visa 
Europa sujudus.

F. Ulevičius.
Paris, 26-IX-1938.

Red. Pastaba. Kaip žinia, 
dalykai, apie kuriuos laiško 
autorius rašo, jau išsiaiški
no: Francijos ir Anglijos 
valdžios pardavė Čechoslo- 
vakiją Hitleriui.

LIETUVOS ŽINIOS
darkytais užrašais? Ar čia ir-KAIP KLEBONAI TVARKO 

KAPINES
Kituose kraštuose žmonės 

mėgsta lankyti kapines; jos 
yra lyg koks garbingas par
kas. žmonės aplanko savo 
giminių, pažįstamųjų arba 
šiaip garbingųjų piliečių ka
pus, pasigėri gražesniais ant
kapiais, paminklais ir kito
kiais kapų pagražinimais. Su
prantama, kad tokios vietos, 
kur publika viešai lanko, tu
ri būti atitinkamai sutvarky
tos, skoningai papuoštos, su iš
vedžiotais takeliais ir tt.

Kitur taip ir esti. Kultū
ringos tautos apskritai savo 
kapines gerbia, jų sutvarkymu 
rūpinasi.

Visai kitokį vaizdą matome 
pas mus, Lietuvoje; ypač ka

talikų kapinėse. Jose di
džiausias chaosas ir netvarka: 
kapai po visą kapinių plotą 
be jokios tvarkos išmėtyti, 
apaugę aukščiausiomis pikt
žolėmis, aptrempti, sunaikin
ti, Nesant tvarkingos, sime
triškomis eilėmis, laidojimo 
tvarkos, nei takelių, kapinių 
lankytojai, norėdami prie rei
kiamo kapo prieiti, priversti 
yra per kitų antkapius lipti, 
juos mindžioti ir gadinti. 
Esant tokioms aplinkybėms, 
neįmanomas nė kapų kultū
ringas papuošimas.

Kieno gi žinioje pas mus 
yra kapinių priežiūra ir tvar
kymas? Suprantama, kad pa
rapijų šeimininkų — klebonų, 
kurie už laidojimus ir vietas 
kapams ima pinigus ir kartais 
net ne visai menkus. Net 
jau ir religiniais sumetimais, 
rodos, turėtų būti kapinės la
biau pagerbtos, papuoštos ir 
sutvarkytos. Tačiau viso to 
nematyti, katalikų parapijų 
šeimininkams tai nerūpi,

Mes paprastai piktinamės 
viešųjų vietų netvarkingais už
rašais, lietuvių kalbos darky
mu. Bet čia dažnai įsikiša 
policija ir reikalą sutvarko.

O ką daryti su mūsų kapi
nių paminklų ir antkapių

gi nereikėtų įsikišti policijai, 
jei tiesioginiai šeimininkai tuo 
nesirūpina ? Tik pavaikščio
kime po kapines (nors ir mie
stų) ir pasiskaitykime t enai 
esamus užrašus, tai pamaty
sime, kokių kalbos “perlų” 
esama dar ir dabar mūs Lietu-r 
voje, kuriais ateityje archeo
logai, iškasę iš žemės kokį 
granitą, galės džiaugtis ir nu
statinėti mūsų XX amžiaus 
kultūros laipsnį.

čia paduodu keletą antka
pinių užrašų, nurašytų iš Šiau
lių ir Radviliškio kapinių :

čie jlsės Kazimiras Dailido- 
nis 33 XII 18 d. Amžus 70 m. 
ir Jo žmona Koralina Ilsėkitės 
Ramibeje Mylėmi Tevelai.

čia ilsėsi seliomeja Liuvinie- 
ne AM 84 m mirė 1930 m II 
m 14 d ir jos viras Adoltas.

Ilsėkis ramybėje brangusis 
sūnau, broli laukdamas mus 
KOMISĄ. Raitienė.

Visa tai rodo, kad katalikų 
kapinėse nėra tvarkos ir nėra 
tikrųjų šeimininkų, kuriems 
rūpėtų mirusiųjų pagerbimas.

(“L Ž.”)

• PANEVĖŽIS 
Padirbtu Bilietu Išlošė Dviratį 

ir Pardavė
Rugpjūčio mėn. Juodupės pa

rapijos klebonas surengė baž
nytinę loteriją. Loterijoj buvo 
keletas vertingų laimėjimų. Pil. 
Jonas Grabauskas pamatęs, kad 
tarp laimėjimų yra ir dviratis, 
įsižiūrėjo jo loterijos numerį, 
pasidirbo jį ir padirbtu bilietu 
“išlošė.” “Išlošęs” dviratį, nu
važiavo į Rokiškį ir pardavė, o 
pardavęs su pinigais grįžo na
mo į Sodelių km. Juodupės vai.

Pagaliau atsirado ir tikrasis 
numeris, bet dviračio jau nebu
vo. Laimei, kad pažino kas dvi
ratį “išlošė” ir dabar jam ke
liama byla.

Išdaužė Akmenimis Langus ir 
Peršovė Koją

Rugsėjo 11 d. apie 22 vai. į 
su-pil. Kazio Dambrausko, gyv. ši-

fronte, buvo sužeistas prie Teruel. Ro
bert Teske buvo sužeistas Aragono fron
te. '

“Apie Čechoslovakiją Albert Ręzac 
taip išsireiškė:

“ ‘Per 300 metų Bohemijos žmonės bu

vo pavergti Hapsburgų tironijos. Po pa
saulinio karo jų laisvės svajonės realiza
vosi, Bet ir vėl naziai užkaria terorą ir • 
tironiją ant Čechoslovakijos. Mūsų žmo
nės rankų nenuleis ir kovos, kol bus prie
spaudos jungas sulaužytas’.”

Spalių 13, 1938

Panevėžio valsč., 
to pat kaimo du 
[f. Morkevičius 17

lagalių km. 
kiemą atėjo 
padaužos: 7 
m. ir Nap. Pulokas, 18 m. Tuo JĄ"
metu pas Dambrauską gonkose 
sėdėjo kaimynas Pov. Nemeik- 
ša, kurį minėti padaužos užpuo
lė mušti. Dambrauskas tuos ti
pelius nuvijo, bet tie pasitraukę 
toliau pradėjo akmenimis dau
žyti langus ir gonkas. Po kiek *
laiko atsivedė dar daugiau, tarp 
kurių buvo ir J. Aleliūnas, 38 
m, ir vėl pradėjo akmenimis 
bombarduoti. Vienas kuris 
tai šaudė iš revolverio ir per
šovė Nemeikšai dešinę koją 
virš kelio.

MARIJAMPOLE

Žudėsi, Norėdamas Pagąsdinti 
Motiną

Šiomis dienomis Marijampo
lėje įvyko tikrai tragikomediš- 
kas įvykis. Vienas Kęstučio g. 
gyventojas grįžo kiek įsilinks
minęs rytą namo ir buvo ge- r 
rai išbartas motinos už savo 
vėjavaikiškumą. Norėdamas 
motinai atkeršyti ar tik ją pa
gąsdinti už “pamokslus”, jis 
nutvėrė didelį peilį ir juo dūrė 
sau šonan tarp šonkaulių. Ki
lus dar didesniam motinos 
riksmui ir išsigandęs pats savo 
žygdarbio, minėtas gyventojas 
išbėgo gatvėn ir čia pat kru
vinas sugriuvo. Atvykęs po
licijos atstovas jį norėjo ga
benti ligoninėn, bet, radęs *
žaizdą nepavojingą ir pažinęs 
policijai gerai žinomą nenuo
ramą, nugabeno jį nuovadon, 4 
kur jis buvo uždarytas arešto 
namuose. Apžiūrėjęs žaizdą 
gydytojas dr. GurviČius rado 
nežymų įdūrimą peiliu šonan, 
kuris tačiau galėjo būti ir pa
vojingas gyvybei, jei žaizda 
būtų kiek gilesnė.

PANEVEŽ1S
■ Nuostolingas Gaisras

Rugsėjo 5 d. apie 13 vai., < 
kai laukuose dirbo, vaikai, be- 
žaisdami su degtukais, uždegė 
pil? Steponavičiaus Juliaus 
jaują:Nuo jaujos užsidegė w
daržinė, kuri taip pat sudegė. 
Sudegė ir jaujoj buvusios ma
šinos, o daržinėje nekulti sėk
liniai dobilai, miežiai ir avi
žos.

Trobesiai buvo nauji nese
nai statyti ir kaštavo apie 
7,500 litų, o mašinos ir javai 
apie 8,500 litų. Tokiu būdu 
gaisras padarė nuostolių apie 
16,000 litų.

Trobesiai buvo apdrausti.

Susimušė Sentikiai
Rugsėjo 11 d. apie 16 vai. I’

Panevėžio valsč. Martinaičių 
km. pas pil. Laskovą Grigorijų 
kilo šeimyniniai vaidai, o vėliau 
ir muštynės. Sūnus Azakijus 
Laskovas sumušė tėvą Grigori
jų, padarydamas lengvą kūno 
sužalojimą.

Cartagena, Ispanija.—še
ši Italijos orlaiviai numetė 
50 bombų ant šio prieplau
kos miesto; užmušė du žmo
nes, sužeidė 22 ir sunaikino 
15 namų.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Malonėkite atsakyti į se
kantį klausimą: Moteris ne- 
pilietė buvo apsivedus su 
piliečiu vyru 1906 metais. 
1925 metais apsivedė su ne- 
piliečiu, kuris dabar tapo 
piliečiu. Ar ta moteriškė 
dabar yra pilietė, ar ne?

V. K., 
W. Virginia

Atsakymas
Mums atrodo, kad ta mo

teriškė dabar yra nepilietė. 
Tačiau dėl persitikrinimo 
nueikite savo miesto val
džios raštinėn ir paklauski
te. Ten turės jums išaiškinti 
pagal įstatymus, kaip ištik- 
rųjų dabar yra su jos pilie- 
tyste,
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Prieš Fašistų Rasinius Puolimus; 
Už Religinę Žmonėms Laisvę

Italijos Komunistiį, Partijos 
Centro Komiteto Pareiškimas

rasinio 
atakuoti

neapy-

Fašistinis režimas, kuris su 
kiekviena diena labiau didina 
karo pavojų, skandina žmones į 
skurdą ir kentėjimus vedant 
šalį prie pakrikimo, paskutiniu 
laiku pradėjo išgalvoti 
pažeminimo teoriją ir 
žydus.

Skiepijimas rasinės
kantos' Italijoj yra simptomai 
padidėjusio karinio ūpo fašistų 
valdžioje.

Fašistinė valdžia, kuri jau 
parodė visišką nesugebėjimą 
duoti atsakymą į elementariš- 
kiausius masių reikalavimus ir 
nesugebėjimą išrišti susidėju
sias problemas, kurios pakyla 
iš pražūtingo avantiūrizmo E-. 
thiopijoj ir Ispanijoj. Fašistų 
valdžia galutinai pasiduodama 
stambiajam kapitalui, kuris iš 
karo traukia sau didelius pel
nus, negali matyti kito kelio, 
kaip tik tarptautines provoka
cijas, sutartis su Vokietija ir 
Japonija ir stūmimą viso pa
saulio į begėdingą karą.

To kriminališko plano išplė
tojimui fašistų valdžia griebia
si demagogiškų motyvų, būk 
reikia ekspanso dėl Italijos 
(vietos kur patalpinti darbinin
kus, vietos italams pasaulyje). 
Bet tuo pačiu sykiu matomai 
nenoroms pripažįsta, kad trijų 
metų karas nedavė rezultatų. 
Todėl fašistai karo ideologijos 
stiprinimui bando įdėti naujus 
motyvus, būk italai yra aukšte
snė, privilegijuota tauta, būk 
italai geresni ir jie turi nekęsti 
kitų žmonių ir juos pulti. Tai 
toks dvasinis italų parengimas 
karui,, karui ant ramių ir tai
kių žmonių.

• Antisemitinė kampanija yra 
daugiau niekas, kaip tik pasi
mojimas mobilizacijai, pasiren
gimas naujam karui. Taipgi 
antisemitizmu nori nukreipti 
žmonių nepasitenkinimą ir su
sitelkimą prieš fašizmą.

Komunistų Partija atsišau
kia, kad žmonės protestuotų 
prieš rasinės neapykantos sklei
dimą ir ragina veikti prieš at
metimą pagrindinių žmonišku
mo ir dorovės principų; veikti 
prieš išnaudotojus ir pavergė
jus žmonių ir prieš mokslo bei 
draugiškumo principų panie- 
kintojus, prieš italų papročių 
mindžiotojus.

Rasinė teorija, kuri preten
duoja nekurtas rases pakelti į 
aukštesnį laipsnį, yra klastinga, 
išmislyta imperialistų agentų, 
kad pateisinti kitų žmonių pri
spaudimą ir žvėrišką išnaudo
jimą.

Komunistų Partija atsišau
kia į darbininkų klasę, į visus 
Italijos žmones užkirsti kelią 
tai klastingai teorijai, atsakyti 
fašistam griežtu pasipriešinimu 
prieš antisemitus ir sujungti 
jėgas kovai prieš fašistų val
džią, valdžią alkio ir karų, po
litinės ir tautinės priespaudos.

Italijos Komunistų Partija 
mato didėjančią opoziciją prieš 
imperialistų rasinę
prieš reakciją ir fašistų 
džios politiką, kuri veda 

" prie katastrofos.
Italijos žmonių Opozicija au

ga ne tik prieš rasinę teoriją ir 
kyla sentimentas už žmonišku
mo teises, bet yra opozicija ir 
nepasitenkinimas karo politika, 
kuri neša didesnį suvargimą ir 
ašaras, kentėjimus.

Komunistų Partija sveikina 
katalikų mases, išstojančias 
prieš rasinę neapykantą, einan
čias su popiežiaus pareiškimu, 
kad neturi būti antisemitizmo 
ir žydų persekiojimo.

Katalikų masės parodė sa
vo nusistatymą prieš fašistų 
valdžios karo politiką, prieš 
Berlyno-Romos ašies politiką 
tada, kai Hitleris buvo atva
žiavęs į Romą. Jie tą išreiš
kė savo nedalyvavimu jo pa-

sitikime. Katalikų masės 
gi pradeda suprasti tas fašis
tų valdžios išdavystes, kurios 
įtraukė į karą prieš Ethiopiją. 
Tas Italijai nieko nedavė 
apart didesnio ekonominio 
smukimo. Jie - taipgi pradeda 
suprasti, kad davimas pinigų ir 
siuntimas liuosnorių į Ispaniją 
į Franco eiles nieko gero žmo
nėm nedavė, apart Mussolinio 
ir Hitlerio užgaidų pavergti Is
panijos žmones ir atimti jiem 
tautinio apsisprendimo teisę. 
Katalikai pradeda suprasti, kad 
po Berlyno, Romos ir. Tokio 
ašies išpusto baubo kova prieš 
komunizmą slepiasi kiti moty
vai ir grasinimai pavergti išti
sas tautas ir šalis. Juk Ethio
pia, Kinija, Ispanija ir Aus
trija nebuvo komunistų valdo
mos.

Išpradžių fašistai užpuldinė
jo tik atskirus katalikus, dabar 
jau puola jų organizacijas, ir 
jų spaudą. Kada katalikai tą 
pamatė, tai pradėjo stipriau iš
stoti prieš fašistinį režimą. Pa
skutiniu laiku fašistai jau pra
dėjo plačia papėde atakas prieš 
katalikus, o pastarieji pradėjo 
vis labiau ir labiau priešintis 
Mussolinio karo planams.

Komunistų Partija pilnai ir 
tvirtai palaiko religinių įsitiki
nimų laisvę ir stoja ginti jų 
teises. Ir toliau Komunistų 
Partija visom spėkom gins dar
bininkų ir valstiečių katalikų 
masių teises, jų organizacijų 
teises ir laisvę.

Pasimojimas sugriauti kata
likų susivienijimą yra pasikėsi-

mmas sunaikinti paskutinius 
laisvės likučius Italijoj. Apgy
nimas katalikų susivienijimo 
komunistais ir nuoširdžiais de
mokratais yra susiėjimas į vie
ningą veikimą visų žmonių, ku
rie nori laisvės. Iš kitos pusės, 
katalikų laisvės praradimas rei
škia ir kitiem teisių susiaurini
mą. £

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas atsišaukia į komu
nistus, socialistus, demokratus 
darbininkus ir fašistus darbi
ninkus, kurie nuo susidėjusios 
padėties blogumo kenčia, kaip 
kenčia ir visi kiti darbo žmo
nės, įsteigti aktyvų solidarumą 
veikimui kartu su katalikais 
darbininkais.

Fašistų valdžia stengiasi pa- 
krikdyti pasireiškusią darbinin
kų ir abelnai liaudies vienybę, 
kurie pradėjo kampaniją būk 
tik prieš kunigus. Jeigu fašis
tų rasinis manevravimas rastų 
pasisekimo, tai būtų laimėjimas 
žmonių priešų, darbininkų ka
talikų ir nekatalikų priešų; tai 
būtų laimėjimas diktatoriaus, 
kuris laiko žmones po čebato 
kurka.

Miestai Turi Teisę Gamintis’ 
Elektrą, Nežiūrint Kompani 

ju,--Sako Teismas

Detroit, Mich.
Rems Gubernatoriaus Murphy 

Kandidatūrą
Del tam tikrų priežasčių 

Michigano valstijos Labor’s 
Non-Partisan League iki šiol 
oficialiai nebuvo užgyrus gu
bernatoriaus Frank Murphy 
kandidatūros. . Dalykas, mat, 
kad automobilistų unijos pre
zidentas Homer Martin yra 
pirmininkas Labor’s Non-Par
tisan League. O kandangi au
tomobilistų unijoje ėjo frak
cinė kova, tai Martin nematė 
reikalo aiškiai užsisakyti už 
Murphy kandidatūrą.

Dabar, kai toje unijoje tapo 
atsteigta taika, Lyga viešai ir 
oficialiai išėjo už Murphy. Ly
gos pareiškimas sako:

“Gubernatoriaus Murphy iš
mintingas sutaikymas didžių
jų automobilių pramonės strei
kų 1937 metais ir jo adminis
tracijos rekordas parodo, kad 
jo kandidatūra užsitarnauja 
paramos visų darbininkų ir ti
kinčių į progresą. Sustiprini
mas viešosios sveikatos pro
gramos, perorganizavimas lab
darybės, įvedimas tinkamo Ci- gavo progą įeit į vidų, 
vii Service įstatymo, nedarbo 
apdrauda, elektrifikacija far- 
mų ir praplėtimas senatvėje 
pagelbos — visa tai pasiekta 
prie Murphy administracijos, 
daug prisidėjo prie pakėlimo 
Michigano vardo kaipo libe
rališkos įr progresyviškos val
stijos.

“Lyga nuoširdžiausiai pri
taria Murphy pastangoms į- 
steigti Lansinge švarią, sveiką 
ir moksliškai vedamą valdžią 
ir ves energingą kampaniją 
per visą valstiją jo išrinkimui 
į gubernatorius antru kartu”.

Taigi, dabar visos darbinin
kų organizacijos ir visa Mi
chigano valstijos pažangioji 
visuomenė palaiko Murphy 
kandidatūrą. Beveik užtikrin
ta, kad jis rinkimus laimės ir 
neužleis tos svarbios vietos 
reakcinei republikonų partijai.

Rep.

teoriją, 
val- 
šalį

susitelkti 
kitokiose 

vietose, sporto organiza- 
ir kultūros organizacijo- 
išdirbti bendro veikimo 

planą už bendruosius

Darbininkai turi 
vienybėn dirbtuvėse, 
darbo 
ei jose 
se ir 
planą,
kasdieninio gyvenimo reikalus; 
už ištraukimą Italijos spėkų iš 
Ispanijos; už sulaikymą Ethio- 
pijos avantiūros; už padėjimą 
galo karų provokavimui; ir 
veikti už taiką, už liaudies 
frontą; veikti laikant Sovietų 
Sąjungos taikos politiką ir vei
kti už laisvę organizuotis; už 
liaudies valdžią, už Italijos res
publiką.

Wilkes Barre, Pa
Visko Po Biskį iš Mūsų Miesto

Spalių antrą dieną buvo A. 
K. Partijos visuotinas narių 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo ir simpatikų. Likosi apkal
bėta daug svarbių klausimų, 
kaip apie pasaulinę padėtį, 
Partijos veikla ir kitais svar
biais vietos reikalais. Vyriau
sia kalbėtoja to vakaro buvo 
Elizabeth Gurley Flynn. Kal
bėjo taipgi Chas Spencer i* 
kiti. Prakalbos puikiai pavy
ko.

Laikraštininkų streikas da 
vis eina. Spaustuvių darbinin
kai'laikosi geroje vienybėje ir 
turi didelę užuojautą nuo ki
tų organizuotų darbininkų. 
Yra viltis, kad jie savo reika
lavimus pilnai laimės.

Spalių šeštą dieną čia buvo 
rodomas paveikslas iš Sovietų 
Sąjungos—“Petras Pirmasis.” 
žmonių atsilankė gerais skai
čius. Daug buvo iš apylinkės 
atvažiavusių. Nekuriems teko 
ilgai lauke pastovėt,

paveikslus žmonės, yra 
tenkinę, ir šių paveikslų 
mas pilnai pavyko.

pakol 
Matę 
pasi- 
rody-

vietosSpalių 15-tą dieną 
lietuvių komunistų kuopa ren
gia puikią vakarienę, kad pa- 
remt finansiniai darbininkiš
ką spaudą, “Daily Worker”. 
Vakarienė įvyks pas draugus 
Radzevičius namuose. Vietos 
ir apylinkės lietuvius ir lietu
vaites kviečiame dalyvauti 
paremti mūsų spaudą sykiu 
kitų miestų darbininkais.

ir 
su
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Čechoslovakijos karo veteranai, kurie suruošė prieš nazišką demonstraciją 
Union City, N. J., ir išvijo iš ten nazių vadą Kuhną.

Jack Sharkey Remia Roosevelto 
Naująją Dalybą

venime,

Apsinuodijo Redaktorius, Nu
matydamas, kad Naziai Pa

vergs Čechoslovakiją

Washington. — Kad Jack- 
son, Tenn., miestas leido bo
nus ir pinigais už tuos bo
nus norėjo pasistatyt mies
tinę elektros stotį, tai West
Tennessee Elęktros kompa
nija pareikalavo, kad fede
ral] s apskrities teismas iš
duotų indžionkšiną prieš tą 
miesto planą ir uždraustų jį 
vykdyti. Bet apskrities teis
mas atmetė elektros kompar 
nijos reikalavimą. Todėl 
kompanija kreipėsi į šalies 
Vyriausią Teismą — už
draust Jackson miestui pa
čiam gamintis elektrą.

Dabar Jungtinių Valstiją 
Vyriausias Teismas galuti
nai atmetė tos kompanijos 
užmačią. Vadinasi, ne tik 
Jackson, bet ir kiti miestai 
gali statytis elektros dir- 
byklas ir pardavinėt ją sa
vo gyventojams.

AUST PALIEČIAI PRIE
ŠINGI BLAIVYBEI

Melbourne, Australija, —e 
Dabartiniuose balsavimuose 
Victoria provincijoj 664,331 
pilietis balsavo prieš blai
vybės (prohibition) įvedimų 
ir tik 343,138 už.

Praga, Čechoslovakiją. — 
“Tagblatto” dienraščio re
daktorius dr. R. Thomas su 
žmona mėgino nusinuodyt 
migdomaisiais svaigalais ir 
parašė raštelį, jog žudosi 
todėl, kad jau “nebėra atei
ties v o k i š kai-kalbantiems 
Čechoslovakijos žmonėms.” 
(Nes Hitleris toliau steng
sis paimt į savo nagus visą 
Čechoslovakiją).

Apsinuodiję tapo paimti 
ligoninėn, bet mažai vilties 
išgelbėt .jųdviejų gyvybę. 
D r. Thomas yra žydų tau
tos.

CHARLES ||

su

laiku

turėtų mūsų

prieš 
lietu- 
.kvies 
vals-

Roosevelto Naująją Da- 
tik po tam Nepartijinė 
ir unijos indorsavo jo ti-

savo progresy-
visi balsavo

■ ■
® J

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Kiekvieną sub at ą 
karšta vakariene. 
Atskiras . kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai. 
-------------------- Į------- '

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

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Netik lietuviam, bet visam 
civilizuotam pasauliui yra žino
ma, kad Jack Sharkey buvo 
vienas iš švariausiu kumštinin
kų. Gal nei vienas kumštinin
kas taip garbingai neapleido 
kumštynių arenos, kaip Jack 
Sharkey. Užbaigęs sporto kar
jerą, jis nesusmuko viešam gy- 

kaip kad kiti padarė.
Sharkio šeimyninis gyvenimas 
turėtų būti pavyzdis kitų spor
tų žvaigždėms. Kaip, sporte, 
taip ir šeimyniniame gyvenime, 
jis žymi, kad viską, ką mes da
rome, tai darome ne dėl vienos 
dienos, bet kad ir ateityje tuo 
būtų galima pasinaudoti.

Dabar Sharkey, užleisdamas 
kumštynių sportą naujai gent- 
kartei, pasirinko kitą sportą, 
šitame sporte Shar.kiui nerei
kės naudoti tų ‘galingų kumš
čių, bet protą, kad išsilaikius 
švariai šio sporto viršūnėse.

Politika irgi yra savo rūšies 
sportas, bet tik jau daugiau 
komplikuotas ir reikalaujantis 
iš žmogaus- daugiau ištvermės, 
kad išsilaikius garbingai pla
čioj visuomenėj. Politika turk 
savyje garbės ir paniekos. yMA 
ni politikieriai susilauk^Tjš 
plačios visuomenės 1 aurų'.'vaini
kų, o kitus ta pati y|šįomenė 
drabsto paniekos epitetais. Ne
reikia save apgauti ir manyti, 
kad kandidatas, stodamas į po
litiką, visai nežino to, kokioj 
kategorijoj jis stoja. Da to
liau, politikas turi tam tikrus 
išrokavimus ir prospektus, kur 
jis su savo karjera atsidurs.

Tas pat ir su mūsų Jack 
Sharkey. Niekas neturėjo pro
gos jį politiniai pavergti. Jis 
savo noru ir, matomai, nuodu
gniai sekdamas pasaulinę ir lie
tuvišką politiką, atsistojo toj 
vietoj, kurioj jis susilauks dide
lės pagarbos iš lietuvių visuo
menės. Šis jo įstojimas į politi
ką parodo, kad jis gerai pažįsta 

lietuvius ir jų politiką. Jis pui
kiai žino, kad lietuviai didžiu
moj yra demokratai ir neap
kenčia priespaudos! .

Kuomet dabartiniu 
Mass, valstijoj verda politinė 
kova, kas turi laimėti, prie
spauda ar progresas, tai Jack 
Sharkey atsistojo progresy
viam bloke, ųž prezidento Roo- 
sevelto Naująją Dalybą. Jis 
ypatiškai šaukia šios valstijos 
visus lietuvius profesionalus ir 
visą lietuvišką visuomenę, ne
atsižvelgiant į jųjų įsitikini
mus, kad ateinančiais lapkričio 
rinkimais sudaužyti reakcinį 
republikonų aparatą! Jis 
rinkimus aplankys visas 
vių kolonijas ir ypatiškai 
visus lietuvius ginti Šios 
tijos demokratiją! Jis pareiškė,

kad netik yra pasirengęs sakyti 
prakalbas, bet jei bus reikalas, 
jis eis ir per lietuvių stubas!

Nėra abejonės, Sharkis susi
lauks didelio pritarimo iš lietu
vių visuomenės ir kolonijų lie
tuviai gausiai lankys ir rems jo 
masinius mitingus.
Kaip Mass. Valstijos Piliečiai 

Balsavo per Nominacijas

Pereitos nominacijos mūsų 
valstijoj buvo be galo kompli
kuotos. Unijos ir Nepartijinė 
Lyga neindorsavo nei vieno 
kandidato iki paskutinių dienų. 
Kadangi dabartinis gubernato
rius Hurley, kuris du metai bu
vo išrinktas demokratų partijos 
balsais, pasirodė didžiausias 
priešas darbininkų, o Curley 
pastarais metais smarkiai buvo 
susmukęs, aišku, republikonai 
tik trynė rankas iš džiaugsmo, 
kad dabar jiem atėjo laikas su
mušti demokratų partiją ir 
jiem yra proga atsistoti prie 
valstijos vairo. Republikonai iš
statė "į' kandidatus savo tūzą 
Sąltonsįall, kuris save statosi 
■^jielw'liberalu, manė visiškai 
?pąlMkdyti demokratų partiją. 
{Bet- dalykai pagerėjo paskuti
nėm dienom prieš balsavimus. 
Dabartinis demokratų kandida
tas į gubernatorius Curley, pa
sižadėjo remti unijas ir prezi
dento 
lybą, 
Lyga 
kietą.

Kas labai įdomu, tai tas, kad 
tuose distriktuose, kur unijų 
yra judėjimas, visur laimėjo 
demokratai, bet vakarinėj dalyj 
šios valstijos, kur žmonės gyve
na kalnuose ir .kloniuose, ten 
laimėjo republikonai. Pavyz- 

. džiui, Bostono septintam war- 
de, kur komunistų kuopa vei
kia, ten reakcinis senatorius 
Burke skaudžiai pralaimėjo, o 
aštuntam warde jis didžiuma 
balsų laimėjo. Tas parodo, kad 
mūsų darbas neina dykai ir 
kad mūsų darbuotę darbininkai 
atydžiai seka.

Pav., portugalai, kurių pri- 
skaitoma septyniasdešimts tūk
stančių šioj valstijoj, bet kurie 
neturi nei vieno 
visko laikraščio, 
už republikonus.

Šiuos įvykius 
draugai gerai įsitėmyti ir su 
didesne energija darbuotis vie
tinėse unijose, kad darbininkai 
aiškiai žinotų mūsų programą 
ir mūsų nusistatymą.- Da dau
giau, mūsų spauda turėtų pa
siekti kiekvieną darbininką.

“Laisvės” vajaus metu mes 
turėtume aplankyti visus lietu
vius darbininkus, užrašydami 
jiem dienraštį. Jaunutis.

Mateušas Sikiionavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Svarbi ‘Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu ! 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro 
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybes 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš ‘‘LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c arba 5c U. o. A pašto 
žonklel i ai-stamps.

Kaip jau visiems yra žino
ma, mūsų lietuviškų dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies” va
jus prasidėjo su pirma diena 
spalių. Todėl visoje šioje apy
linkėje visų partij iečių ir 
L. L. D. narių būtinas reika
las darbuotis, kad gauti, kiek 
daugiau galint, skaitytojų mū
sų dienraščiams. Nelaukim vi
durio vajaus arba pabaigos. 
Reikia darbuotis dabar.

Plikis.

HNH^kdSB

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai. 

-M
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Senas Vincas

Negyvėliai Tyli
- ________ ———— Apysakaitė

(Tąsa)
Tačiaus jis grįžta jau dešimčia metų 

senesnis ir jau nei obelis pražydus se
natvės žiedais* jo galva... Jis visą savo 
gražiausio, smagiausio, linksmiausio ir 
ištvermingiausio amžiaus laikotarpį pa
liko už kalėjimo kurčių sienų... Jo gra
žiausio gyvenimo filmos sceną iškirpo 
kalėjimo sunkių durų žirklės.

Jis grįžta į laisvę gerai žinodamas, kad 
kapitalistui jau veik nieko neturės par
duoti ir kad jau mašina už jį dirba. 
Visas jo geriausias jėgas iščiulpė kalėji
mas ir jis grįžta į laisvę tik naujais rū
bais aprengtas Jurgio Striūgo skeletas, 
tik Jurgio liekana, o magaryčioms dar— 
kalėjimo paukštis.

4*
Jurgis, parėjęs pas dėdę, rado jį sune

galavusį visame kame... Jurgiui gailėjo 
ligų suganūbinto dėdės, o dėdė net ap
siverkė pamatęs kalėjimo sunaikintą sū
nėną.

“Ligos baigia mane... Bet ir tu, Jur
geli, nei pusės sveikatos neparsinešei... 
Ir už ką tas viskas? Už ką tokia skaudi 
rykštė nuplakė tave, sūnau?”

Jurgis tik giliai atsidūsėjo, nusišluostė 
ašaras ir pro sukąstus dantis prakošė: 
“Aš tam žalčiui ir mirdamas nedovano
siu 1 Jis suėdė mano kūną, bet paliuosavo 
iš nelaisvės protą. Aš dabar laisvas, dė
de... Mano sąžinė, tai mano dievas, o 
velniai tai darbininku klasės išnaudoto
jai ir apgaudinėtojai.”

Dėdė, tiriamai pažvelgė Jurgiui į akis 
bei veidą. Paskui uždėjo ranką ant Jur
gio peties ir lėtai pradėjo: “Tas labai 
mane džiugina, sūnau... Bet, pasakyk 
man ar tu netiki tik kunigams, o kita 
visa kam tiki?”

“Nuo visa Lo pasiliuosavau, netikiu ir 
netikėsiu! Tai melas ir išmislas, dėde...

-. Aš dabar ir pats negaliu suprasti, kaip 
žmogus gali tikėti tam, ko jis nemato, 
negirdi ir nežino, kur toks daiktas, kaip 
dūšia, pas jį randasi? Aš negaliu supras
ti, iš kur pas kunigus gali rastis tokia 
drąsa, kad skelbti žmonių minioms to
kias būtybes, jei patys nežino, kur tokios

būtybės randasi, nei kaip jos išrodo? 
Ir aš buvau vienas iš milionų, kuris tam 
viskam šventai tikėjau!”

Dedei net džiaugsmo ašaros nuriedėjo 
per vargų bei nelaimių išvagotus jo vei
dus. Juk jis irgi, gimęs ir augęs po į 
žemę atsirėmusiu, apsamanojusiu grin- 
telės stogeliu, Lietuvoje. Iki jis įkopė 
į vyrus, apart jo motinėlės, niekas kitas 
juom nesirūpino, nepaguodė. Bet, kaip 
tik įgavo spėkas, kaip tik pražydo pilnos 
jaunystės gražume nei audrų lamdomas 
kvietkelis—Rusijos caras atplėšė jį nuo 
motinėlės kaklo, išvežė į gilumą Rusi
jos, į kareivines ir prasidėjo dar didesni 
vargai, nelaimės ir jo buities valtelę pra
dėjo daužyti, mėtyti nemielaširdingos 
gyvenimo jūros bangos.

Detkos skalbė jo žandus, alkis graužė 
vidurius, utėlės siurbė kraują, o pasiilgi
mas Lietuvos kaimo, matutės, neišsiteko 
jo sielos ribose. Ištarnavęs keturis metus 
kariuomenėj ir grįžęs Lietuvon, vėl tu
rėjo stoti pas ūkininką už berną ir nei 
nepasijuto, kaip įsimylėjo į ten pat tar
naujančią merginą, Petronėlę.

O koks simboliškas, koks gražus ir 
daug žadantis įsimylėjusių rytojus? 
Kiek ten vilčių ir džiaugsmo tame šei
myniškame gyvenime, kad ir ne pačioj 
Lietuvoj, tai nors už jūrų-marių, brėško 
ir Jurgio dėdės žavėjančio pavasario 
dienos rytas.

Bet® čia, kaip tik spėta paduoti taip 
vadinami užsakai ir rengiamasi prie ves
tuvių — pradeda riaumoti tolimuose ry
tuose rusų-japonų kanuolės, zvimbti kul
kos, žvangėti kardai, lietis žmonių krau
jas ir nusiaubia per visą Lietuvą tas 
šiurpus, net visą kūną sukrečiantis žodis 
—karas!

Nei įsivaizdinti negalima tos širdgė
los, to sielos sukrėtimo, kuomet dėdei, 
varu einančiam į karą, prisiėjo skirtis 
su savo alpstančia iš gailesties mylima 
Petronėle, paleisti ją iš savo glėbio, at
plėšti jos rankas nuo savo kaklo ir pa
likti ją, keliais paskui jį einančią su iš
tiestomis rankomis iš^paskos...

(Bus daugiau)

dio, todėl, kurie neturite ra
dio namie, ateikite tuo laiku į 
kliubą ir visi bendrai pasi
klausysime.

Pasinaudokime Ta Proga

Kadangi tą patį vakarą 
Lowellio Darbininkų Kliubas 
rengia labai gerą vakarienę, 
7:30 vai. vakare, tai draugas 
Otis A. Hood ir čia dalyvaus 
ir kalbės labai svarbiu klausi
mu apie dabartinę pasaulinę 
padėtį. Dalyvaukite visi ir 
kvieskite visus, nes tikrai bus 
labai svarbu visiems.

Komunistų Partijos kuopa 
imasi smarkesnio darbo, čia 
reikia daugiau spėkų. • Kaip 
tik dabar mūsų simpatikai lie
tuviai turėtų stoti į partiją ir 
padėti partijai naudingus dar
bus varyti pirmyn.

Jeigu partija abelnai auga 
nariais, tai kodėl mūsų drau
gai, taip ilgai simpatizavę 
partijos veiklai, neprisideda 
patys savimi prie smarkesnio 
išauklėjimo partijos revoliuci
nių eilių ?

Išpildymui finansinės kvo
tos K. P. kuopa rengia šokių 
vakarą spalių 22 d. Grekų 
Darbininkų Kliubo svetainėje, 
5 Hanover St. Bus gera mu
zika ir tarptautiškas įvairu
mas dalyviams, o finansinė 
parama partijai. Eilinis.

WILKES BARRE, PA
Spalių 15-tą dieną yra ren

giama puiki vakarienė dėl 
naudos mūsų angliško dien
raščio “Daily Worker”. Vaka
rienė bus pas draugus Radze
vičius namuose, po num. 9 
Carbon Lane. Pradžia 7-tą 
vai. vakare.

Netik vietos draugės - drau
gus kviečiame dalyvauti, bet 
mes lauksim ir iš kitur pribū- 
nant svečių. Kviečiame skait
lingai dalyvauti.

Rengėjai.

izabeth, N. J

IŠSIGELBĖJO Iš DEGAN
ČIO LĖKTUVO

Westbury, Long Island, 
N. Y. — Užsidegė ore R. 
Schnackenbergo lėktuvas. 
Schnackenberg su savo mo
kiniu E. Abajianu iš pra
džius manė parašiutais šokt 
žemyn, bet pamatė, jog ten 
Meadow Brook golfo aikštė
je yra daug žmonių, tai nu
sprendė dar vairuot lėktuvą 
nusileidimui į tuštesnę vie
tą. Taip lėktuvas ir nusilei
do, nekliudydamas žmonių, 
o lakūnas su mokiniu lai
mingai iššoko iš pleškan
čios mašinos ir pabėgo.

Čechoslovakai Atmušė Užpul
dinėjančius Nazius

Praga, Čechoslovakija. — 
Kai Čechoslovakų kariuo
menė ir piliečiai traukėsi iš 
Aussigo apylinkės, pagal 
patvarkymą tarpt autinės 
komisijos, Sudetai naziai 
ėmė šaudyt į besitraukian
čius.

Čechoslovakų kareiviai at
sišaudė ir du nazius nukovė 
ir peųkis sužeidė. Susikirti
me buvo pašauti ir du ce
chai.

Aussig yra už 42 mylių į 
šiaurius nuo Pragos, centri
nio šalies miesto.

Telšiuose buvo surengta pa- 
/- roįda naminės degtinės žalai at- 

.vaizduoti. Dalyvavo joj virš 
L . 17,000 žmonių, kuriems išpa- 

• rodyta, kiek žalos atneša žmo
nijai toji smarvė.

Komunistu Partijos Lietuviams Nariams
Draugai, partijiečiai, Lietuvių Frakcijos nariai, pirmo dis- 

trikto apylinkes: ateinantį sekmadienį, spalių 16 d., š. m., 
šaukiamas svarbus draugų suvažiavimas So. Bostone, 376 
Broadway, 10 vai. ryte. Tame draugų narių suvažiavime 
draugas A. Bimba duos Centro Biuro raportą ir svarbias di
rektyvas mūsų veiklai.

Suvažiuokite skaitlingai ir galite atsivežti mūsų veikimo 
simpatikus, kurie interesuojasi komunistiniu judėjimu. Čia 
nereikia rinkti delegatų, bet važiuokite kuo skaitlingiausiai, 
kad kuo daugiausia mūsų veikėjų galėtų išklausyti svarbų 
draugo Bimbos pranešimą.

J. M. Karsonas,
K. P. L. F. Apskričio Organizatorius.

Naziai - Vieninteliai Danzigo 
Valdovai

Danzig. — Vokiečių hitle- 
rječių galva Danzigo kraš
te, Albert FoeVster užreiškė 
susirinkimui nazių vadų:

“Mes Danzige įkūnijame 
Vokiečių Valstybę; 96 pro
centai gyventojų čia yra vo
kiečiai, biznis — vokiečių 
rankose... Jokia kita šalis 
negali mum pasakyt, ką tu
rėtume daryt. Vien tik mes 
patys savo rankose laikome 
savo likimą.”

* Foerster pranešė, jog 
Danzigo seime yra 70 vo
kiečių nazių ir tik du kita
taučiai.

(Tautų Lyga po pasauli
nio karo buvo padarius 
Danzigą neva “laisvu” mies
tu, su lygiomis teisėmis vo
kiečiam ir lenkam.)

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Lowell, Mass.
Mūsų Aktyvas

Komunistų Partijos vietinė 
kuopa pradeda įsitraukti į 
smarkesnį veikimą.

Mat, dabar užėjo didelė 
darbymetė: Vajus gavimui 
naujų narių į Partiją, finansi
nis fondas—mūsų mieste turi
me sukelti šimtą dolerių į par
tijos fondą. Na, ir pati rinki
mo kampanija.

Komunistų kuopa nutarė 
pastatyti draugą Otis A. 
Hood, Komunistų Partijos 
kandidatą ant gubernatoriaus 
Mass, valstijos, kalbėti per ra
dio vietinę stotį: W. L. L. H., 
Lowell, Massachusetts. Drau- 
gas Hood kalbės ateinantį šeš
tadienį, spalių 15 d. Jis kal
bės 15 minutų: 5:30 pradės 
ir 5:45 baigs popietiniu laiku.

Taigi, nepamirškite atsisuk
ti radio tuo laiku ir nusistaty
ti ant viršminėtos stoties— 
kilosaiklis: 140.

Lofwellio Darbininkų Kliu- 
bas 338 Central Str.„ turi ra-

Bangiečiai, Visi į Talką!

Kaž kodėl pastaruoju laiku 
Bangos Choro nariai apsilei
do, nelanko choro praktikų 
paskirtu laiku į? abelnai pasi
darėme neveiklūs. Nėra to so
lidarumo, to entuziazmo prie 
kultūrinio veikimo.

Meskime tuščius ypatiškus 
nepasitenkinimus, ypač šiuo 
laiku pradedant mokytis, prie 
mūsų gabios mokytojos Aldo
nos Klimaitės, operetę “Pepi- 
ta.” Kiek tai toj operetėj yra 
gražių jausmingų melodijų, 
kurios kiekvienam choriečiui, 
be abejo, duos daug jausmin
go pasitenkinimo.

Spalių 7 dieną gavome pa
kvietimą iš Meno Sąjungos da
lyvauti jų meniškam parengi
me šį sekmadienį, spalių 16 
dieną, Brooklyn, N. Y.

Pakvietimas tapo priimtas, 
tad visi choriečiai nepamirški
te būti ateinančioj Bangos 
Choro praktikoj penktadienį, 
spalių 14 dieną, paskirtu laiku 
dėl gero prisirengimo prie 
programos išpildymo.

Lauksiu visų!
D. Krūtis,

Bangos Choro vice-pirm.

tikslą pilniausiai vykdys gyve- 
niman, nes tam yra jėgų ir 
gero noro, o geras noras viską 
nugali.

Dabartinis “Detroito žinių 
Skyrius,” kuris telpa dienraš- 
tyj “Vilnyj” kiekvieną ketvir
tadienį, nėra tokis, kokis turė
tų būti. Jį reikia gerinti, o 
pagerinti galima, nes tam tik 
ir buvo suorganizuotas ir su
tvertas D. R. Ratelis, kad 
įtraukus daugiaus korespon- 
dentų-čių, literatų, dėl bend
radarbiavimo mūsų, darbinin
kiškiems laikraščiams.

Į D. R. Ratelį jau įsirašė 
apie du desėtkai narių, bet už
sibrėžta gauti daug daugiau ir 
tas bus pilnai atsiekta.

Paskutiniame D. R. Ratelio 
susirinkime buvo pakelti toki

klausimai, kaip kad mokėji
mas pinignių dovapų tiems D. 
R. Ratelio nariams, kurie su
tiks dalyvauti parašyme teat
rališko veikaluko, ir kuris bus 
pripažintas už geriausią, tas 
gaus dovaną. Bus duota dova
nos ir tiems, kurie daugiau
sia parašys raštų į mūsų bent 
kurį darbininkišką laikraštį.

Bus dargi įsteigta vakarinės 
pamokos lavinimuisi lietuvių 
kalbos, gramatikos ir rašybos. 
Tai bus gera proga lavintis,

kuriems nebuvo progos pir- 
miaus. D. R. Ratelis savo, mė
nesinius susirinkimus laiko 
kas antras penktadienis kiek
vieno mėnesio pradžioje, 
Draugijų Svetainėje.

Beje, nariams, įstojusiems į 
D.R. Ratelį, nereikia mokėti 
jokių narinių duoklių, ar nors 
kokių ekstra mokėjimų. D. R. 
Ratelio narių pareiga tik ra
šinėti į laikraščius ir nema
žiau, kaip bent sykį į mėnesį.

D. R. R. Narys, P. ž.
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FRANK DOMIKAITIS
REST AVRACIJ A

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų^ 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vak.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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 Vilai Vakaro

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

Tel. Stagg 2-5043 ♦.NOTARY PUBLIC

BROOKLYN, N. Y. ;660 GRAND STREET
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Virginia 7-4499 •

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl posermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway 

Woodhaven, L I

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Prašom j talką visus dienraščio “Laisvės” skai
tytojus gaut savo dienraščiui naujų skaitytojų.

Vajus Bus iki 1 d. Gruodžio-December
Jis bus du menesius laiko. Tuom laiku naujai užsirašiusiems “Lais
ves” kaina bus tik $5.00 metams ir $2.75 pusei metų. Gi reguliare 

“Laisves” kaina yra $5.50 metams ir $3.00 pusei metų.*
Seniems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra

r
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DETROITO ŽINIOS

Brooklyn, N. ¥

namus, 
skaityti 
nes ka

ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis
žmogus nori skaityti žinias.

Kaip Geriausia Gauti Naują Skaitytoją
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į 

Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą 
“Laisvę.” Dabar labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų,

“Laisvė,” 427 Lorimer St.,

Piniginės dovanos dalyvaujantiems Konteste 
gavimui naujų skaitytojų

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

Tuojau stokite į kontestą ir laimėkite vieną iš aukščiau pažymėtų do
vanų. Dažniausia dovanas gauna tie, kurie pradeda darbą pačioje pra
džioje vajaus. Tad nelaukite nieko, ale tuojau stokite į darbą. Gaukite 
savo dienraščiui naujų skaitytojų, gaukite sau dovaną.

Nepaprastų įvykių eiga pa
skatino detroitiečius sutverti 
taip vadinamą Detroito Rašy
tojų Ratelį. Be abejo, tai gra
žus ir naudingas darbas atlik
tas draugų detroitiečių ir lin
kėtina D. R. Rateliui gero pa
sisekimo varyti darbą pirmyn. 
D. R. Ratelis susitvėrė prad
žioje liepos mėn., jau turėjo 
du mėnesinius . susirinkimus, į 
trečias susirinkimas įvyks spa
lių 14 d. Draugijų Svet., 4097 
Porter St., 8 vai. vakare.

Nėra nė abejonės, kąj šis 
D.R. Ratelis užsibrėžta savo

Prašome Tuojau Užsiregistruoti
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais

vę.” Nes “Laisvės” platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokite:

l ! -*-----------------------------
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ALDLD REIKALAI
Finansinė Atskaita už Licpos-Rug- 

pjŪčio-Rugsėjo Mėnesius, 1988
Liepos Mėnesį

Kp. Kas prisiuntė 
165—G. 

52—J.
217—S. 

22—J. 
79—S.

59—P. Švelnls, Akron 16.60
52—J. Bubliauskas, Dearborn 6.30

Įplaukos
Miestas
Linden
Detroit

Viso Rugp. menesį įplaukė $371.30

Kaunas, spal. 7. — Vy
riausybė paskyrė po 1,000 li
tų pašalpos giminėms pir
mojo žuvusio Lietuvos kari
ninko Juozapavičiaus ir ka
reivio Lukšio.

W. B. Cannon Howardo medikalės 
mokyklos, ir Jay Allen, gerai žino
mas užrubežinis korespondentas. Vi
si stengkitės dalyvauti ir paremt 
Ispanijos kūdikius. Įžanga 35 ir 50c. 
Rengia A. P. L. K. (239-240)

DETROIT, MICH

Suma 
$12.50 

12.50 
2.00 

i 10.70
9.10 

12.50
6.20

Kardauskas.
Bubliauskas, 
Kriščius, Winnipeg 
Vasiliauskas, Cleveland 
Straukas, Chicago 
Trakimavičius, Norw’d 
Kaunas, St. Clair, Pa.
J. Martin, W. View, Pa. 4.60 
Dijokienė, Chicago 
Jasilionis, Binghamton 
Valinčius, Pittston, Pa. 
Ramikaitis, Reading 
J. Matukaitis, Chicago 
Vrubliauskas, Dekalb 
B. Lideikis, Gr. Neck

3.00
16.30
8.20

10.00
4.50
3.20
6.20
1.00

Rugpjūčio Mėn. Išeigos:
Knygiaus ir Sekretoriaus už rug

pjūtį alga
Raštinei pirkta reikmenų už 
Jaunuoliams pirkta anglų 

knygų už
Bankas išskaitė už čekius 
Ženklelių pirkta už 
“šviesos” No. 3 eksp. išlaidos 
Paštui pasiųsta už “šviesą” 
Knygų už meru- eksp. išlaidos 
Pirktas Lenino paveikslas 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta
Už spausd. “ūkanos” knygos 150.00

$50.50
1.28 

kalboj 
26.12

1.08
1.50 

31.00 
50.00 
63.00

1.75
96.80 

5.00
kuopų aukos Ispan.
“Laisvei” aukos
Liet. pol. kai. aukos 6.00
“Voice” aukos 5.00

Barcelona, Ispanija. — 
Bombarduodamas Barcelo- 
nos prieplauką, trimotorinis 
Italijos vanden-lėktuvas pa
degė bombomis Anglijos 
prekinį laivą “Bramhill.”

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ALDLD 52 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, spalių 15 d., 
7:30 v. v. Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Prašome narius dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip
gi, kurie dar ncpasimokėję metinių 
duoklių už šiuos metus, malonėkite 
tai padaryti, nes būtinas reikalas. 
Dabar eina vajus už gavimą naujų 
narių, pakalbinkite ir atsiveskite 
bent po vieną naują narį įrašyti. — 
Kp. Sekr. P. Ž. (239-241)

76—A.
87—P.

104—D.
20—S.
12— A.

143—K.
116—A.
46—S.
72—F.

PLD M. Urmoniutė, Pittsburgh
7—G. Starkevičius, Springfield 2.00

92—K. Vaišnorienė, Cicero 2.00 
122—J. M. Karsonas, Exeter 4.70 
Pav.—Gudeliauskas, Minersville 1.55 
Pav.—F. Dagilienė, Shenandoah 1.55
28—J. Žemaitis, Waterbury
44—J. M. Karsonas, Lowell

—P. Mingilas, New York
—Geo. Kuraitis, Brooklyn

137—O. Kilikevičienė, Montreal
MPD Birutė—Montello

13— S. Tarvydaitė, Easton
25—A. Žemaitis, Baltimore
15—Apsk. J. Mažeika, Clevel.

155—P. Petkunienė, Worcester
Apskr. 3 V. J. Valaitis, N. Brit.
86— A. Andriulienė, Chicago
25—J.
44—J.

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas bdVo
Rugpjūčio mėnesį įplaukė

$489.08

$415.59
371.00

CLEVELAND, OHIO
Corletto Moterų LDS 138 kp. su

sirinkimas įvyks spalių 13 d., ket
virtadienio vakare, 7:30 vai. pas 
Lesnikus. Ateikite visos narės. S. 
Mažanskas išduos raportą iš įvyku
sio LDS Suvažiavimo Pittsburghe.

E. Sklerienė.

Jasaitis, Baltimore 
M. Karsonas, Lowell 
Cibuskis, Maspeth 
Nemura, Cleveland

20.30 
3.00 
1.00 
1.00 
3.00 
2.00 
2.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
7.70 
1.00 
3.20 
3.10 
1.60

Kartu
Rugpjūčio mėnesį išėjo

$786.89
489.03

$297.86
Įplaukos:
Gardner 11.75
Girardv. 12.00

15.30

Balansas yra
Rugsėjo Mėnesį 

53—A. Glebavičius,
124—A. Dambrauskas,

Šimkus, Kearny
J. Matukaitis, Chicago 5.20
Jarvis, Plymouth 4.60
Jura, Sudbury 1.00

190—P.
Pav.—J. Kaspariunas, Duryea
KVK K. Kilikevičius, Montreal 121.10

8—A. Rudzinskas, Somerville 6.90 
53—A. Glebavičius, Gardner

2—P. Yakštys, Boston 
71—A. Mažeika, Bridgewater 
50—P. Žirgulis, Rochester 
60—A. Lakickas, Coaldale

—A. S. Kolos
75—J. J. Ynamaitis, Naugatuck 

194—G. Pelton, Auburn 
219—J. Kondrat, Forest City 
Pav.—J. Calvin, Kokomo

Gebert, W. Allis, Wis.
Kavaliauskas, Tacoma 
Prapestienė, Paterson 
Stakenas, Freesoil 
Muleranka, Hartford 
Ciuplis, Springdale 
Norvaiša, Worcester 
J. Pabalis, Scranton 
Dijokas, Chicago 

A. Dementis, Chicago

132—V.
84—V.

218—L.
68—B.

27.70
4.50

14.30
4.60
8.00

221.07
3.00
3.25

.40
1.50

11.10
1.50

17.10
3.00
3.20
3.00
9.00
4.90

26.30
3.10
2.50
6.10

10.70

Raskow, Haverhill 
Straukas, Chicago 
Lakickas; Coaldale 
J. Pranaitis, Camden 
Jasaitis, Baltimore 

Didjunas, New Haven

3.00
6.20

13.80
2.25
4.90
6.30
5.10

MINERSVILLE, PA.
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 

balių, kuris įvyks šeštadienį, spalių 
15 d. Darb. Svet., 7 v. v. Kviečiame 
visuomenę skaitlingai dalyvauti, nes 
bus išleista rankų darbo šilkine kal- 
dra, kurią pasiuvo minersvillietės 
moterys. Taipgi tie, kurie turite pa
siėmę knygelių dėl kaldros, prašome 
greitai sugrąžinti sekamu antrašu: 
O. Šcmberienč, 447 Sunbury St., 
Minersville, Pa. Pelnas nuo šio pa
rengimo skiriamas Ispanijos lojalis- 
tams. Įžanga tik 15c. — Kom.

(239-241)

SHENANDOAH, PA.
šeštadienį, spalių 15 d., Najaus 

Svet., Main ir Poplar Sts. yra ren
giamas didelis balius, pirmas šio se
zono. Bus gera muzika, saldžių ii' 
karčių gėrimų, užkandžiam bus iš 
bulvių pagamintų dešrų ir kitokių 
gardžių valgių. Todėl kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, pel
nas skiriamas “Daily Worker” nau
dai. Rengia Komunistų Partija. 
Įžanga 25c asmeniui. (239-241)

11—J.
39—P.

104—D,
187—J.
86—M. Chesna, Chicago
19—A. Gabris, Chicago
33—A. Pipiras, Pittsburgh

219—P. P. Thomsonas, Simpson 1.00 
Pav—per P. Buck, Stoughton 1.50 
185—V. Paukštys, Richmond Hill 9.50

$733.02Viso įplaukė
Liepos Mėnesio Išeigos:

liepos
$50.50

10.00
10.00
10.00

1.61

136—F. 
116—A. 
97—R. 

—S.
14—O. šemberienė, Minersville 3.00 

123—V. Mikelionis, Gary 
85—A. 
79—St. 
60—A. 

133—A.
25—J. 
32—J.

LDS 77 k. M. Petrulis, Denver 10.00 
KVK. K. Kilikevičius, Montreal 42.80 

J. Pabalis, Scranton 1.50 
B. Paserpskis, Jersey 

2.00 
5.40 
4.70 
7.70 
7.60 
3.20 

. 1.70 
1 1.60 

1.50 
4.00 

.50 
5.60 
1.70 

. 3.47 
8.00 
1.60 

17.00 
7.30 
7.60 
8.40 
4.70 
6.10 

14.60 
25.90 

3.00

39— P.
16—J.
City

188—-A.
40— A.
12—A.

1—A.
185—V.
27—V.

Pav.—A. Bakevič, New Britain 
98—A. Zalenka, Frackville

24—J. Weiss, Brooklyn
—J. Kuodis, Brooklyn

190—P. Nemura, Cleveland
236—P. Alska, Washington

61—J. Adomaitis, Monangahela 
Pav.—J. Shagow, Anson

Jurgaitis, Kenosha
Jakubonis, Argentina 
Vaikšnorienė, Cicero

Liegius, Denver

Varaneckicnė, Detroit 
Sherbin, Pittsburgh 
Valinčius, Pittston 
Velečka, Brooklyn 
Paukštys, Richm. Hill 
J. Valaitis, New Britain

WORCESTER, MASS.
Draugo Bimbos prakalbos įvyks 

15 d. spalių, tai yra šeštadienio va
kare, 7:30 vai., 29 Endicott St. Šias 
prakalbas rengia Komunistų Parti
jos Liet. Frakcija. Prašom worces- 
terio ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti. Įžanga veltui. — L. K. F.

(239-241)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, spalių 16 d., 2-rą 
vai. p. p., 1415 S. 2nd St. Visi na
riai būkite susirinkime, nes turime 
daug darbų nutarti ir gyveniman 
pravesti. Taipgi turi būtinai pasi- 
mokėti narines duokles. Reikės iš
rinkti delegatus dėl 6-to apskričio 
konferencijos, 
įvyks.

kuri greitu
(239-241)

laiku

94—J.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. rengia balių-šo- 

kius, spalių 15 d„ Laisvės Choro Sv., 
57 Park St. Prasidės 7:30 v. v. ir 
trauksis iki vėlai, bus geri muzikan
tai, grieš lietuviškus ir angliškus ka- 
valkus, Bus užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame senus ir jaunus dalyvau
ti ii' linksmai laiką praleisti. Įžan
ga 25c. (239-241)

MONTELLO?MASS.
Penktadienį, spalių 14 d. įvyks 

delis lietuvių masinis mitingas 
koncertu, Liet. Tautiškoj
kampas Vine ir N. Main Sts, pra
džia 7:30 v. v. Kalbėtojai: A. Bim
ba iš Brooklyno ir M. Blank iš Bos
tono. Įžanga 10c asmeniui. Rengia 
lietuviai komunistai. Kviečiame vi
sus skaitlingai dalyvauti. (239-241)

di- 
su 

Svet.,

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 7 v. v. pas drg. Bužus, 
508 Electric St. Draugai, pasisteng- 
kite atsilankyti laiku,
keletą svarbių reikalų aptart. 
Org. F. Indrulis.

nes turime

(239-240)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, 1320 Medley St., N. S. 
7:30 vai. vak. Kviečiame visus na
rius dalyvauti. (238-240)

Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

KAINA TIK 15c

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y

GARSINKITES “LAISVĖJE

Telefonas: Humboldt 2-7964

ClementVokietaitis

VARPO KEPTUVE
iš

Brooklyn, N. Y

rl

Pa- 
v.v.
St. 
už- 
Vi-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Tuojau jsigykite ją ir skaitykite. Mokestį galite prisiųsti U. S. A. 
pašto stampomis, 3c ar 5c vertes.

Kas buvo tie šnipai ir kaip J. V. valdžia nuo jų ap
sivalė, skaitykite Pruseikos knygoje.

Ją galite nusipirkti iš “Laisves.” Reikalaudami prisiųsti 
adresuokite:

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

h :

■S

H

M

Draugijos Apskri- 
kuri įvyks pabai- 
Philadelphijoj. — 

(240-242)

kėja tarptaut. organizavime ir poli
tiniuose klausimuose. Taip pat bus 
rodoma krutami paveikslai iš Sovie
tų Sąjungos, “Chapajev” per valan
dą ir pusę. Įžanga 25c. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.—Kom.

(238-240)

MAHANOY CITY, PA.
Spalių 14 d„ penktadienį, 8 v. v., 

Nors Hali į\>yks masinis susirinki
mas Komunistų Partijos Sekcijos, 
Schuylkill Apskr., tarptautinis. Kal
bės Elizabeth Gurley Flynn, žymi 
kalbėtoja ir* veikėja tarptautiniam 
darbininkų organizavime ir politi
niuose klausimuose. Bus rodomi ir 
krutami paveikslai iš Sovietų Sąjun-, 
gos “Čapajev.” Įžanga 25c. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvauti. — 
Kom. (238-240)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 ir 107 kpp. rengia didelius 

šokius, įvyks penktadienį, spalių 14 
d., Ukrainian Hall, 847 N. Franklin 
St. Bus graži muzika — Duke Ram
blers orkestrą. Bus trys laimėjimai. 
Šokiai rengiami gavimui naujų narių 
į abi kuopas. Kviečiame visus daly
vauti. Įžanga 35c. (239-241)

HARTFORD, CONN.
Didelė vakarienė su programų Lie

tuvių Svetainės pastatymo naudai, 
rengia Am. L. U. P. N. Kliubas, 
įvyks sekmadienį, spalių 16 d., Pa
rapijos Mokyklos Svet., prasidės 3 
vai, po pietų. 'Taigi broliai lietuviai 
ii' sesutės, neužmirškite šia proga 
pasinaudoti vakariene, bus gerų val
gių ir gėrimų, be to, bus graži pro
grama, dalyvaus Laisvės Stygų Or
kestrą po vad. V. Visockio, dainuos 
solo pp. S. Griškiūtė ir Kaunėtytė. 
Šokiams grieš orkestrą iš 7 kaval- 
kų. — Kviečia Rengėjai.

(239-241)
DETROIT, MICH.

Penktadienį, spalių 14 d. įvyks De
troito Rašėjų Ratelio susirinkimas, 
4097 Porter St. 
svarstomi 
klausimas 
laikraščių

Rašėjų
traukti laikraščių rašėjus į 
draugiją ir bendrai rašinėti žinias į 
lietuvišką spaudą. Visus kviečiame 
dalyvauti susirinkime 8 v. v. — Al
vinas. (240-241)

Susirinkime bus 
įstatai šio Ratelio ir 

kaip pasekmingiau veikti 
vajuj.
Ratelis rūpinasi, kad su- 

vieną

Nauja L. Pruseikos Knyga

Atsikračius Anglijos monarchijos, Jungtinėm Vals
tijom ėmė 38 metus apsivalyti nuo šnipų.

Dabar plienine šluota šluojama Japonijos, Vokietijos 
ir kitų šalių šnipai iš valdžios ir pramonės įstaigų So
vietų Sąjungoje. Apvaloma šalis nuo išdavikų.

Ar Sovietų Sąjungoje susekami šnipų—šalies išdavi
kų—vortinkliai turi panašumo į buvusius Jungtinėse 
Valstijose, pasakys jums Pruseikos knyga.

Į> 4

Dr. J. J. Kaškiaučius
530 Summer Ave., arti Chester Ave 

NEWARK, N. J
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, spalių 16 d., Ameri
kos Lietuvių Kongreso Skyrius ren
gia smagų pikniką su gražia muzi
ka ir skaniais užkandžiais. Kvie
čiam kaip vietos taip apylinkės lie
tuvius į Olympia Parką. — Rengė
jai. (240-242)

VALANDOS: 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

MINERSVILLE, PA.
Spalių 13 d., ketvirtadienį, 8 vai. 

vak., 
įvyks masinis susirinkimas Komu
nistų Partijos Sekcijos, Schuylkill 
Apskr. tarptautinis. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn, žymi kalbėtoja ir vei-

HARTFORD, CONN.
Ketvirtadienį, 13 d. spalių, 

Bushnell Memorial, 8:15 v. v. 
svarbus susirinkimas, kad sukelt
ramos dėl pasiuntimo laivo su mais
tu dėl Ispanijos. Kalbės Ispanijos 
ambasadorius Don Dc Los Dios, Dr.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. reguliaris susirin

kimas turėjo įvykti 2 d. spalių, bet 
iš priežasties narių neatsilankymo, 
susirinkimas likosi nukeltas į pir
madienį, 17 d. spalių. Todėl kviečia
me visus narius dalyvauti susirin
kime, prasidės 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. Apart kitų svarbių rei
kalų bus svarstoma apie gavimą 
naujų narių į Draugiją ir prisiren
gimas prie mūsų 
čio konferencijos, 
goj šio mėnesio 
J. B.

ant 
bus 
pa-

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

Mainų Svet., (Union Hali),92—K
3—J.

200—K. Jankauskas, Hillside 
54—C. Laksmin, Elizabeth 
52—J. Bubliauskas, Detrbit
78— J. A. Samulėnas, Fitchb.

6—Geo Shimaitis, Montello 
28—J.
27—V.
68—0.
35—K.
50—P.
79— St.

138—P.
Pav.—F.
Pav.—J.
86—M.

205—H.
162—A.

8—A. Rudzinskas, 
57—D. P. Boika,

I? •Žemaitis, Waterbury
J. Valaitis, New Britain 1.50 
Giraitienė, Hartford

Bagdonas, S. Bend 
Žirgulis, Rochester
Straukas, Chicago 

Cibulskis, Maspeth
A. Miller, Flint 

Kūgis, Cochesett 
Chesna, Chicago 
C. Adominas, Westville 
Galinaitis,

Dienraščio “Laisves” Metinis

KONCERTAS
BROOKLYNE JAU ARTINASI

Bus

Lapkričio 13 NovemberViso įplaukė $384.92

Už

$746.37Viso išeigų

$415.59
Įplaukos:

$235.68

161—M.

Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

949

Programas prasidės 3 valandą po piety
Šokiai prasidės 7 vai. vakare.

$428.94
733.02

11.00
6.70
1.50

$682.78
447.10

$1,161.96
746.37

Kartu
Išeigų buvo

3.50
37.50 

kalboj
52.20 

.92

Kartu
Rugsėjo mėn. išmokėta

Sutrauka:
Balansas buvo 
įplaukė

153—G.
145— M.
141—L.
188—A.
LDS 86

31—A.
138—P. Cibulskas, Maspeth

Parcopine
Somerville 12.70

Cleveland 9.50

Sekretoriaus ir knygiaus už 
mėnesį alga

Aukos Ispanijos reikalams
Auka Lietuvių Kom. Suvaž.
Auka jaunuolių žurn. “Voice” 
“Laisvei” 71 kp. bila
Pirkta kn. “Ūkanos” popiera 387.70
Už ženklelius ALDLD suvažiavimo 

delegatams
Randa už bal.-geg.-birž.
Jaunuoliams pirkta anglų

knygų
Bankas išskaitė už čekius
Už 10,000 lapelių vajaus reik. 17.75
Už iškeitimą kanadiškų

atskaitė
Atmokėta dėl “Voice”
Raštinei pirkta reikmenų
Išlaidos “Šviesos” ir vajaus 

kale
Knygų ekspedicijos išlaidos 
“Šviesos” eksped. išlaidos 
Už paštos atvirutes

pinigų
1.45 

.60 
12.64 

rei- 
77.50 
33.00 
35.00

4.50

Balansas yra
Rugpjūčio Mėnesio

44—J. Daugirdas, Lowell
161—M. Baltrušaitis, Seattle 
KVK-K. Kilikevičius, Montreal 
142—A. Meškauskas, Palmyra
58—P. K. Baltrušaitis, St. Louis
5—J. Miškeliunas, Newark 

170—Ch. Arrison, Plains 
Kaulakis, Auburn

15.30 
20.50 
54.o0 
12.60
4.70
7.80
5.20

28.30
6.30 

17.00 
10.00 
10.(0

3.00

Velečka, Brooklyn 
Baltrušaitis, Seattle

Žemaitis, Waterbury 
Sakalauskas, B’klyn
J. Valaitis, New Britain 1.50 
Rimkevteh, Gr. Rapids 10.60 
Vaikšnorienė, Cicero 9.70 

B. Lideikis, Great Neck 1.50 
8.00

92—K.
72—F.

207—Joe Chesnius, Hart,
153—V. Sutkienė, San Francisco 21.50

Aukštis, San Francisco 11.20 
Pūkis, Los Angeles 
Tureikis, Phila., Pa. 
Varaneckienė, Detroit 
kp., A. Varaneckienė,

Detroit, Mich.
—A. Pakarklis, Athol

203—V. Sandargas, Inkerman
— John Gabal, Bloomfield

—A. Navikauskas, New Cannon
Pav.—J. Jesenas, Jackson
—M. Strižauskienė, Waterbury 

—Chas Strauss, Thomas
20—S, Jasilionis, Binghamton 

—S. J. Krance, Bridgewater
63—M. Kairis, Bridgeport

5.00
4.50
7.20
8.00
2.00
1.50

10.15
4.65
6.50

22.50
8.00

8.20
7.80
1.60

18.85
6.20
1.75
1.50 
6.00 
5.00 
1.00

Rugsėjo Mėnesio Išeigos: 
rugsėjo mėn. knygiaus ir sekr. 

alga 
Atmokėtos “Laisvei 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta
Išlaidos vajaus reikale Kanad. 9.03 
Bankas išskaitė už čekius 
Už atspausdinimą “šv.” No. 
Jaunuoliams pirkta anglų

prenum.
dėl “Voice”
C. Biurui už broš.
Meno Sąjungai 
kp. aukos Ispanijai 
Ispanijai aukos

$50.50
8.50

.60
1.90

15.50
30.47
15.15

.60
3 220.07 
kalboj

knygų
Knygų ir “Šv.” eksped.
Atmokėta už brošiūras 
"Laisvei” išmokėta 
Anglų knygų pirkta už

18.63
išl. 60.00

1.00
• 3.15
12.00

Viso išeigų $447.10
Sutrauka:

Balansas buvo
Rugsėjo mėnesį įplaukė

$297.86
384.92

Balansas yra
D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

• Ona Depsienė,
ALDLD CK Iždininkė.

Lenkija Reikalauja Vengri
jai Pervest čechoslovakijos 

Rusinus

Varšava, spal. 10. — Len 
kijosyaldžia reikalauja pri 
skirt Vengrijai ir Čechoslo 
vakijos rusinu . provinciją, 
nors rusinai išreiškė norą 
pasilikt Čechoslovakijos pi
liečiais. To reikalaują ir 
Mussolinis.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų

Dainininkas Aleksandras Vasiliauskas 
Puikiausias Amerikos lietuvių tenoras

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 16 d., 1-mą vai, p. p. L. U. 
Kliubo Svetainėje. Visi nariai būki
te, nes yra labai svarbių dalykų ap
tarti, todėl dalyvaukite skaitlingai. 
Kelintą kartą šaukiam susirinkimą, 
o jūs draugai vis nesusirenkate. Ne
pamirškite laiko. — Kom.

(240-242)

INKERMAN, PA.
Lietuvių Komunistų Frakcija 

Pittsburgho rengia “Party” dėl Dai
ly Worker finansinės naudos, 
rengimčlis įvyks spalių 23 d., 7 
Sandargienės namuose, 6% Oak 
Įžanga 25c, bet už tai bus duota 
kandžiai. Bus gėrimų ir muzika, 
si Kom. Partijos simpatikai kvie
čiami atsilankyti. — Rengėjai.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARPO
Kep tuve 4S

Skaitlingoji didžiojo New Yorko ir apylinkes lietu
vių visuomenė Vasiliauską girdės dienraščio “Laisvės 
koncerte, 13 d. lapkričio.

Šio koncerto komisija veda derybas su eile- pasižy
mėjusių talentų ir neužilgo paskelbs ištisą programą.

•Įžangos bilietai* jau gatavi. Juos galima gauti “Lais
vės” raštinėje ir iš platintojų. Užsitikrinimui geresnių 
sėdynių, iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Koncertas bus toje pat priprastoje vietoje

LABOR LYCEUM SALĖJE
WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ

ir SKILVIO LIGOS, HEMORROI- 
DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLES ligos ir kitos staigios ir 
chroniškos ligos VYRŲ ir MOTE
RŲ gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasekmėmis. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimų

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

HO East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

i rw i

Rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, cielų rugių, sen 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepąma roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
iDoughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
' Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

Varpas Bakery
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Kuris Yra Čampionu?

Grįžta Būrys iš Franco 
Belaisvės Paliuosuoty 

Lincolniečiy

Komunistai Ištrauks 
Tūlus Kandidatus

Lietuvių Kriaučių 
Metinis Balius

Užeinant Įstaigosna ir į Šlu
bas Dienraščio “Laisvės” 

Reikalais
Komunistų Partijos N. Y. 

Valstijos Komitetas svarsto iš
traukt kai kuriuos savo kandi
datus paramai darbiečių ir ki
tų pažangiųjų kandidatų. Tos 
pakaitos bus paskelbtos viešai 
pirmame didžiųjų K. P. rinki
minių mitingų šį pirmadienį, 
spalių 17-tą, Mecca Temple, 
N. Y.

Lietuvių Darbiečiy 
Susirinkimas

M auric e 
Dorland, 

Kachadu- 
F rederick

belaisvius

Lincolno Brigados Draugai 
gavo telegramą nuo 14-kos 
paliuosuotų iš Franco belais
vės amerikiečių, kurie sugrįš 
Amerikon laivu Queen Mary 
spalių 18-tą. Telegramoj sa
ko :

“žinia apie jūsų mums pa
ramą davė mums drąsos Fran
co koncentracijos kempėse. 
Sugrįžę namo mes darbuosi
mės iki visi vaikinai, kurie ten 
dar pasiliko, bus paliuosuoti. 
Su priešfašistiniais linkėji
mais.” Pasirašo: Edgar Ac- 
ken, Charles Barr, Carl Belau, 
Leopold Berman, Roger Bra
ley, Richard Browne, Homer 
Chase, Van Chase, 
Conway, Norman 
Louis Ornitz, Dave 
rian, Sam Romer, 
Stix.

Sugrįžtančius
planuojama pasitikti su didele 
masine demonstracija prie do
kų, taipgi masiniu , bankietu 
kurioj nors iš didžiųjų miesto 
auditorijų.

Tuo tarpu vedama energin
ga kampanija sukelti $250,- 
000 fondą parvežimui visų ve
teranų : sužeistųjų, belaisvių 
ir dar tebesančių su liaudie- 
čiais armijoj. Sukėlus reikia
mą sumą, būtų paimtas vie
nas iš didžiųjų laivų ir visi 
parvežta patogiau ir pigiau, 
negu parvežama dabar.

Atsišaukdamas aukų, p. 
Langdon W. Post, buvęs New 
Yorko Miesto Butų komisio- 
nierius, o dabar Lincolno Bri
gados Draugų lincolniečiams 
parvežti Nacionalės Kampani
jos Komiteto pirmininkas, sa
ko :

t l • J * I 11
“Mes su pasididžiavimu ir 

džiaugsmu priimam atsakomy
bę sugrąžint ir atsteigt į buvu
sio jų gyvenimo vėžes mūsų 
vaikinus, kurie kovojo Ispa
nijoj. Tame darbe mes esame 
tik globėjais stambių sumų pi
nigų, kurie, mes žinome, ateis 
iš visų šalies dalių, kad tiems 
vyrams nereikėtų laukt sugrįš 
žimo namo ir kak! jie būtų už
tikrinti, jog, kartą sugrįžę, jie 
nebus apleisti, bet bus 'prižiū- 
rėti, aprūpinti.”

Visi, kas dar gali, prašomi 
parinkti aukų arba paaukoti 
parvežimui ir aprūpinimui 
kilnių amerikiečių.

Rytoj, spalių 14 d., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo pa
talpoje įvyks labai svarbus 
Amerikos Darbo Partijos lie
tuvių skyriaus susirinkimas. 
Jame privalėtų dalyvauti kiek
vienas lietuvis bei lietuvė, ku
riems bent kiek rūpi jų pačių 
ir bendrai mūsų visų gyveni
miški reikalai.

Todėl visi tie, kurie esate 
Darbo Partijos nariais, arba 
kurie norite tapti nariais,— 
ATEIKITE.

Būkime savų reikalų sargy
boje!

P. Balsys,
Liet. Skyriaus koresp.

Iš Muzikos Menininkų 
Draugijos

Tėmykit Visi!
šeštadienio vakare, 

spalių, Grand Paradise svetai
nėje, įvyks Lietuvių Kriaučių 
54-to Skyriaus ir Lietuvių 
Kriaučių Neprigulmingo Kliu
bo trečias metinis balius. To
dėl kriaučiai turėtų susidomė
ti savo organizacijos parengi
mais ir kitiems pasakyti apie 
juos, taipgi paraginti, kad da
lyvautų mūsų metiniame ba
liuje.

Kriaučiai yra pasisklaidę po 
j visą Brooklyną ir apylinkę, 
tad labai yra lengva su kitų 
industrijų lietuviais darbinin
kais susieiti ir pakviesti, kad 
dalyvautų.

Kriaučiai yra visiems gerai 
žinomi, kaipo dalyvaują kitų 
organizacijų parengimuose. 
Tai kodėl nedalyvauti jų pa
rengime ?! O kriaučiai yra lin
ksmus žmonės ir su jais gali
ma linksmai laiką praleisti ir 
prie puikios muzikos sma
giai pasišokti. Muzikantai, po 
vadovyste Johnny Nevins, gros 
lietuviškus ir amerikoniškus 
kavalkus. O įžanga tik 25 cen
tai asmeniui.

Prie muzikos bus “Public 
Address Sistema”, sulyg ku
ria bus galima šokti be pers- 
tojimo mylintiems šokius.

J. Kairys.

d.

tų

Amer. Liet. Muz. Men. Drau
gija praneša, kad pereitame 
susirinkime buvo priimti trys 
nauji nariai: p-nia Agota Vo- 
kietaitienė, lyrinė-.koloratūra 
sopranas, New Haven, Conn.; 
p-lė Mildred žudžiūtė, pianistė, 
Brooklyn; ir Tadas Šidlauskas, 
pianistas, N. Y. C.

Sekantieji buvo paskirti va
dais šių skyrių: balso skyriaus 
K. R. Hoffmanas, smuiko — 
Antanas Raišis, M. A.; piano 
— Tadas Šidlauskas; kompozi
torių — R. Kurdinaitis.

Sutvarkyti įstatymai buvo 
priimti ir kopijos bus išsiųstos 
kiekvi$ąąpx, ijąrįui.
\ Padėtą ^Varstyti svarbūs 
dalykū\r kurie pasilikom dėl gi
lesnės 'apžvalgos, ir apie ku
riuos bus vėliau pranešta.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalių (Oct.) 25 d., 8 v. v., p- 
lės V. Tamkiūtės studijoj, 394 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 13 d. spalių, Zabielskio 
svet., 8 vai. vak. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite. Sekr.

S. Masiulis, savininkas alu
dės, 518 Grand Street, “Lais
vės” skaitytojas, dabar jau 
gavo naują leidimą pardavinė
ti alų, degtines, ir vyną ir 
taipgi turi naują partnerį 
Praną Zonį. Kaip tik susitvar
kys, atnaujins “Laisvės” pre
numeratą ir duos pagarsinimą 
“Laisvėje”. Reiškia ir jo part- 
nerys bus “Laisvės” prenume
ratorius. Abu draugai lais- 
viečiai rūpinasi “Laisve” ir jos 
įvykstančiu koncertu, 13 d. 
lapkr. žada parduoti daug ti
kietų.

P. Kapickas, naujai išma- 
liavojo savo aludę, laukia 
daug svečių, kurie lankysis 
“Laisvės” koncerte 13 d. lap
kričio ir vėliau nueis pasižiūrėt 
gražios įstaigos. Sako, bus 
daug waterburiečių. Kapickas 
taip pat pareiškė, kad “Lais
vės” koncerto tikietų pardavi
me pralenks Masiulį, jo part
nerį ir kitus. Nuo savęs linkiu 
Kapickui būti čampionu ti
kietų pardavime. Kaip pri
truksi, gausi daugiau “Lais
vės” raštinėje, 427 Lorimer St.

Lankiaus keliose stubose pas 
lietuvius, niekados nebuvusius 
“Laisvės” skaitytojais. Labai 
simpatingai atsineša link viso 
progresyvio darbininkų judėji
mo ir pačios “Laisvės”. Turiu 
viltį tankiau atsilankyti, ir tie 
lietuviai bus “Laisvės” skaity
tojais. Beje, dvi šeimynos pra
šė atnešti “L.” koncerto tikie- 
tu. c.

Kas gi yni geriausis chess 
(šachmatų) ir geriausis čeke- 
rių čampionas Brooklyne ? 
Daug sykių mes matom po ke
lis susėdus Piliečių Kliube ir 
kitose vietose lošiant čekerius, 
bet niekad nematėm vieną iš
rinktą čampionu.

Tačiau dabar dalykai bus 
kitaip. Brooklynas sudrebės iš 
džiaugsmo /ir entuziazmo, 
d a bus turnamentas išrinkt 
riausį čekerių lošėją.

Turnamentas prasidės į 
lėtą savaičių, bet dabar mes 
kviečiam visus chess, čekerių 
ir ping-pong lošėjus užsiregis- 
truot pas bile kurį iš šių jau
nuolių :' Birutę Paltanavičiutę, 
Walter Kubilių, Keistutį Mi- 
chelsoną. Laimėtojams turna- 
mente bus duodama medalis. 
Visi 
tis.

Šiaina masinis spektaklis, ku
rio perstatyme dalyvaus 400 
artistų, šokėjų. Scenos mėgė
jus ir profesionalus artistus 
kviečia užsiregistruoti pirmose 
pamokose, kurios bus spalių 
13, 8 vai. vakaro, Gluck-San- 
dor Studijose, 138 5th Avė.,

skr., pajieškau brolio kunigo Alberto 
Rupšio (Rupšys) įsišventinusio į ku
nigus 1922 m. ir iki 1930 m. buvo 
klebonu po num. Ill E. 4th St., 
Spring Valley, Ill. Nuo to laiko nie
ko apie jį nežinau. Prašau jo atsi-^ 
šaukti arba kurie žinote, malonėkite 
pranešti šiuom antrašu: P. Norvai
šienė, 234 Ames St., Montello, Mass.

(238-240)

Brooklynietis.

ka
vę-

lošėjai prašomi registruo-
Kom.

Kviečia Menininkus
New Yorko Valstijos Komu

nistų Partijos Komitetas ren
giasi iškilmingam minėjimui 
21 metų sukakties nuo įsistei- 
gimo Sovietų Sąjungos. Minė
jimas bus Madison Sq. Gar- 
dene. Apart prakalbų, ruo-

Tel. EVergreen 7-1645
License No. L. 886

MANHATTAN
LIQUOR STORE 

264 GRAND STREET 
(Kampas Roebling St.) 

Brooklyn, N. Y.

Gausit Naują Knygą 
“Ūkanos”

Maspethe įvyks Svarbios 
Prelekcijos

Tikrai žinokite, Kad Perkant 
Sau Vynus ir Likerius Reikia 
Pirkti Patikimoj Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

Specialiai geras pirkinys
Old Mr. Boston 1(5 kv. $"| 29 
100 laips. 2-jų m. senumo

Reguliarė kaina yra $1.95

Padėka Liet Amerikos 
Piliečiy Kliubui

Vogtu Troku Užvažiavo 
Ant Šaligatvio

Spektaklio perstatytamas už
imsiąs apie valandą laiko. 
Jam žodžius parašė Lee Ro
berts.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Juozas Rupšys, Širminių kai

mo, Šaukėnų valsčiaus, Šiaulių ap-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Turiu garbės pranešti dėl visų 
lietuvių agentų Amerikoje, kad Lie
tuvos Laivakorčių Agentų Sąjungos 
Amerikoje, 
važiavimas 
Brooklyne. 
195 Grand 
to, kviečiame visus dalyvauti. — Jo
seph Ambraziejus, Pirm. (238-239)

Ine., 11-tas metinis su- 
bus spalių 17 d., 1938 m.
Bus Liet. Am. Salėje, 
St., pradžia 10 vai. ry

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas savo susirinkime spa
lių 7 d. nupirko 10 tikietų 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno Skyriaus rengiamos 
vakarienės, kurį atsibus šešta
dienio vakare, lapkričio 19 d., 
S. L. Piliečių Kliubo svetainė-

Amerikos Lietu- 
Brooklyno Sky-

je.
Tad, varde 

vių Kongreso 
riaus komiteto, tariu širdingą
padėką L. A, Piliečių Kliubui 
ir jo visiems nariam už tokį 
palankų atsinešimą link Kong
reso. *’

M. Stakovas,
ALKB Skyriaus Pirmin.

Teatruose-Judžiuose
“Špilkos ir Adatos,” suknia- 

ių unijos statomas veikalas, 
vaidinama Labor Stage Te

atre, 39th St. ir 6th Avė., N. 
Y. Jam jau antras sezonas, ta
čiau bilietus reikia 
gerokai išanksto.

užsisakyt

kasdien 
dienraš- 

’ ir kanadiečių lai- 
Liaudies Balsas”.

“Laisvės” raštinėj 
gaunama chicagiečių 
tis “Vilnis 
kraštis ‘ 
Klauskite.

Trys jauni vyrukai sekma
dienio vakarą pasivogė prie
šais garadžių, 237 Gold 
pastatytą troką, sakoma, 
rėdami pasivažinėt ir su 
galvatrūkčiais pasileido
gatves, baugindami pėstinin
kus.

St., 
no- 
juo 
po

Neilgai ėmė trokui atsidurt 
ant šaligatvio ant Felix St. Mi
nios vaikščiojančių, spiegdami, 
spruko į visas puses, bet se
nyva Drs. Katherine Brown, 
gyvenusi 711 Fulton St., ne
spėjo pasprukt, ją ant vietos 
užmušė. Jos vyras, šokęs žmo
ną gelbėt, sunkiai sužeistas ir 
nugabentas ligonbutin. Keliom 
minutėm prieš tai trokas par
mušė trafiko policistą Robin
son. Galop policijai pavyko 
suimt tris kaltininkus: Walter 
ir Charles Cichon, 16 ir 19 
metų, 242 Gold St., ir Ed. 
Torgowki, 20 m., 192 Concord 
Street.

Norėjęs išvengt susidūrimo 
gatvėj, mašinos vairuotojas 
užvažiavo ant šaligatvio prie 
Westchester ir Stratford Ave., 
Bronx. Mašina pavojingai su
žeidė du kūdikius ir juos gel- 
bėjusį praeivį.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius AmerikoniSko ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galimu gauti Amerikos i&dirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų tr gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••e**
: NAUJIENA DEL VISŲ :
J PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS J

: RESTAURANTAS Į
• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
e Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKftJE J

: JOSEPH AŽYS :
• 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J
• 'corner Union Avenue * •

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks šiandien, spalių 13, 
7:30 vakaro, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Visi nariai, kurie 
pasimokejo pilną mokestį už 
šiuos metus, taipgi kurie šian
dien įstotų ir pasimokėtų, ga
les gaut ką tik atspausdintą 
knygą “Ūkanos”. Metinė mo
kestis draugijon $1.50.

Valdyba.

Pilieti, Jau Laikas 
Registruotis

Regištruokis spalių (Oc
tober) 13-tą, 14-tą ir 15-tą, 
kad galėtum balsuot lap
kričio (Nov.) 8-tą. Pirmom 
dienom valandos vakarais 
nuo 5 iki 10 :30, o paskutinę 
dieną, 15-tą, nuo 7 ryto iki 
10 :30 vakaro. Nelaukit pas
kutinės dienos, nes nežinia, 
kokios kliūtys* gali iškilt. .

Jūs galite registruotis, 
jeigu esate pilietis ir jei rin
kimų dieną būsite:

Ne jaunesnis 21 metų.
Išbuvęs piliečiu ne ma

žiau 90 dienų.
Išgyvenęs N. Y. Valstijoj 

bent 1 metus.
Išgyvenęs savo apskrityje 

4 mėnesius.
Išgyvenęs savo rinkimų 

distrikte 30 dienų.

DĖMESIO TIEMS, KURIE 
LAUKĖ SPALIŲ 16 D.

Per penkis metus Lietuvių 
Radio Draugija rengusi kon
certus ir parengimus ir šiais 
šeštaisiais metais buvo nutaru
si surengti koncertą, kuris tu
rėjo būti spalių mėn. 16 d., 
Grand'Paradise svetainėje.

Deja dėl susidėjusių aplin
kybių šis koncertas, kuriame 
turėjo dalyvauti senai lietu
viams žinomos meninės pajė-

Šį sekmadienį, 16 d. spa
lių,/■ Yablonskio svetainėj, 
60-42—56th • Road (Perry 
Avė.), mašjjetiečiai turės 
progą išgirst Columbįjos 
Universiteto profesorių V. 
D. Kazakevitch. Jis kalbės 
apie -cariškąją Rusiją ir da
bartinę Sovietų Sąjungą.

Lietuviai, mokantieji rusų 
kalbą, prašomi atsilankyt.

Pradžia 2:30 po pietų.
Įžanga 10c.

Didžiausias pasirinkimas visokių 
rūšių gėrimų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kiėtųi - Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stęičLus su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Lietu viii Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS '
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

■ Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą, 

m Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
* < I •. Į . •

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

Rep.

Neužilgo Prasidės 
Motery Mokykla

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo steigiamoji anglų kal
bos ir rašybos, taipgi piliety
bei prisirengt mokykla prasi
dės neužilgo. Komisija gavo 
pranešimą, kad valdiškas 
Švietimo Departmentas jau 
paskyrė mokytoją. Yra ap
klausta keletą kambarių mo
kyklai ir tikimasi, kad tinka
miausias iš jų bus gautas ne
užilgo ir mokyklos antrašą ir 
laiką galėsim paskelbt dar šią 
ar ateinančią savaitę. ,

Visi norintieji lankyt mini
mą mokyklą prašomi tuojaus 
užsiregistruoti pas komisiją: 
E. Vilkaitę ir J. Bondžinškai- 
tę arba pas Kliubo valdybą, 
taipgi dar bus galima užsire- j 
gistruoti mot. kl. susirinkime, 
šio mėnesio 20-tą, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Už mokini
mą nieko nereiks mokėt.

Mok. Komisija.

gos ir naujai kylančios muzi
kos bei dainos žvaigždės—ati
dėtas iki kitų motų sausio’ me
nesio.

L.R.D. Sekr.,
V. Ubarevičius.

IŠGIRSKITE LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 
8-to SUVAŽIAVIMO PROGRAMĄ!

Sekiiiadieiij. 16 d. Spalio - October, 1938

Aldona Klhnaitė

Ukrainų Saleje
101 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

IŠGIRSKITE PAGARSĖJUSIŲ

AIDB ALSIŲ 
ENSEMBLĮ

Kuris Sužavėjo L.M.S. Su
važiavimo Publiką Pitts- 
burghe, rugpj. 14 d., 1938

Juozas Sukackas

♦r

DALYVAUS VISI LMS IILčio APSKRIČIO CHORAI

Girdėsite daug liaudiškų ir darbininkiškų dainų, kurias pildys žymūs solistai, duetai, trije- 
tai etc. Bus duota gražių dalykų iš operečių “Kavos Kantata”, “Komevilio Varpai” ir “'Bai

lus Daktaras”. Daugelis dainų ir šokių pildytojų bus kostiumuoti.

Koncerto pradžia 4-tą valandą po pietų, šokiai 7-tą valandą vakare, ,
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

ŠOKIAMS GROS GEO. KAZAKEČIAUS 5 KAVALKŲ ORKESTRĄ
Įžanga 40c.; Vien Šokiams—25 Centai Užkviečia visus ir visas LMS Centro Komitetas.




