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Krislai
Lenkų Apetitas 

Neprisotinamas.
Kas Mums Daryti?
Nusimelavo.
Mass. Valstijoj.

Rašo R. Mizara

Po pereito kovo mėnesio 
Lenkijos - Lietuvos įvykių 
jau buvo matyt, jog Varša- 
vos ponai reikalaus uždaryt 
Vilniaus Vadavimo Sąjun
gą. Nors toji Sąjunga nieko 
Lenkijos ponams nedarė, 
tačiau jiems nepatinka, kam 
kalbama, kad Vilnius—Lie
tuvos !

Ponų jausmai, mat, labai 
dalikatni. Jie nepakenčia 
net to, kad grupė žmonių 
kalba, jog istorinė Lietuvos 
sostinė priklauso Lietuvai, 
nepaisant, kad plėšikai ją 
pasigrobė.

"" • " " •

Tai baisus dalykas! Tai 
dar kartą įrodoma, kad 
šiandien ten, kur jėga, — 
tiesa. Kitokio teisėtumo 
fašistiniai imperialistai ne
pripažįsta.

Beabejo, dabar Lietuvai 
teks Vilniaus klausimu nu
silenkti visu frontu.

Tikrumoj Vilniaus Vada
vimo Sąjunga nieko pozity
vaus nenuveikė. Josios tūli 
skyriai tik rėmė fašistines 
įstaigas. Štai, nesenai, Mon- 
trealyj, kalbamos sąjungos 
skyrius, užuot rūpinęsis Vil
niaus išvadavimu, vadavo 
Brooklyno fašistų laikraštį, 
suruošdamas jam pikniką!

Juk tai buvo daugiau, ne
gu komedija.

Tačiau šiuo tarpu mums 
nesvarbu, ar VVS ką nu
veikė ar ne. Svarbu tai, kad 
čia Varšavos ponai aiškiai 
parodė savo iltis, savo sie
kimus. Jie, vadinasi, nori 
padiktuoti Lietuvai, kokia 
organizacija ten turi gy
vuoti, o kokia ne!

Ot, kur keri šito viso da
lyko branduolys!

• _ • •

Prieš tai, aišku, viso pa
saulio lietuviai ir Lietuvos 
žmonės privalo griežtai pro
testuoti. Prieš tai visi su
vienytomis jėgomis privalo
me kovoti.

Penktadienį rašiau, jog 
“vietinis fašistų laikraštis 
praneša, kad dr. J. S. Sta
nislovais pasitraukė iš SLA 
daktaro-kvotėjo vietos.” Pa
sirodė, kad tai buvo melas, 
fašistų laikraščio paleistas.

Dr. Stanislovaitis tebėra 
SLA Pild. Taryboj. Tebei
na pareigas, kaip ir ėjo.

Na, ir gerai, daktare!
Pereitą savaitgalį sugrįžo 

iš Mass, valstijos LDS Jau
nimo veikėjas Jonas Orma- 
nas. Jis ten turėjo jaunimo 
konferenciją, kur buvo nu
tarta su padvigubinta ener
gija organizuoti LDS Jau
nimo Kuopas.

Konferencija, sakė jis, bu
vo pasekminga. Jaunimas 
pasisakė už greitą ir uolų 
darbą. 

• • • • . •**
Mass, valstijoj yra daug 

pažangaus lietuvių jaunimo, 
kultūriško jaunimo. Jei tik 
bus kas jį paragina, su juo 
darbuojasi, jis ten parodys 
stebuklus.

Iki šiol ten smarkiai dar
bavosi Antanas Vasaris, 
montellietis. Jam talkon tu
ri stoti kiti.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Hitlerio Šnipas Rum- 
richas Teisinasi Kaip
"Amerikos Patriotas”

New York. — Vienas iš 
dabar teisiamų Vokietijos 
šnipų, Guenther Gustav 
Rumrich, pasakojo teismui, 
kad jis tik piniginiai norė
jęs išnaudot nazius, bet, 
girdi, jis neturėjęs tikslo iš
duot Vokietijai tikrąsias 
slaptybes Amerikos armi
jos, jūrų laivyno ir orlaivy- 
no. Jis, vengriškai-vokiš- 
kos kilmės, yra gimęs Jun
gtinėse Valstijose ir sakėsi 
esąs šios šalies “patriotas.”

Viso jis kaipo šnipas ga
vęs iš Vokietijos valdžios 
tiktai $290, sakė Rumrich. 
Kada jis pardavė Hitlerio 
agentui Schluteriui du pus
lapius Amerikos Z slaptraš- 
čio susižinojimams tarp ka
rinių lėktuvų ir jų stovy
klų, jis sužiniai melavęs, 
būk tai esą slaptraštis susi
žinojimui tarp šios šalies 
karo laivų ir krantų kanuo- 
lių batarejų. O Vokietijos 
valdžia labiausiai norėjo iš- 
gaut slaptraštį, . kuriuom 
susikalba Amerikos karo 
laivai su pakrantine artile
rija.

Pasak Rumricho, vienin
telis jo tikras pasitarnavi- 
mas Hitleriui tai būtų bu
vęs išgavimas 50 Amerikos 
pasportų blankų. Vokietijos 
šnipiados specialistai būtų 
ant tų blankų padirbę neva 
“amerikinius” pasportus 
siuntimui Hitlerio šnipų į 
Sovietų Sąjungą. Bet šiame 
bandyme Rumrichas kaip 
tik ir buvo sučiuptas.

Rumrich yra pabėgęs iš 
Amerikos armijos, kur jis 
buvo pasiekęs laipsnį paofi- 
cierio-sardžento. Teisme jis JAA, ----------------------------- C -------------------------

šnekėjo, būk norėjęs “išly-' streikus pernai Flinte. Sa
ko, aš liepiau šerifui išmė-gint” šį nusikaltimą tuom, 

kad jis, girdi, veiksiąs tik 
“neva” kaip Vokietijos šni
pas, bet “išdavinėsiąs” Hit
lerio šnipiadą Amerikos 
valdžiai ir tuom pasitar
nausiąs' šiai šaliai.

Rumrich su Schluteriu ir 
kitais Hitlerio agentais pla
navo suklastuot prezidento 
Roosevelto laiškus ir jais 
išgauta planus naujai stato
mų Amerikos karinių laivų 
“Yorktown” ir “Enter
prise”; bet dabar jis baži- 
josi teisme, kad, girdi, “nie
ku būdu” jis nebūtų perda
vęs tų planų Vokietijai.

Bet Rumrich klastingai 
išgavo raportą apie karei
vius sergančius lyties ligo
mis srityje Antro Amerikos 
Armijos Korpuso ir jis 
perstatė Hitlerio šnipams 
savo brolį studentą Čecho- 
slovakijoj į šniukštus prieš 
Čechoslovakijos respubliką. 
Tas jo brolis, pagal nazių 
vyresnių šnipų patvarky
mą, Įstojo ten į Komunistų 
Partiją šniukštinėt, kaip 
revoliuciniai darbininkai 
rengėsi gint Čechoslovakiją 
nuo Hitlerio.

Nežiūrint visų Rumricho 
šnekų, yra aišku, kad jis 
buvo Hitlerio šnipas prieš 
Ameriką, bet sykiu ir žuli- 
kas.

HITLERIS PAGEIDAUJA 
TAIKOS SU FRANCIJA 

PRIEŠ SOVIETUS

Berlin.—Ligšiolinis Fran
ci jos ambasadorius Fran- 
cois-Poncet, apleis damas 
Vokietiją, dar nuvyko į 
Berchtesgadeną asmeniškai 
atsisveikint Hitlerį. Ketu
rias valandas jis ten kuždė
josi su Hitleriu.

Hitleris jį priėmė nepa
prastai “maloniai” ir, sako
ma, įteikė savo “geros va
lios pareiškimą” Francijai.

(Hitleris stengiasi sulip- 
dint bent laikiną frontą su 
Franci ja prieš Sovietų Są- 
jungą-)

Francois - Poncet dabar 
bus Franci jos ambasadorius 
Italijai.

Berlin. — Hitlerininkai 
grąsina nutraukt ryšius su 
Vatikanu, kad popiežius vėl 
pasmerkė nazius.

Dies’iškai Užsipuldinėja 
Mieli. Gubernatorių

Washington. — Vado
vaujamai Dies’o kongresinei 
komisijai “liudijo” keli atža
gareiviai politikieriai prieš 
demokratinį Michigano val
stijos gub. Fr. Murphy. Tos 
valstijos teisėjas republiko- 
nas Gadola pasakojo, būk 
gub. Murphy “visai leidęs 
sugriūt civilei valdžiai” per 
automobilių darbininkų 

tyt streikierius sėdėtojus is 
fabrikų, o gubernatorius už
draudė juos mėtyt; įsakiau 
areštuot devynis streiko va
dus, bet jų nieks nearešta
vo.

Buvęs Flinto policijos 
galva, republikonas J. M. 
Barringer liudydamas Die- 
sui, keikė komunistus, kaipo.miem metam įkalintas “ku- 
“didžiuosius kaltininkus” sė- * 
dėjimo streikų; šnekėjo, būk 
streikieriai “apsiginklavę” 
ir tt. . _

Gubernatorius Murphy
masiniame susirinkime Flin- 
te dabar pareiškė, kad Dieso 
“svietkai” politikieriauja ir 
meluoja, norėdami pakenkt 
jam šiuose rinkimuose.

Praga. — Nors čechoslo
vakijos valdžia uždarė Ko
munistų Partiją ir jos laik
raščius, bet dar nekliudy
sianti komunistų atstovų 
seime.

Kaunas, spal. 18. — Pra
nešama, kad lapkričio 14 d. 
“valstybės prezidentą” rink
sią “128 tautos atstovai.”

ORAS
Šiandien giedra ir vėsiau.

— N. Y. Oro Biuras.

NUŽIŪRIMA, KAD CH1NŲ GENEROLAI 
I PARDAVĖ JAPONAM KANTONĄ

Hong Kong. — Japonai be 
mūšio užėmė Kantoną, mi- 
liono gyventojų miestą su 
puikia prieplauka, pietinėj 
Chinjjos dalyj.

Nužiūrima, kad japonai 
papirko tūlus chinų genero
lus. Nes kur chinų armija 
buvo pirmiau sustatyta kau
tis su japonais už kelių de- 
sėtkų mylių nuo Kantono, 
tai japonai buvo atremti.

Japonai praeitą savaitę 
beveik be pasipriešinimo iš
kėlė apie 60,000 savo armi
jos iš laivų ant kranto Bias 
Užlajos, už 120 mylių nuo 
Kantono.

Bruzda Monarchistai, 
Fašistai Neva Kaip 
Francijos “Sargai”

Paryžius. — Iš Belgijos 
slapta atskrido į Paryžiaus 
priemiestį “k u n i g aikštis” 
Henry, iš buvusių Francijos 
karalių Bourbonų-Orleanų 
veislės. Jis pareiškė laikraš
tininkams, būk “vienintelis 
Francijai išganymas” tai 
atsteigt karaliaus valdžią. 
Laikraštininkai buvo pa
kviesti tiktai “pasitikimi”, 
kurie neišduotų valdžiai, 
kad atvyko “karalaitis,” ku
ris savinasi Francijos sos
tą. Nes tokiem uždrausta 
pasirodyt Francijoj.

“Karalaitis” Henry deja
vo, kad Hitleris be karo su
mušė Franci ją Municho 
konferencijoj.

Pranešama, kad dabarti
nė Francijos valdžia vėl gal 
leis atvirai veikt fašistinėm 
organizacijom, reikalaujan- 
čiom panaikint demokratinę 
santvarką.

Neva Chinijos “Sosto Įpėdi
nis” Įkalintas už Vagystę

Peiping, Chinija. — Vie- 

nigaikštiš” Chu Tachi kaipo 
vagis. Jis pavogė vienos 
mokinės krepšelį su pini
gais.

Chu Tachi gyrėsi, kad pa
einąs iš senovės Chinijos 
karalių veislės, taigi jam 
priklausąs Chinijos sostas.

Nazią Išguiti Žydai Gyveną 
Laukuose, “Niekeno Žemėj”

Praga, Čechoslovakija. — 
Kai Hitlerio armija užėmė 
“vokišku^” Čechoslovakijos 
ruožus, naziai išvijo daugu
mą ir tų žydų, kurie dar ne
buvo pabėgę.

Bet čechoslovakija nepri
ima tų pabėgėlių. Tai jie ir 
gyvena atviruose laukuose, 
“niekeno žemėje,” tarp pa
sieniais sustatytų Vokietijos 
ir Čechoslovakijos armijų.

Jeigu chinų komandieriai 
būtų tik suardę tiltus per 
skaitlingas upes, pelkes ir 
kanalus tame pietiniame 
Chinijos kampe, tai japonai 
nebūtų galėję taip greit pa
siekt Kantoną, net jeigu 
chinai visai nebūtų ten sto
ję į mūšius.

Pirm apleidžiant Kanto
ną, chinai dinamitu suardė 
fabrikus, valdžios rūmus ir 
tiltus. Vienas tiltas per 
Pearl upę lėšavo 8 mil. do
lerių.

Didžioji dauguma Kanto
no gyventojų pabėgo. Ja
ponai terado tik 50 tūkstan
čių civilių žmonių.

Čechoslavai Naikina (?) 
Sutartį su SSRS—Didis 

Nazių Laimėjimas
Praga, Čechoslovakija. — 

Pranešama, jog Čechoslova
kijos užsieninis ministeris 
Fr. Chvalkovski pasišaukė 
Sovietų atstovą S. Aleksan- 
drovskį ir pasakė, kad Če
choslovakija jau nematanti 
reikalo toliau palaikyt tarp- 
savinio apsigynimo sutartį 
su Sovietais.

Vokietija visada laikė 
svarbesniu sau dalyku pa
naikinimą Sovietų-Čechoslo- 
vakijos sutarties, negu atė- 
mą iš Čechoslovakijos “vo
kiškų” plotų su pusketvirto 
miliono gyventojų.

Ministerė Darbuojasi CIO- 
Federacijos Vienybei

Washington. — Amerikos 
darbo ministerė Fr. Perkins 
sako, kad Darbo Federaci
jos ir CIO unijų nariai da
bar trokšta apsivienyt la
biau negu bet kada. Ji kal
bėjosi su kai kuriais Fede
racijos ir CIO vadais tiesio
giniai, o Federacijos pirmi
ninko Wm. Greeno nuomo
nę jinai bandė patirt per 
tarpininką. Ir tie pasikalbė
jimai davę jai vilties, kad 
todvi organizacijos einan
čios linkon apsivienijimo, 
nors ir palengva.

Plieno Bosai Kreipiasi j 
Teismą prieš Streikierius

Philadelphia, Pa. — Re
public Plieno Korporacija 
atsikreipė į federal} apskri
ties teismą, kad panaikintų 
valdiškos Darbo Santikių 
Komisijos sprendimą, pada
rytą naudai darbininkų.

Darbo Santikių Komisija 
įsakė priimt atgal darban 
5,000 Republic Plieno darbi
ninkų, kurie buvo pavaryti 
už streikus pernai gegužės 
ir birželio mėn. Ši komisija 
taip pat uždraudė varžyt 
darbininkų teisę priklausyt 
unijom. ,

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVIII, Dienraščio XX.

Popiežius Vadina Hit-, 
lerį Neronu, Judošiutn 
Ir Renegatu Julianu

NAZIAI LIEPIA KARDINO
LUI GARBINT HITLERĮ, 

0 NE KRISTŲ

Vienna. — Naziai per ke
lias paskutines dienas išdau
žė pustuzinį katalikų bažny
čių ir sunaikino brangius 
artistiškus paveikslus ir sto
vy las jose.

Hitlerio propagandos mi
nisteris J. Goebbels grūmoja 
apsidirbt su kardinolu In- 
nitzeriu, jeigu jis ir toliau 
skelbs, kad vadas yra “Kris
tus, o ne Hitleris.”

ŠNEKA APIE CHINIJOS 
TAIKYMĄSI *

London. — Pranešama iš 
Chinijos, jog buvęs Chinų 
ministeris p i r m i n inkas 
Wang Ching-wei sako, kad 
Chinija gal darytų taiką su 
Japonija, jeigu japonai ne
varžytų tautinio chinų gy
venimo.

Fabrikantą Streikai Prieš 
Algą-Valandą Įstatymą

Washington. — Kai kurie 
fabrikantai uždarinėja dirb- 
tuves, streikuoja prieš dar
bo valandų-algų įstatymą,— 
sako Elmer Andrews, admi
nistratorius Žmoniškų Dar
bo Sąlygų Įstatymo.

Tas įstatymas įsigalioja 
nuo šio pirmadienio. Jis nu
sako, kad darbininkui turi 
būt mokama ne mažiau kaip 
25 centai už valandą ir kad 
darbo savaitė neturi būt il
gesnė • kaip 44 valandų.

Už kiekvieną viršlaikio 
valandą samdytojai turės 
mokėt 50 procentų daugiau, 
— patvarkė administrato
rius Andrews.

Įvairios kompanijos jau 
apipylė Washingtoną reika
lavimais, kad valdžia paliuo- 
suotų jas nuo šio įstatymo 
vykdymo. „

SSRS Perspėja Taikias Šalis 
Nuo Nazią-Trockistą Šnipą
Maskva. — Sovietų spau

da plačiai rašo apie Hitlerio 
šnipų teismą New Yorke. 
“Pravda” primena, kad “yra 
organiškas ryšys tarp New 
Yorko teismo (prieš nazių 
šnipus) ir Barcelonos teis
mo (prieš trockistus, Ispa
nijos respublikos pardavi- 
kus, gen. Franco šnipus).

“Pravda” pataria visom 
taiką mylinčiom šalim budėt 
ir geriau apsisaugot nuo 
Vokietijos šnipų ir jų agen
tų trockistų-buchariniečių. 
Jie netik karines slaptybes 
šniukštinėja kituose kraš
tuose, bet ardo, gadina pra
monę, o kartais net žudo 
žmones.

Kiekvienas “Laisves” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
batijg rfcaifyfojjg SiafflV 
“Laisvės” vajuje.

Vatikanas. — Popiežius 
Pius, kalbėdamas trim šim* 
tam krikščioniškos archeo
logijos profesorių, lygino 
Hitlerį prie Judošiaus ir se
novės imperatoriaus Nero- 
no, žvėriško krikščionybės 
persekiotojo; bet popiežius 
ypač lygino Hitlerį prie “re
negato” imperatoriaus Ju« 
liano.

Julianas, atsimetęs nuo 
krikščionybės, ne taip sta
čiai teriojo krikščionis, kaip 
Neronas, bet užtat veidmai-. 
niaudamas ir juo atkakliau 
jis persekiojo krikščionybę.

Pataria Lietuvai “Ge- ’ 
rinti” Santikius su

Hitleriu ir Lenkija 1
 . M ■

Kaunas. — Valdžios su
šaukti Lietuvos atstovai iš 
įvairių Europos šalių tarėsi 
Kaune tris dienas, kaip Lie
tuva turėtų laikytis kas lie
čia didžiąsias “kaimyniš- , 
kas” šalis, ypač ryšiuose su T ; 
Vokietija ir Lenkija.

Po trijų dienų konferenci
jos, dalyvaujant ir savo vai- 1
džios nariams, užšieniniai j
Lietuvos atstovai išleido pa- į
reiškimą. Jame jie iš naujo 
patvirtina Lietuvos bepusiš- 
kumą (neutralumą), ir pa.-, 
geidauja, kad Lietuva, sykiu 
su Latvija ir Estonija, “ge
rintų” savo santikius su 
“kaimyniškomis” valstybė-- 
mis, ypatingai su Vokietija 
ir Lenkija.

(Tas Lietuvos atstovų pa-: 
reiškimas tikrumoj yra ta< 
rimas, kad Lietuva turi da- » 
ryt nusileidimų Vokietijai 
ir Lenkijai. Nes paskutinė
mis dienomis Lenkijos ir na
zių valdžios per savo spau
dą smarkiai grūmojo Lietd- |
vai ir rėkavo, kad Lietuva h
“persekiojanti” lenkus Lie- j
tuvoje ir vokiečius Klaipė- I
dos krašte.)

Suėmė Du Lietuvius už '
; r1?

Falšyvus Pinigus i
Camden, N. J.—arės- f 

tuoti du lietuviai už^rlei- 
dinėjimą falšyvų, padirbtų 
pinigų. Jųdviejų vardai pa
duodami kaip “Zane Woit- 
kus” ir “Stanley Paradzu- 
nes.” Vienas ir kitas laiko
mi po $10,000 parankos. •'.<!

Kantono Pardavikas

Hong Kong. — Chinų ge
nerolas Yu Han-Moy parda
vė japonam didmiestį Kan
toną. O kai japonai užėmė 
Kantoną, tas generolas ce- 
remoniališkai atidavė ir'sa
vo kardą japonų komandie- 
riui Ich. Surushui.

tfst
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Lietuva, Jos Apsigynimas ir
S Politika

Plotas ir Gyventojai
Dabartinė Lietuva užima 21,488 ketvr. 

mylių plotą, įskaitant ir 863 ketv. mylias 
Klaipėdos krašto. Pagal 1936 metų ap- 
skaitliavimą, Lietuvoj yra 2,499,529 gy
ventojai. Sostinė Kaunas su 104,038 gy
ventojais. Diktatorius Antanas Smetona 
viešpatauja nuo 1926 metų, jis yra gimęs 
1875 metais. Lietuvoj yra 1,152 mylios 
gelžkelio ir nemažai plentų, taipgi kito- 

' kių pagerintų kelių.
Lietuva yra žemdirbystės šalis, kur 

47 nuoš. visos žemės apdirba ir apsėja, 
kas sudaro 13,750,490 akrų apdirbamos 
žemės. Miškai užima 2,554,333 akrus že
mės.

Lietuvoj, 1937 metais buvo suimta 
7,532,000 bušeliai kviečių; 20,231,000 bu
delis rugių; 9,951,000 buš. miežių; 22,- 
211,000 buš. avižų; 74,675,000 bušelių 
bųlvių.

1937 metais Lietuvos valstybinės 
įplaukos siekė 298,895,256 litus ir išeigos 
298,895,256. Tais pat metais iš užsienio 

i įvežimas buvo už 156,060,500 litų ir iš- 
I vežimas už 190,485,000 litų. Lietuvos iž- 
! das garantuotas auksu siekė 77,000,000
| litų. Valstybinės skolos 117,065,500 litų,
’ Ž kurių 43,089,200 Jungtinėms Valsti- 
P Joms Amerikos.

Lietuvos gelžkeliai jungia Kauną, Jo- 
įavą, Anykščius, Rokiškį, Šiaulius, Klai
pėdą ir kitus miestus. Lietuvos didžiau
sia upė, tai Nemunas, kuri įpuola į Bal
tijos Jūrą. Abelnai Lietuva yra lygi, 
gan graži šalis ir strateginė. Per Lietu
ty eina iš rytų—Sovietų Sąjungos į va
karus keliai. Lietuva prieina pine Balti
jos Jūros ir galėtų turėti geras prie
plaukas. Dabartiniai Lietuvos kaimynai 
yra: vakaruose—Vokietija, su kuria rū
belius turi 272 kilometrus ilgio; pietva- 
^arių-rytuose—Lenkija, su kuria rūbe
liai sudaro 525 kilometrus; šiaurėj— 
Latvija—rubežiai turi 570 kilometrų il
gio. (Trys' kilometrai sudaro veik dvi 
amerikoniškas mylias.) Pajūrio Lietuvos 
pibežius turi 90 kilometrų. 1937 metais 

s * Lietuvoj buvo 1,908 automobiliai. Tais 
P/ jpiat metais buvo 2,530 pradinių mokyklų 

gū 4,432 mokytojais ir 281,505 besimo
kinančiais vaikais; 286 aukštesnės mo
kyklos su 3,334 studentais,ir Kauno uni- 
yęrsitetas.
: Liętuvos Apsigynimo Jėgos
“ Šiemet tik išleistas Sovietų Sąjungos 
Raudonosios Armijos komisarijato vado
vėlis: “Apsiginklavimas Kapitalistinių 
Salių,” kas dėl Lietuvos apsigynimo pa
duoda sekamus davinius.

Lietuva 1933 metais apsigynimui iš
leido 49,000,000 litų, o 1936 metais jau 

. -69j000,000 litų. Smetona yra sudaręs 
gautos Apsigynimo^ Tarybą, o karo mi- 
įisteris—Karinę Tarybą.

Lietuvos armiją sudaro trys pėstininkų 
divizijos ir viena raitarijos brigada. Ra
ibiu laiku Lietuva turi 9 pėstininkų pul- 

r.kus; 3 pulkus raitarijos ir 4 pulkus arti- 
įferijos. 1937 metais Lietuvos armijoj bu- 

' Vo 30,000 oficierių ir kareivių. Tuo kartu 
armija turėjo 1,200 rankinius kulkasvai- 

' džius, 750 sunkius kulkasvaidžius, 150 
lauko kanuples, 18 sunkių kanuolių ir 
50 tankų. Lietuvos aviacija padalinta į 

v jiris eskadriles—apžvalginę, mūšio ir 
hombardavimo. Viso Lietuva turi apie 

Į 100 karinių lėktuvų. Prie armijos gali- 
į įia prjskaityti ir Šaulių Sąjungą, kuri 
I Ginkluota ir turi 44,000 narių. Lietuvos 
| < rezervai siekią apie 250,000 vyrų. Jūrų 
I L- laivyno Lietuva neturi, turi vieną mažą F ; * 
e, ■ n t į><?-

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

karinį laivelį “Antanas Smetona”, bet jis 
tinkamas daugiau parądams, negu kovai. 
Prekybos laivų turi 10, bet visi maži.

Kas liečia pačios Lietuvos spaudą, tai 
ją skaitant atrodo, kad Lietuva “galin
ga.” Leidžia žurnalą “Jūra”, kuris ski
riamas aiškinti prekybos ir karo laivyno 
reikalams, kurio pas Lietuvą nėra. Ne
senai tas žurnalas sušuko: “Lietuvos at
eitis jūroj!” Armijos reikalams leidžia
mas žurnalas “Karys”, o ayiacijos reika
lams žurnalą “Lietuvos Sparnai.”

“Lietuvos Sparnai,” No; 9, 1938, apra
šo Lietuvos aviacijos dieną ir armijos at
sibuvusius manevrus. Aviacija buvo 
veikli. Donatas, aprašydamas aviacijos 
dieną sako: “Skrido, skrido ir skrido lėk
tuvai ... Tai mūsų vyrai... Greitesni ir 
už paukštį, miklesni už vėją, baisesni už 
audrą!” Atrodo, kad ten buvo baisi lėk
tuvų skaitlinė, o tikrumoj patsai paduo
da, kad viso labo 69.

Tuščias būtų savęs apsigaųliojimas ma
nyti, kad Lietuva gali atsigint liuo tokių 
valstybių, kaip fašistinė Vokietija ir Len
kija. Didžiausias Lietuvos silpnumas, kad 
ji neturi nei iškasamos medžiagos, nei 
fabrikų ginklams ir amunicijai gaminti.

Lietuvai Didelis Pavojus
Lietuvai* yra didelis pavojus. Lenkijos 

fašistai iš vienos pusės, o Vokietijos iš 
kitos grūmoja jos nepriklausomybei. Nė
ra reikalo lyginti Lietuvos jėgas su Vo
kietijos ir Lenkijos. Vien Lenkija gali 
išstatyti po du kareivius prieš kiekvieną 
Lietuvos gyventoją. Šios fašistų agreso
rių šalys apsiginklavę nuo galvos iki 
kojų. z

Lenkijos fašistai jau 1920 metais pa
vergė didelę Lietuvos dalį su Vilnium. 
Dabar Lenkijos ir Vokietijos fašistų rei
kalai susikerta dėl taip vadinamo Lenkų 
Koridoriaus. Lenkijai išvestas koridorius 
vakarine Vislos upės puse linkui Baltijos 
Jūrų. Jis turi nuo 50 iki 75 mylių pločio. 
Jis perkerta Vokietiją į dvi dalis, atski
ria Rytų Prūsiją nuo bendros Vokietijos. 
Vokietijos fašistai tą pakęsti negali, jie 
nori atsiimti jį atgal. Bet tada Lenkija 
netenka išėjimo į jūras, o ji jau turi pu
sėtinai tvirtą karo jūrų laivyną ir ųe- 
mažai didelių prekybos ir pasažierinių 
laivų. Jau pabaigoj 1936 metų Lenkija 
turėjo 63 prekybinius laivus.

Lenkijos ir Vokietijos fašistai jau se
nai priėjo prie išvados, kad jie gali savo 
nesusipratimus išrišti Lietuvos kaštais. 
Mes tą jau senai nurodinėjom.e. Praeitą 
kovo mėnesį, kada Lenkijos fašistai bu
vo pasimoję ant Lietuvos, tai jų buvo tas 
patsai tikslas. Bet griežtas Sovietų Są
jungos užstojimas už Lietuvą ir abelną 
pasaulinę situaciją dar tuo kartu priver
tė Lenkijos fašistus susivaldyti.

Dabar, kada Anglijos ir Franci jos val
džios nusilenkė prieš Vokietijos, Italijos 
ir Lenkijos fašistus ir leido jiems sumė- 
sinėti Čechoslovakiją, tai pasaulinė situ
acija pasikeitė fašistų naudai. Lenkija 
ir Vokietija gerai žino, kad jeigu jau 
Čechoslovakija paaukota ant jų altoriaus, 
tai kas dėl Lietuvos, tai nei Franci j a, 
nei Anglija nesirūpina.

Todėl Vokietijoj ir Lenkijoj fašistų 
spauda pradėjo baisiausį skandalą prieš 
Lietuvą. Jie kaltina, kad Lietuva sulau
žius sutartis, kad Lietuva persekioja 
lenkus ir vokiečius, kad tas “teroras” 
toliau negalima pakęsti. Kaip tik taip 
buvo pradėta kampanija ir prieš čecho
slovakiją.

Bet toliau visas dalykas paaiški, kad 
Vokietijos ir Lenkijos fašistams rūpi ne 
jų tautiečiai, bet apsimainymas terito
rijomis. “New York Times” korespon
dentas F. T. Birchall'rašo:

“Reikia atsiminti, jog šioji naujoji 
kampanija prieš Lietuvą yra laikoma 
raktu, kuriuom manoma išspręsti klau
simas vadinamo Lenkiško Koridoriaus, 
Klaipėdos prieplauka arba pajūrio ruož
tas greta Klaipėdos gerai galėtų bųti iš
mainytas ant Danzigo, Gdynios ir Len
kiško Koridoriaus.”

Planas fašistų tokis: Lenkija atiduoda 
Vokietijai Danzigą, Gdynią ir Lenkų Ko
ridorių, o sau į Baltijos Jūrą išėjimą at
sidaro per Klaipėdą arba Palangą, pa
vergdama Lįetuvą. Tada gerai ir Vokie
tijos fašistams, nes jie sujungs savo te
ritoriją, ir Lenkijos fašistams, kurie 
mainais dar didesnį plotą įgys.

Mes Tą Sėliai Permalėme
Mūsų dienraštis “Laisvė” ir Sovietų

LAISVI

GROBIA!

Iš “Voice of Lithuanian-Americans”

Fašistai Rengia Sukili
mą Brazilijoj

BKP Sao Paulo Raikomas 
• savo atsišaukime “Į Sao Paulo 

Liaudį” sako, kad:
“Anti-integralistinės, anti

fašistinės, demokratinės vie
šos manifestacijos (29-Vir23- 
VII) tik laikinai sulaikė fašis
tų prirengtą pasikėsinimą su
kilti Sao Paulyje, kuris vėl 
įeina į aštrų rengimosi laiko
tarpį.”

Kodėl inteįjralistai nesiliau
ja konspiravę? Į šį klausimą 
savo atsišaukime BKP atsako 
šitaip:

“...Niekam ne svetima, 
kad Plinio Salgado ir daugiau 
‘sigmos’ vadų palaikė ir tebe
palaiko ryšius su Gestapu ir 
nazizmu. Gegužės 11-tos ry
tą panaudoti ginklai turėjo 
nazistinę emblemą, kaip kad 
atsitikimas- su suimtais durk
lais. (Apie 3,000 durklų su 
svastika buvo rasta pas inte- 
gralistus.—Red.) Gauti pini
gai tarpininkaujant Vokieti
jai, įrodymas — paties Plinio 
padaryta paskola iš ‘Transat
lantinio Vokiečių Banko.’ Vi
sos vokiečių pretenzijos buvo 
integralizmo ginamos. ‘A O- 
fensiva’ (integralistų orga
nas),—kuomet cirkuliavo, — 
buvo atidariusi kampanija 
prieš Itabira Iron; tačiau, 
tiktai to pakako nutildyt kam
paniją, kad Fritz Thyssen at
vyktų Brazilijon ir nupirktų

daugumą Itabira kompanijos 
akcijų.

“Internacionalio fašizmo 
įsakymas — sukelti pilietinį 
karą Brazilijoj, kad bendra
me sąmišyje savo tiesioginius 
agentus įsodinus valdžion ir 
gauti koncesijas, ko iki šiol 
jiems nebuvo duota.”

Nacionale siderurgija — fa
šizmo n e p a si te n k i n imas. 
“ . . . Kuomet Thyssen’as, at
vykęs Brazilijon, susiglemžė 
daugumą Itabira akcijų, ma
nė, kad sutartis praeis be dis
kusijų ir Vokietija turėsianti 
amžiną koncesiją naudoti mū
sų geležį. Tači'au apsigavo. 
Liaudis jau pakankamai išsi
aiškino, kas reikalauti, kad 
išvengti mūsų amžinos ver
gijos. Siderurgijos (geležies 
išdirbystės) klausimas užėmė 
nenumatytą linkmę. Ir ištisa 
tauta išsireiškia prieš Itabira 
Iron kompanijos sutartį.”

“...Vokietijai reikia jo 
(mūsų geležies monopolio. — 
Red.) dėl tęsimo savo pasiu
tusių avantiūrų po visą pasau
lį. . . Ir Brazilija iškilo naziz- 
mui, kaipo paskutinė viltis.”

Ginkluoto sukilimo pavojus. 
BKP iškelia aikštėn,* kad Sao 
Paulyje k o n c e n truodamiesi 
konspiratoriai bando dangsty
tis štai kokiomis maskomis:

“...kad sukilimas yra ‘de
mokratiškas,’ siekia nuversti

Sąjungos spauda jau keli metai šį Lie
tuvai pavojų -permalėme. Štai “Laisvės” 
laidoj birželio 24, 1938, mes įtalpinome 
G. Grybovo straipsnį “Fašistinių Agreso
rių Planai Pabąltėję,” kuriame tarpe kit
ko buvo pareikšta:

“Yra žinoma, kad Vokietijos fašistai 
sutinka, kad ątsiėmus Dapzigą, Lenkų 
Koridorių, Aukštutinę Sileziją ir Pozna- 
nių, ir duoti Lenkijai kompensaciją Lie
tuvos ir dargi ^atvijęs lėšomis.” Ir ten 
męs plačiai nurodėme, kad Lietuvai yra 
didelis pavojus, kad jai reikia kuogrei- 
čiausiai jieškoti pagelbos prieš agreso
rius.

Ką Daro Diktatorius Smetona?
Lietuvoj fašistinė Smetonos valdžia ne 

tik smaugia darbininkus, valstiečius, stu
dentus, demokratus, bet nepaiso ir Lie
tuvos nepriklausomybės. Ir dabar, kada 
Lietuvai susidarė vėl baisus pavojus, tai 
vieton to, kad leisti Lietuvos liaudžiai 
organizuotis, vienytis, atsteigti demo
kratinę santvarką, užmegsti artimesnius 
ryšius su Sovietų Sąjungą, kuri per dau
gelį metų Lietuvą gelbėjo nuo fašistų,

Getulį ir sugrąžinti 34 metų 
konstituciją. Tačiau, iš kitos 
pusės pasitvirtina, kad ir inte- 
gralistąi dalyvauja, ko užten
ka suprasti, kur link eina jų 
blogi siekiai. Jie kėsinasi pa
kartoti gegužės 11, duoti 
‘kraujo maudynes,’ žudyti, už
puldinėti, terorizuoti, kenkti 
liaudies gyvenimui, iššaukti 
užsienio fašistų įsikišimą.

“...Ir šie pavojai yra tuo 
didesni, kuomet reakcinis val
džios sparnas, užėmęs svar
bias vietas, padeda konspira
cinei veiklai,'surištai su nazis- 
tiniu integralizmu.

“Nacionalės Apsaugos Tri
bunolas, reakcinio valdžios 
sparno ginklas, kuris nepa
liaujamas naudot fašistinės 
konspiracijos globai.’ Juk ar 
ne tas pats Apsaugos Tribuno
las nemato prasikaltimui Pil
nio Salgado, Gustavo Barro
so ir tiek kitų 11 gegužės su
kilimo vadų ir juos išteisina? 
Ar ne tas pat tribunolas pa
teisina Belmiro Valverdę? Ką 
visa tas rodo, jei ne reakcinio 
sparno prisirengimą prie kitų 
atentatų ?

“Sukilimas rengiamas labai 
smarkiai. Šiuo kartu, kaip ir 
kitais kartais, net ir Kompar- 
tijos vardą stengiasi įvelti.”

Pirmadien.,

joms ir organizuotai liaudies 
veiklai kovoti prieš Brazilijos 
priešus.”

“Musų Žodis.”

ŠYPSENOS
Šiaulių Burmistrų Duetas 

Rašo Varega

Juozas:
Buvo malonūs laikai,
Buvo gyventi gerai, 
žiūrėjau pro spektrą, 
Kaip švietė šiauliečiams 

elektra.
Kėliau miesto civilizaciją, 
Kasiau kanalizaciją.. .
Dirbau ne dėl ^avęs, 
Lyginau miesto gatves.
Bet šiauliečiai vis pyko, 

nerimo,
Ir teko man dalia pilgrimo...
Kad ir nedėkingi be galo, 
Bet liksiu aptiekos vasalu. 
Be to, tegul visi nūn girdi 

ir žino,
Kad aš užsifundinau sau 

limoziną.
Petras:

Nepyk, nerūstauk, mielas
Juozai,

Kad įvyko tokie kurjozai,
Kad eilės metų stažas

Kompartija prieš tokį suki
limą. Kaip visada, taip ir šį 
kartą aiškiai pabrėžia:

“Dar kartą visa energija 
kartojame, kad BKP smerkia 
bet kokį ginkluotą sukilimą, 
svarbiausiai, kuomet vadovau
jamas integralizmo ir jo są

Dingo, kaip miražas.
Aš nekaltas, oi ne, 
Kad išrinko mane 
Bu^mistrauti nūn šitame 

mieste,
Kur kolega linksmai
Nusiteikęs buvai,
Besisukdams po jį, kaip po 

sviestą. ..

ir

<

jungininko, užsienio fašizmo.
“Bet koksai sukilimas šiame 

momente yra fašizmo darbas, 
vienintelio užinteresuoto su
kelti pilietinį karą.

“Brazilijai atsidarantis ke
lias—valdžios sudemokratiza- 
vimas, pašalinant iš jos fašis
tinį elementą, atsiekiant de
mokratijos sugretinimo su ša
lies ekonominiu išsiliuosavi- 
mu, su gerinimu pragyvenimo 
sąlygų ir rūpinimusi darbinin
kais; su įvykdymu mokyklų 
nacionalizavimo ir svetimšalių 
politinių partijų uždarymo 
dekretu; su pilnu piliečių tei
sių užtikrinimu, viešos laisvės 
(žodžio, spaudos ir organiza
cijų) ; su amnestija visiems 
įkalintiems ar ištremtiems de
mokratams ir anti-integralis- 
tams; su demokratiška užsie
nio politika, broliavimosi su 
Amerikos šalimis ir glaudaus 
susiartinimo su pasaulio de
mokratinėmis šalimis.

“Kito kelio nebėra. Išven
gimui šio ginkluoto sukilimo, 
taipgi užbaigimui, vieną sykį, 
su fašistiniai integralistinėmis 
atrūgomis, darosi būtinas rei
kalas išvalyti valdžią nuo ele
mentų, susijungusių su suokal
bininkais. Išvaryti reakcinį 
sparną. Areštuoti integralistų 
vadus. Suteikti plačias laisves 
liaudžiai. Leisti laisvai išsi
reikšti masinėms organizaci-

Sic translit gloria mundi, 
Bet aš laikysiuos prieš 

pagundą.
Nors nesu aš Archimedas, 
Bet tvarkysiu miesto bėdas. 
Mano jėgos—miesto labui. 
Taigi tiek. Na, viso labo.

(“Kuntaplis”)

Rooseveltas už Kontrolę 
! Farmu ir Žibalo Gamybos

Hyde Park, N. Y. — Pre- 
zidentas Rooseveltas žada 
reikalaut, kad kongresas 
duotų teisę valdžiai “stip
riai” kontroliuot ne tik fąr- 
mų produktų, bet ir žibalo- 
aliejaus gamybų. Nes dabar, 
girdi, prigaminama toks 
perviršis tų produktų, kad 
jų kainos perdaug žemai nu
puolančios.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

tai Smetona pasuko Lietuvos vairą į fa
šistų pusę. Jis susišaukė visus savo mi- 
nisterius ir atstovus iš užsienio ir nu-• I *

tarė daugiau nusileisti Lenkijai ir Vo
kietijai, kitais žodžiais, pataikauti Vo
kietijos- ir Lenkijos fašistams.

Mes gi žinome, kad šis kelias dar dau
giau supančios ir suvaržys Lietuvoj mū
sų brolių ir seserų, tėvų ir giminių lais
vę ir tuo pat kartu priartins Lietuvos 
tautinės laisvės mirtį. Pataikavimas, 
šliaužiojimas prieš Vokietijos ir Lenki
jos fašistus neišgelbės Lietuvą. Vokie
tijos fašistams reikia atsiimti Lenkų Ka- 
ridorius, o Lenkijos fašistams reikia tu
rėti išėjimas į jūras ir jie savo tikslą 
atsieks. Jeigu jie greitai nepuls ant Lie
tuvos ginklų pagelba, tai jie laipsniškai, 
žingsnis po žingsnio pavergs Lietuvą, 
kaip Hitleris pavergė Austriją.

Mūsų supratimu, kad padarius Lietu
vos nepriklausomybės gynimą pasekmin- 
gesniū, reikią, atsteigti Lietuvoj demo
kratinė santvarka, tampriai susirišti su 
Sovietų Sąjunga, jieškoti užtarimo viso 
pąsąųlio pažangių žmonių tarpe.

D. M. šolomskas.

J. Lazauskui. — “Laisvė” 
J. Buivydo neišmetė iš USA 
Komunistų Partijos ir todėl 
ji nemano eiti su juo į jo
kias polemikas. Jį išmetė 
lietuvių komunistų kuopa, 
Brooklyne kaipo komunistų 
šmeižiką, tad kuopos daly
kas su juo ir polemizuoti, 
jei ji mato reikalo. Ką Bui
vydas rašo “Keleivyj”—jo 
dalykas. Jis per ilgoką lai
ką, pasislėpęs po Pušyno ir 
Katiliaus vardais, drabstė 
purvais į komunistus. Kai 
jis buvo sugautas, kąd dvi- 
veidžiauja, jį komunistai 
pašalino iš savo eilių. Daly
kai, kuriuos tasai žmogus 
pliauškia per “Keleivį” apie 
bendrą frontą, turi tiek tie
sos, kiek jo pirmesnieji 
šmeižtai. Jeigu šiandien 
“Laisvė” eitų į polemikas su 
visokiom svieto praeivom, 
tai mes neturėtume vietos 
savo laikraštyj įdėti nei ei
lutės tokio rašto, kuris būtų 
naudingas mūsų skaityto
jams. Reikia- žinoti tai, kad 
Buivydas viešai, kalbėda
masis su komunistais, nie
kino socialistus, o pasislėpęs 
po slapyvardžiais, per tų 
pačių socialistų spaudą,— 
purvino komunistus. Toks 
žmogus, lietuviškai pasa
kius, yra vėjo malūnas*.
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Pastabos Su Rimta 
Polemika

Tankiai rašant pasitaiko 
du skirtingi neaiškumai 
tarpe redakcijos ir rasėj o, 
apie kų būtinai reikia pasi- 
aiškint. Randu už būtinų 
reikalų ypatingai sau, nes 
aš kaip kada pradėjęs rašyt 
ir pamirštu, kada sustoti, 
nes man išrodo, kad da ne- 
viskų pasakiau, kas reikėjo 
pasakyti ir skaitant nebus 
pilnai aiškios mano mintys. 
Aš ir nesijuntu, kai pertoli 
nueinu. * * *

Redaktoriai, gavę tokį il
gų raštų, neturi vietos dien- 
raštin sutalpinti, tad prisei- 
na didesnę pusę taip sakant 
prie uodegos atkirsti; no
ri, ar nenori, turi taip da
ryti, nes nėra kitos išeities.

Paskutiniai mano raštai 
tilpo žymiai sutrumpinti dėl 
stokos dienraštyj vietos, bet 
aš nesakau, kad jie nustojo 
vertės savo turiniu; tik ne-

gumas jų šiandieniniam gy
venime. Na, ir tuom nežino
jimu duodasi save išnaudo
ti savo politiniams prie
šams, atiduoda savo balsus 
rinkimų dienoj didžiausiems 
darbininkų priešams tik dėl 
to, kad jiems niekas tinka
mai neišaiškina. Tiesa, ku
rie visai neskaito darbinin
kiškų dienraščių arba nega
li skaityti, susitikę ta, kuris 
skaito, klausia, kaip bus to
liau su bloga padėčia? Bet 
kad ir tas skaitantis negali 
tinkamai paaiškint, kų rei
kia daryti, kad ta bloguma 
prašalint, nes jis pats pra
leidžia svarbiausius politi
nius straipsnius neišstudija
vęs. O dėl šitos problemos 
aš ir įsiklampoju su savo 
ilgais politiniais išvedžioji
mais. * * *

Man nurodot, kad aš po-
atsako į tuos klausimus, ku- litinių straipsnių parašy- 
rie būtinai reikia žinoti ciau; ^e. manęs politinių 
darbininkams, ypatingai to- straipsnių pakanka, ką pri-

- - - - - - rašo redaktoriai dienras-
kių aplinkybių, kaip aš gy. | čiuos. Bet aš tik dėlto juos 
venų. Šitų klaidų būtų gali- i pridedu prie savojcorespon-

rie būtinai reikia

kiose kolonijose i# prie to rašo redaktoriai dienraš-

kiekvienas mūsų skaityto
jas skaitytų politinius raš
tus. Tačiau, jeigu norime, 
idant taip būtų, tai privalo
me rašyti juos trumpai ir 
tam tikrose ribose:

Naziai Nusileisią Italijai 
ir Lenkijai Kas 

Liečia Rusiniją

ma išvengti tik arčiau gy
venant prie redakcijos, ir 
laikas nuo laiko pasitariant 
su redaktoriais apie skirtin
gų metodų rašymo iš did
miesčių ir iš tokių kolonijų, 
kur pasiskirstę gyvena lie
tuviai darbininkai. Tuomet 
galima .būtų palengvint re
daktoriams darbų daryme 
operacijų su bendradarbių 
raštais; taip pat palengvina 
tų darbų ir radėjams. Taip 
pat ir redaktoriam daug pa
lengvintu, kada nereikėtų 
taisyt rankraščių ir nukir
timo “uodegos.” Ot, šičia ir 
tas keblumas randasi.* * *

Skirtumas tarpe didmies
čių darbininkų, ir pasiskirs
čiusių mažose kolonijose. 
Didmiesčių darbininkai lai
mingi tuom, kad jie skaito 
politines žinias apie viso 
pasaulio .situacijų. Jeigu 
jiems nepilnai aišku supras
ti viskas iš savo spaudos, jie 
turi išlavintus kadrus—visa 
eilę kalbėtojų, kurie gyvu 
žodžiu išaiškina svarbiau
sius dienos klausimus. To
dėl ir silpnai skaitantiems, 
kuriems sunku politines ži
nias aiškiai suprasti, paleng
vina kalbėtojai gyvu žodžiu; 
ir tuomet darosi judėjimas 
gyvesnis.

Pas mumis kas kita. Mes 
tų žinojimų gaunam tik iš 
savo spaudos ir tuom turim 
būti patenkinti. Mes netu
rim išlavintų kadrų. O tas 
būtinai reikalinga. Kadan-. 
gi mes turim dienraščių 
skaitytojų, tik per save iš
simokinusių skaityti, todėl 
jie didžiumoj ir skaito tik 
pirmojo puslapio nuotikius; 
vidurį, pačių svarbų politi
nio bei mokslinio žinojimo, 
palieka visai nejudinę. Jiem 
“per aukšta” iš tokių raštų 
padaryti išvadų be platesnio 
išaiškinimo gyvu žodžiu. 
Todėl toki skaitytojai nega
li suteikt pilno paaiškinimo 
nei tiems darbininkams, ku
rie darbininkų spaudos ne
skaito, arba negali skaity
ti. • 1

Tokių darbininkų mes tu
rim daug, kurie negali sau 
persistatyt ir sužinoti, iš 
kur randasi tas visas blo-

dencijos, kad aš žinau, kad 
skaitytojai pirmiausia įieš
ko žinių Iš savo miesto, o 
mano raštus pusėtinai my
li darbininkai skaityti, tuo
met perskaito ir politinius 
išvedžiojimus, ir veda tarp 
savęs diskusijas apie tai. 
Aš nenoriu save girtis, kad 
mano raštus įvertina vieti
niai darbininkai. Jie patys 
tai man pareiškia.

* * *
Draugai, aš nerašau 

savęs išreklamavimo. ir kai
no netinkami dabartiniu lai
ku dėl stokos vietos dien
rašty j aš sustosiu rašės. Ir 
labai gerai, nes aš neturiu 
perviršiaus liuoso laiko. Ma
no rašymo laikas, galima 
sakyt, pavogtas nuo paties, 
saves, nes man rašyti lieka-' 
si didžiumoj tik nakties lai
ke, kada reikėtų atsilsėti. 
Dienomis užimtas savo men
kos vertės privatiniu darbu, 
bet kad gyvenimas verčia 
tuom pasitenkint, turi taip • 
būti. Aš, dirbdamas kasyk-' 
lose, daugiau turėjau liuoso : 
laiko tam darbui, kai dabar. 
Nes buvo nustatytos darbo 
valandos. Dabar to nėra.' 
Darbas nei šioks, nei toks, ‘ 
negali ji parodyt, bet jo vra, 
ir negaliu nuo jo atsikra
tyt.

J. Ramanauskas.
Red. Pastaba. — Redak

cijai svarbu, kad kiekvienas 
rašinys, telpųs dienraštyj, 
būtų,/ kuoplačiausiai skaito
mas. Tik tuomet jis turės 
savo naudų.' Ilgi rašiniai— 
straipsniai arba korespon
dencijos, — kuriuose priker
giama visokių “šalutinių” 
dalykų, nedaro jų skaityti
nais. Antra, kaip mes jau 
ne kartų nurodėme, ilgiems 
rašiniams sunkiau tilpti dėl 
vietos stokos. Jeigu redak
cija rašinį ar koresponden
cijų trumpina, tai jinai ta
tai daro tik eidama paminė
tais sumetimais. Mes prašo
me d. J. Ramanauskų dėl 
to neužsigauti ir raginame 
jį rašinėti “Laisvei.” Mes 
visuomet įvertinome jo ben
dradarbiavimų ir įvertinsi
me ateityj. Redakcijai nei 
kiek ne mažiau, kaip ir d. 
Ramanauskui, • rūpi, kad.

dėl

" ■ .

Berlin. — Vokietija ne
norinti, kad Rusinija (Ru- 
thenia), Čechoslovakijos ry
tinė provincija, būtų pri
jungta Vengrijai, kaip kad 
reikalauja Lenkija. Nes jei
gu šis Čechoslovakijos kam
pas lieka pervestas Vengri
jai, tai Lenkija jau tiesiog 
rubežiuojasi su Vengrija, o 
tai galėtų būt skerspainė 
Hitleriui per Čechoslovaki- 
jų “toliau į rytus” (ypač 
prieš Sovietų Ukrainų). 
Naziai taip pat nužiūri, kad 
tada galėtų susidaryt gana 
stiprus Lenki'jos-Vengrijos- 
Rumunijos blokas ir gal 
kenktų Vokietijos pasimoji- 
mui “iki Juodųjų Marių” 
per Rumuniją.

Bet Mussolinis taip pat 
teigė ta Čechoslovakijos 
provincija, Rusinija, Ven
grijai. Todėl Vokietija ne
galėsianti perdaug priešin
tis atplėšimui Rusinijos nuo 
Čechoslovakijos. Hitleris ne
norėsiąs dėl Rusinijos pyk
tis su Mussoliniu, Lenkija ir 
Vengrija, kaip sako tūli na- 
ziu vadai.

Kaunas, spalio 18 d. Uk
mergės valdžios gimnazija 
pavadinta Antano Smetonos 
vardu.

Binghamton, N. Y.
Demokratų Čyfai Kalbėjo
Spalių 20-tos dienos vakare 

Central High School’ėj buvo 
didelis demokratų susirinki
mas. . Jame kalbėjo patys 
stambiausi tos partijos šulai, 
būtent, New Yorko valstijos 
gubernatorius ponas Lehman 
ir Jungtinių Valstijų senato
rius ponas Wagner. Jie abu
du vėl kandidatuoja į tas yie- 
tas.

Senatorius Wagneris plačiai 
kalbėjo apie save ir savo vei
klą Jungtinių Valstijų senate. 
Jis toje įstaigoje jau ištarnavo 
dvyliką metų. Jis dėjęs pa
stangas, kad pagerinti būklę 
paprastųjų žmonių. Ypatingai 
aštriai sen. Wagneris ataka
vo republikonus. Jis nurodė, 
kad republikonai nachališkai 
kišo koją laike ekonominio 
krizio visoms pastangoms per 
Naująją Dalybą pagerinti 
žmonių gyvenimą.

Senatorius Wagner yra 
karštas Naujosios Dalybos ir 
prezidento Roosevelto šalinin
kas. Jis taipgi yra autorius 
“Wagner Labor Act.”

Gubernatorius Lehman gynė 
savo administraciją ir kritika
vo savo republikonišką opo- 

> nentą pojją Dewey. Lehman 
nurodinėjo, kad jo vadovauja
ma New Yorko valstijos val
džia yra liberališka ir jeigu 
jis vėl bus išrinktas guberna
torium, tai ir ateityje tuo pa
čiu keliu eis.

Kaip atrodo, tai Lehman ir 
Wagner daug atydos deda į 
viršutinę dalį New Yorko vals
tijos, kur iki šiol republikonai 
ponavojo. šiuose rinkimuose 
demokratai tikisi atplėšti iš 
republikonų tas vietas ir pozi
cijas.

Ypatingai farmeriai yra 
konservatyviški įmonės ir bal
suoja už reakcinius republiko
nus. Rep.

Garmentiečių unijos vadas, Dubinskis, sveikina senatorių Wagner j ir guber
natorių Lehmaną po to, kai juos ADP nominavo j senąsias vietas.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kp. Susirinkimo

Spalių 13-tos dienos vaka
re įvyko LLD 20-tos kuopos 
susirinkimas, kuriame įsirašė 
vienas naujas narys. Tai per 
šį vajų 20-ta kuopa jau gavo 
3 naujus narius. Pradžia jau 
yra. Tik reikia daugiau pa
dirbėti, kad gavus daugiau 
naujų narių.

Šios kuopos susirinkimai 
būna neskaitlingi. Narių už 
šiuos metus užsimokėję yra 
68, o į susirinkimus ateina 
tarpe 15-18. Rodosi, draugai 
turėtų daugiau pasirūpinti 
dėl LLD ir nors retkarčiais 
atsilankyti į jos susirinkimus. 
Kuomet draugų mažai lanko 
susirinkimus, tai ir susirinki
mai būna lyg apsnūdę, trūksta 
gyvumo. O jeigu bandoma ką 
surengti, tai didžiausias var
gas iki atsiranda draugų, ku
rie apsiima į komisijas. Kar
tais tų draugų nei kaltinti ne

galima, nes kurie dirba, tai 
dirba ne vien tik LLD, bet 
ir kitose organizacijose.

Buvo kalbėta ir apie “Lais
vės” vajų. Radosi 4 draugai 
ir draugės, kurie pasižadėjo 
pasidarbuoti, kaip atnaujini
mui senų, taip ir gavimui nau
jų skaitytojų. Geriausio pa
sisekimo jums, draugai!

Prakalbos, kurios įvyks lap
kričio 4-tą dieną, turėtų būti 
kiekvieno vietos darbininko 
mintyje, nes jose bus kalba
ma apie dabartinius įvykius- 
Europoje. Tai svarbiausias 
dienos klausimas visai darbo 
žmonių klasei. Kalbės drg. 
D. M. šolomskas, iš Brookly- 
no. Prakalbos įvyks Lietuvių 
Svetainėje.

Dėl padidinimo kuopos iždo 
finansais, nutarta surengti ko
kią nors pramogėlę artimoje 
ateityje. Lauksime pasirodant.

x Užbaigus svarstyti kuopos 
reikalus, drg. S. Jasilionis 
skaitė trumpą paskaitėlę, 
“Kaip Užkariavo Lietuvos

-----------------------------------------—- —

Philadelphia, Pa.
________

Brangūs draugai ir draugės: 4 
Mes komitetas prašome jus vi
sus prisidėti prie rinkimo dra- , 
panų, čeverykų, visokių ke- 
nuotų valgių dėl Ispanijos ko-. 
vojančios liaudies. Kaip žinO*į 
te, dabar ruošiamas yra iš A-~ 
merikos laivas su maistu h** 
drabužiais Ispanijos kovoto-" 
jams. Prisidėkime ir mes 
prie to svarbaus darbo.

Surinktus daiktus tuoj’au. 
pristatykite į Greek Club/ 
305 So. 11th St. Vieta esti, 
atdara nuo 9 ryto iki vėlai 
vakaro. *

Kartu priduokite ir listus, 
kas rinko, kiek surinko ir kas 
aukojo. Paskui “Laisvėn” dė-.
sįme vardus. Komisija.

Vilnių.” Paskaita buvo įdo
mi ir draugai daug ką pasi-; 
mokino iš .jos. Daugiau pa-.
skaitų. LLD Narys.

APDRAUSKIT SAVO VAIKUS
LIETUVIŲ

DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIME

VISA JŪSŲ ŠEIMYNA GALI BŪTI LDS NARIAIS

LDS priima vaikus nuo 
2 iki 15 m. amžiaus

Vaikų Skyriaus
Paprasta Apdrauda

VAIKAMS
ĮSTOJIMAS

TIK
CENTAI
(ant paprastos 

apdraudos)

75 centai ant endowment

Įrašykite savo vaikus 
Tuojaus

$100.00 Apdrauda
TARPE ,

3 ir 4 centų į savaitę 
(sulig prisirašymo amžiaus) 
$150.00 Apdrauda

TARPĘ
4 ir 6 centų į savaitę 
(sulig prisirašymo amžiaus)

Narių Mokestys
20 m. Endowment 

Apdrauda

$300.00 Apdrauda
apie 30 centų į savaitę

$500.00 Apdrauda
apie 45 centai j savaitę

LDS Apdraudžia 
Vaikus Ant
$100.00
$150.00
$300.00
$500.00

Kai vaikų skyriaus nariai užauga, gaun dug lengvatų persikeliant į 
LDS suaugusių skyrių.

Daugiau informacijų galite gauti pas vietos LDS kuopą

j L D S CENTRUI 419 Lorimer Street, BROOKLYN, N.
L_______________________ _____________ __________

-į—
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Pirmadiefi., Spalių 24, 1538

Apie Šiemetinį 
"Laisvės” Vajų

"Laisvės” vajus prasidėjo, 
bet vajaus armijos atrodo dar 
organizuojasi prie ofensyvos. 
Šiemet jau matosi išstoja pla
čiau organizuoti kolektyvai 
darbuotis gavime naujų skai
tytojų. LLD 6-tas apskritis 
pereito j konferencijoj nusita
rė vesti vajų savo ribose. 
Conn, valstijoj, pastebima, 
panašus kolektyvas susiorga
nizavo. Yra ir bus iš kitų ko
lonijų kolektyvai.

Pereitame Philadelphijos vi
suotinam organizacijų susirin
kime, kuriame buvo išduotas 

•optimistiškas "Laisvės” pikni
ko raportas, kuriam taipgi da
lyvavo drg. D. M. šolomskas 
iš Brooklyno, plačiai buvo 
svarstyta vajaus reikalai. 
Apie 50 draugų ir draugių 
buvo susirinkę ir veik didžiu
ma pasižadėjo gauti nors po 
vieną naują skaitytoją, 
gražus pasižadėjimas.

Ar tą gali įvykinti? Labai 
lengvai ir štai kaip: kiekvie
nas turi draugų, pažįstamų, 
per kuriuos vajaus laiku tik 
vienatiniai galima gauti skai
tytojų, o ne kitaip. Tik reikia 
iloro, pasišventimo ir draugiš
kumo jieškant naujų skaityto
ju.

Ar jų galima gauti ? Tie
sa, kad bedarbė, sunkiau gau
ti skaitytojų, bet asmeniškai 
aš tam netikiu. Dabartinis mo
mentas daug daugiau palan
kesnis gavimui naujų skaity
tojų, kaip tai: pasaulinė situa
cija ir Lietuvos klausimas, 
kurią tyko Hitleris su Len
kija praryt; šios šalies rinki
mai, o lietuviai Veik šimtą 
nuošimčių pasirengę balsus 
atiduoti už demokratinį fron
tą. Tas reiškia žmonių susi
domėjimą tais klausimais, 
apie kuriuos mūsų spauda 

, daugiausia rašo, aiškina.
Mes džiaugiamės išbudavo- 

tom savd organizacijom, lie
tuvių pažanga link progreso; 
mes džiaugiamės ta didžiuma 
lietuvių, kurie nusistatę prieš 
Smetonos valdžią; mes džiau
giamės ta didžiuma lietuvių, 
kurie remia Sovietų visuome
nišką santvarką. O juk 
kultūrinis lietuvių žmonių 
pratimas nekilo iš nieko: 
dpsiŠvietė mūsų spauda,
ganizacijų susirinkimais, pra
kalbomis, diskusijomis ir as
meniniais ginčais. To niekas 
negali užginčyti.

Ar bedarbė labai yra palie
tus lietuvius ? Dalinai. Bet 

_ žiūrint į pasilinksminimus ant 
piknikų, balių, vestuvių, į lie
tuvių iš pirmesnių laikų tau- 
pybas, tai labai mažai palies
ta. Tik jūs šekit tūlų žmonių 
dejavimus, kaip jie moka de
juoti, išskaitliuoti 
nelaimes, sunkią 
padėtį, o vėliau 
kad jie nusipirko
automobilių ir kitokių gery
bių. Čia kalbu apie tuos, ku
rie dar nėra buvę mūsų spau
dos skaitytojais arba organi
zacijų nariais; bet yra ir mū
sų tarpe žmonių panašiai de
juojančių . . .

Aš pats per pastaruosius 4 
metus sunkokai dirbau vajuje 
ir jaučiu savo ir kitų tą sunkų 
darbą. Rodos, net lengviau 
kvėpuot, kad didžiuma drau
gu iš LLD 6-to apskričio dar
buosis.

Baltimorės draugės ir drau
gai turėtų traukt per sprandą 
daugeliui kolonijų. Ten yra 

Jlaug lietuvių, o, prie to, vei
kimas daug daugiau pagerė
jęs.

f

Tai

tas
su- 
jie 
or-

apie savo 
ekonominę 
pamatysit, 

kokį biznį,

Chesteryj randasi gerokas 
būrys draugų ir draugių, ku
rie žino visus "Laisvės” skai
tytojus. Chesteryj, Edistone, 
įesteryj ir apielinkėj. Readin- 

nors nedaug lietuvių ran
dasi, bet vietiniai mūsų veikė-

va-jai turi apdirbt "Laisvės 
ją.

Eastone yra daug veiklių ir 
gabių draugų ir draugių, ku
rie turi apdirbt netik savo 
koloniją, bet ir apielinkes. 
Camden, N. J., yra keletas 
veiklių draugų, ir aš manau, 
kad ten draugai apsidirbs. 
Delair, N. J., randasi LLD 
kuopa ir keletas veiklių drau
gų. Jie turėtų apdirbt River- 
sidę, Burlingtoną ir apielin
kes.

Argi tai nebūtų didelė pa
rama vajininkams, mūsų vi
sam judėjimui? Labai būtų 
smagi naujiena visiems. Juk 
pavyzdį imtų ir kitos koloni
jos.

Daug bėdavoja, kad am
žius, nuovargis, prastas ūpas 
trukdo. Kad į tai atsakyti, 
tai labai lengvai galima prisi
žiūrėti į tūlų žmonių laiko lei
dimą: į kazyres, tuščių kalbų, 
pares ir tt. Pasileisk į plačias 
mases, pasikalbėk su žmonė
mis, patirk apie ką žingeidau- 
ja, apie ką ginčinasi, studi
juok, dėkis į galvą, kad tų 
pertikrinsi, patrauksi į savo 
pusę žmogų, o tu tada pama-

tysi, kaip tu linksmas vyksi 
namo.. .

Nei amžius, nei nuovargis, 
nei kiti galai negali pastot ke
lią veikimui revoliuciniam ju
dėjime. Pratęsimas kapitalis
tinės tvarkos tik yra priežasti
mi pačios darbininkų klasės 
neveiklumo. Gyvi į kapus ne- 
lysim, o kol gyvi turime dar
buotis darbininkų klasės per
galei.

šiandien ūkanota, rytoj gali 
išsigiedryti. Europos demo
kratinių šalių imperialistai 
parsidavė Hitleriui ir laikinai 
pakeitė Europos atmosferą. 
Rytoj, užporyt žmonių minios 
tą atmosferą gali greitai pa
keisti, apvalyti nuo išdavikų 
nuodų. Tą viską žmonės, se
ka visame pasaulyj, neatsilie
ka ii’ lietuviai. Tokiu būdu 
šiemetinis vajus turėtų būt 
sėkmingesnis už visus perei
tus. Philadelphijos "Laisvės” 
piknikas turėjo būt silpnesnis, 
o jis buvo sėkmingesnis todėl, 
kad tvarkėsi reikalai geriau. 
Visų trūkumų neišgyvensim.

ALDLD 6-to apskričio na
riai, kitų 
“Laisvės” 
ninkiško 
ateikit į
nors po vieną naują skaitytoją 
laike šito vajaus. Kas tik pa
siųs skaitytoją, jo ar jos ‘poin- 
tai’ bus priskaityti prie va
jaus.

organizacijų nariai, 
skaitytojai ir darbi- 
judėjimo rėmėjai, 
pagelbą, gaudami

A. J. Smitas.

Kaip Mainų Inspekto 
riai Atlieka Savo 

Užduotis
Anglių industrija, ar ji yra 

minkštosios ar kietosios; ar an
glis yra imama iš gilumo že
mės, iš po'vandens, ar iš kal
nų, yra viena iš pavojingiau
sių industrijų, jeigu ne pati 
pavojingiausia. Dėl labai di
džio gamtos nekreipimo aty- 
dos jas (anglis) tveriant, o 
dargi kapitalistams pasiėmus 
eksploatuoti ji yra tikras vul
kanas, kuris ryja darbininkų 
sveikatą ir gyvastis masiniai, 
galima sakyti. Dėlei tų dvie
jų priežasčių — gremėzdiško 
gamtos sutvėrimo ir kapitalis
tų operavimo dėl pelno—jau 
nuo tų laikų, kaip mainos pra
dėtos dirbti ant didesnės, ma- 
syviškesnės papėdės ir vis di
desnio skaitliaus žuvimo dar
bininkų, mainas turinčios val
stijos pradėjo rūpintis savo le- 
gislatūrose, kad išleisti atitin
kamus įstatymus anglių baro
nams ir mainieriams, kurių 
nusakymu einant būtų galima 
minimalizuoti tų industrijų 
darbininkų nelaimes ir gyvas
čių žuvimą. Iki šiol įvairios 
valstijos turi eiles tų įstatymų 
(dėl taupymo vietos laikraštyj 
ir dėl jų nesvarbumo skaityto
jams, čia tų įstatymų nežymė
siu).

Kad įstatymai būtų pildomi 
iš abiejų pusių, valstijos turi 
įsteigusios mainų biurus su 
viršylomis.

Kaip 'Biurai Operuoja

Kaip Pennsylvanijos valsti
joje, biuro sekretorius mainosi 
sykiu su gubernatorium (kas 
keturi metai). Sekretorius pa
skiriamas per gubernatorių, su 
UMWA pritarimu. ' Kadangi 
mainos yra išdalytos į inspek
cinius distriktus, tai sekreto
rius, užėmęs ofisą, paskiria sa
vo asmeninius draugus į- in
spektorių urėdus. Tie žmonės 
paprastai yra ilgus metus tar
navę kompanijoms, kaipo mai
nų bosai, turį "labai didį” pa
tyrimą, kiek liečia apsauga ir 
mainų operavimas. Tie žmo
nės tarnauja angliakasiams ir 
vadinasi valstijos inspekto
riais. Jų užduotis yra savo 
distriktuose lankyti mainas ir 
prižiūrėti, kad mainos būtų,
operuojamos pagal įstatymus kaista. O kada jie gali nusi-

ir būtų saugios visais atžvil
giais. .

Jie taip lygiai turi prižiūrė
ti, kad mainieriai iš savo pu
sės prisilaikytų } taipgi eiles 
taisyklių savo saugumui. 'Jie 
turi galią netvarkiai vedamas 
mainas uždaryti. Jų pareiga 
nelaimei ištikus greit nuvykti 
vieton; ypač turi smulkmeniš
ką raportą išduoti, kada įvyk
sta užmušimai.

Biuro sekretorius yra jų bo
sas ir jam jie yra atsakomin- 
gi. Pats sekretorius, greta in
spektorių dirigavimo, laiko sa
vo žinioje valstijos mainų re- 
zursus. Jo metinė alga $6,000, 
o inspektorių—$4,500. Na, tai 
jie ir dirba, kaip viena rami 
šeima.

Iš paviršiaus žiūrint, rodosi, 
neturėtų nei plaukas mainie- 
riams darbe dingti. Bet tikro
vė rodo, kaip tik atbulai.

Inspektoriai Darbe

Greta šių valdiškų inspekto
rių dar dirba ir apdraudos 
kompanijų inspektoriai; taip
gi ir pačių kompanijų inspek
toriai. Visų jų užduotis ta pa
ti. Pirm, negu tėmysim jų 
darbuotę, turime pažvelgti į 
tai, kokiose apystovose jie tu
ri dirbti ir kaip jie turi ma
nevruoti, kad ateityje galėtų 
duoną pelnyti.

Valstijos inspektoriai, kaip 
sakyta, yra paskirti per biuro 
sekretorių. Keturių metų gu
bernatoriaus terminui pasibai
gus, eina lauk visas biuro per
sonažas. Kaip biuro sekr., 
taip ir inspektoriams, dirbant 
sąžiningai, neišvengiamai rei
kėtų užrūstinti kompanijos. 
Terminui pasibaigus, kur tada 
reikėtų, jiems gauti darbai? 
Juk jų visų užsiėmimas yra 
mainų bosais. Užtat jie visi 
turi dirbti eidami "viduriu”— 
dirbti, kad ir avys liktų "čie- 
los” ir vilkai sotūs, o terminui 
pasibaigus, gauti atgal savo 
seną darbą pas buvusią kompa
niją.

Su kompensacijos inspekto
riais irgi panaši istorija. Tie
sa, jie nėra renkami termi
nais. Jie gali dirbti komp. 
ir ilgus metus, kol misi

/

kalsti, tai nei jie patys ne
gali pasakyti. Netekus darbo 
bile kada, jiems irgi reikia 
kreiptis prie anglių kompani
jos prašant darbo. O dirbda
mas- kompensacijos kompani
jai teisingai, nejaugi begausi 
pas anglies kompaniją darbą 
buvęs jų priešas? Jie taipgi 
turi koja kojon dėti su valdžios 
inspektoriais.

Ogi anglies komp. inspek
toriai — tai ką jau bekalbėti. 
Jų tikslas ir darbas yra dirb
ti komp., kad apgauti įstaty
mus, kad lengvinti įstatymų 
"naštą” komp. Bet visos trys 
inspektorių grupės dirba sy
kių. •

Dabar galime pasekti, kaip 
jie dirba, žinodami jų darbo 
aplinką.

Aš pats dirbu kasyklose 27 
metus. Daug sykių teko maty
ti sužeistų ir užmuštų darbi
ninkų. Bet nei sykį nebuvo 
tekę tėmyti inspektorių dar
buotę. Bet pasitaikė proga ir 
štai kaip:

Dirbu tūlose mainose pas 
kontraktorių. Mainos gazuo
tos, viršai neįmanomai prasti. 
Dirbu aš ir daugelis mūsų ten. 
BaĮ. 25 d. “ iš gretimo man 
"pleiso, ” per pilerio skerskir- 
tį (crosscut), atbėgę^ jaunas 
vaikinas ir suriko: "Eik grei
čiau, Antanas po raku !” Su
bėgome daugelis ir nei vienas 
nežinome po katra krūva ak
menų Antanas prislėgtas, nes 
tas pleisas bvo niekas dau
giau, kaip akmenynė. Du jau
ni vaikinai, kurie dirbo su 
Antanu, mainieriu, atsipeikė
ję nuo išgąsčio, parodė, kur’ 
Antanas buvo. Išėmėm. Anta
nas karštas, garuoja, bet jau 
nebekalba. Sualsavo dar ke
lis sykius, kraujas prapliupo 
per burną ir nosis. Puiki pe- 
čenka kontraktoriui! Bet jis 
nevalgė. Kol nuvežėme ligon- 
butin, Antanas jau buvo šaltas, 
kaip ledas. f

Telefonas suskambėjo ir 
pranešta mainų, administraci
jai. Tuojau pribuvo adminis
tratorius su komp. inspekto
rium. Pleisan įeiti negalima 
dėl jo prasto pperavimo ir 
prasto jo gamtinio subudavo- 
jimo. čia tik skylė išmušta, 
kad tik įlystų, "šeikeris.” To
liau, žinoma, 25 pėdos platu-

Bet kad čia vanduo la
šėjo, kaip lyjančioj dienoj, tai 
po "šeikeriu” upeliukas tekė
jo. Tokiems ponams neįma-

noma buvo įėjimas, kadangi 
reikėjo tiek susilenkti, kad 
net pilvas sušlaptų. Ponai nu
tarė įėjimą padaryti per ma
no "pleisą.”

O tas "pleisas,” tai atitinka 
giesmei: "Nuo pavietrės, ba
do ir vainos.” Tas "pleisas” 
prilygsta mums nematytai, bet 
girdimai, peklai, čia propas 
prie propo ir dar tarpe jų 
vjršus išgriuvęs. Visas viršus 
atslūgęs nuo gero akmens 
apie 6 colius ir kabo ant pro- 
pų, vanduo lyja, šis pleisas 
operuojamas paneigiant visus 
mainų įstatymus ir verčiant 
žmones užlioduoti po tris ka
rus nuo žmogaus.

Mainų užveizdom buvo nu
rodyta, kur Antanas padėjo 
galvą už kontraktoriaus ir 
komp. godumą. Man tuojau 
įsakyta per savo "pleisą” ir 
tą skerskirtį nuvalyti taką ir 
pristatyti daugiau propų. 
Mat, jau ateis valstijos ir 
kompensacijos inspektoriai, jų 
"darbas” prasidės. Viskas at
likta (niekas, žinoma, neda
ryta užmuštojo "pleise”). 
Ant rytojaus man liepta pa
laukti lauke, kol pribus in
spektorius. Aštuntą vai. ry
te atšnypštė puikiame limo- 
zine labai įsiganęs didelio 
ūgio ponas. Tai kompensaci
jos *!nspekt. Pasisveikinęs su 
bosu ir kontraktorium, vestu
vių laiko nuotaikoje, užsivil
ko darbines drapanas ir įėjo į 
lempų šapą ir pradėjo egza
minuoti lempas, lyg 
turėtų ko bendro su 
viršumi, kuris užmušė

Leidžiamės žemyn. 
700 pėdų gilumo. "
(keltuvas), nors po valiai lei
džiama klederuoja ir taikosi 
rasti jDogą iššokti iš savo bė
gių. Inspektorius patėmija 
bosui, kad reikalinga šaftui 
remontas. Bosas pažymi, kad 
"daromas”. To užteko.

Einame mainomis. Inspekt. 
eina ir galvą užvertęs ir į vi
sas puses 
lazda į 
Kaip kur 
pastatyti,
paplatinti. Bosas nesipriešina 
ir vis prižada išpildyti patvar
kymus. , Viskas taikiai, gra
žiai su bosu.

Bet štai randame bedirbant 
ant kelio mainierį. Aha, jau 
ne tas inspektorius, žiauriai 
užklausia, kur tavo akiniai?

pabėgo pakalnėn ir 
ant mainierio bedir-

jį užmušė, tada bo-

mo.

žinoma, aš neturėjau, 
mat, gaudoma, ar mainie- 
nesinešioja mainose rūky-

lempos 
mainų 

žmogų.
Šaftas 

Klėtka”

žiūrėdamas, tai su 
viršų suduodamas, 
liepia bosui balkius 
kaip kur pakelius

Tuojau užlipo mainieriui ant 
kojų ir žiūri, ar jo batai su 
plieniniais galais. "Kur tavo 
dinamitas? Kokia tavo bata- 
reja? Kur tavo šovimo * vie
los?” — šaukia jis. "Na, o 
‘štogas’... baladok!” "Blo
gas!. . .” "Blogas!. . .” "Lupk 
žemyn!” čia bosas įsikiša, 
kad negalima, nes nulaužtų 
elektros perlaidą ir sustabdy
tų keliom minutėm mainų ju
dėjimą.” "Ah, na, tai kitu 
sykiu nulupkite” — pareiškė 
jis ir suminkštėjo.

Štai jau užmuštojo "plei
sas.” Suėjome, sustojome. Pa
rodyta vieta, kur užmušė. 
"A, tai blogos pleiso aplinky
bės” — pareiškė jis ir davė 
nurodymų, kaip tokį pleisą bo
sas turėtų dirbti. Apklausinė
je leiberius, kokio gabumo ir 
atsargumo tas mainieris buvo 
ir išėjo lauk, o aš pasilikau 
darbe. Už pusvalandžio pa
šaukia mane lauk pasakyti, 
kurią valandą tą žmogų už
mušė. Tada jis davė man ci- 
garetą ir pareikalavo degtu
ko.
Čia, 
riai 
mo.

Jis pripažino, kad teisybė, 
kad tas mainieris likosi ten 
užmuštas ir nėra melas. Tuo- 
mi pasibaigė jo darbas.

Už dviejų dienų po to at- 
šlubukštino senyvas, bet drū-. 
tas žmogus, valstijos inspek
torius. Kaip iš valdžios tar
nautojo, laukta daugiau. Bet 
apsirikta. Jis bailesnis ir už 
pirmesnį inspektorių. Jis pa
žiūrėjo į tą vietą, kur užmušė 
žmogų ir tikėjo, kad tas ra
kąs (dviejų tonų sunkumo) 
galėjo užmušti. Pažiūrėjęs ar 
nesiranda tame "pleise” gazo,* 
grįžo mano vieton, čia apgai
lestavo, kad ir šios vietos pa
dėtis prasta, žinoma, davė 
vaikiškų sugestijų, kajp tokia
me darbe dirbti. O mano jau
nam leiberiui, drebančiam iš 
baimės, patarė nebijoti maino
se gaut užmušti, nes juk už
mušą žmones visur ir net na
mie.

Taip ir jo darbas užsibaigė 
to žmogaus gyvasties neteki
mo reikale. Už savaitės laiko 
kitoje tų mainų sekcijoje ka- 
rukas užmušė kitą mainierį. 
čia "pleisas” ėjo žemyn. Ke
lias nebuvo apsaugotas nuo 
pabėgančių karukų. Matomai, 
vaikomi kontraktoriaus, kad

daugiau ir greičiau padarytų, 
atkabino tuščią karųką jam ir 
paliko ant pačio kalnuko. Ka- 
rukas niekur neturėdamas at
siremti 
užbėgo 
b ant.

Kaip
sas įdėjo apsaugos priemones. 
Inspektoriai kitą dieną atėję 
rado viską tvarkoje. Pasi
krapštė pakaušius ir priėjo iš
vados, kad kaltas motormano 
pagelbininkas ir užmuštasis. 
Gyvasis neteko darbo, o už
muštasis gavo "amžiną atilsį.” 
Bet tie vyrai savaitė atgaL 
ten vaikščiojo ir "nematė,” 
kad ten nebuvo saugumo.

Taip neteko gyvasčių, tiedu 
darbininkai, taip netenka po 
daugelį jų kiekvieną dieną. O 
Šįe vyrai tik vaikštinėja min
džiodami įstatymus ir trypda
mi užmuštų lavonus.

Kaip jau matėme, jiems yra 
tam tikros kliūtys, kurios ne
leidžia darbą atlikti tinkamai 
—kliūtys baronų godumo nu
statytos. Tas kliūtis galėtų 
žymiai, o gal ir visiškai, pa
naikinti UMWA. Bet ji visai 
ne iš to galo prieš tai veikia 
ir veikia visai nerangiai

Požeminis.

100,000 Vengry Šaukia Ka
ran Prieš Čechoslovakiją
Budapest, Vengrija. — 

Šimtas tūkstančių vengrų 
(fašistų) demonstravo šauk
dami: “Duokite mums gin
klus prieš čechoslovakiją!” 
Keli kalbėtojai reikalavo 
atimt nuo čechoslovakijos 
Rusiniją ir pasidalint ją 
tarp Vengrijos ir Lenkijos.

Fašistai studentai ant pe
čių nešiojo slovakus, rusinus 
ir vengrus kareivius, pabė
gusius iš Čechoslovakijos 
armijos.

Nazių Likučiai Tęsia Savo 
Darbą čechoslovakijoj

Praga. — Užsilikę Čecho
slovakijoj vokiečiai naziai 
smarkiną savo veiklą fašis- 
tint visą šalį, o ypač kursto 
visus gyventojus prieš žy
dus.-

Dienraščio "Laisvės" Didysis
KONCERTAS

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus.

Koncertas Bus 13 Lapkričio-November
Labor Lyceum Salėj e 949 Willoughby Ave Brooklyn
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IŠTISAS “LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS
Kenstavičiene žymi dainininke iš Chicagos, III., 

dalyvauja šiame dienraščio “Laisves’” Koncerte.
Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, žymus lietu

vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 
“Laisvės” Koncerte.

Adelė Mickevičiūtė, Mezzo-Sopranas iš Provi
dence, R. I. Garsi Naujosios Anglijos lietuvių dai
nininkė.

Birutė Indruliutė, smuikininkė iš Scranton, Pa. 
Pirmu kartu savo talentu teiks malonumo skaitlin
gai lietuvių publikai Brooklyne,

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos 
Žilinskaitės, kurio reputacija yra žinoma gana pla
čiai, irgi dalyvaus šio koncerto programoje.

P. M, Nikolajevas, garsus rusų - italų - įrancū- 
zų Operos dainininkas, basas. Mūsų dienraščio kon
certe lietuviai turės progos jį išgirsti. Jis, apart 
klasiškos muzikos, dainuos rusų liaudies dainas.

IWO šokikų • grupė vardu “černačevsky,” 
keturioš poros pasižymėję šokimu kolektyvių liau
dies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus 
jiems yra suteikusi amerikoniška spauda.

Ukrainą Stygų Orkestras duos gražių kavalkų iš 
liaudies dainų, vadovaujant solistams. Tai bus nau
jas ir gražus kavalkas mūsų koncerto programoje.

Ensemblis Aidbalsiai, grupė puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. šalinaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liau- 

' dies šokius.

Po koncerto šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestras
Koncertas Prasidės 3:30 valandą po pietų, Įžanga 50 centų, 75 centai ir $1.00,
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,840 Balsy Padavė už CIO 
Armour Kompanijos Balsavim

Tik 237 Balsavo Prieš Indus
trinę Uniją

Armour and Co. packinghou
ses darbininkų balsavimai pa
rodė, kad beveik visi darbinin
kai balsavo už CIO uniją iš
skyrus boselius ir mažytę sau- 
jalę jų pakalikų.

Iš 3,100 darbininkų ir per- 
dėtinių, už CIO uniją padavė 
2,840 balsų, o prieš uniją bal
savo tik 237 asmens. Vadinasi, 
10 darbininkų už uniją, o tik 
1 prieš uniją. Ir tas, ką balsa
vo prieš uniją, veikiausia nėra 
paprastas darbininkas, bet 
koks nors kompanijos perdėti- 
nis.

Balsavimus prižiūrėjo Darbo 
Santykių Taryba. Visus reika
lus rūpestingai ir akylai vedė, 
kad viskas būtų teisingai atlik
ta, 1 
Bajork.

Kaip žinia, 
yra padavus 
viršininkam kontrakto projek
tą. Tiesa, kad kompanijos pre
zidentas Cabell atsisakė tartis 
dėl kontrakto pasirašymo. Bet 
jis pamatęs darbininkų nusi
statymą ir CIO unijos jėgą tu
rės pakeisti savo nuomonę link 
unijos ir tartis su jos atsto
vais.

Praėję Armour and Co. dar
bininkų balsavimai paveiks ir 
ant kitų skerdyklų.

Tenka šia proga paminėti, 
kad penkių mažesnių skerdyklų 
savininkai jau pasirašė kon
traktą su unija. Pasirašys kon
traktą Armour and Co., turės 
pasirašyti kontraktą Swift and 
Co. ir Wilson and iCo.

Stokjardų darbininkai eina 
pirmyn, sukurdami galingą sa
vo uniją — Jungtinę Packing- 
housių Darbininkų Industrinę 
Uniją. Buceris.

protis tarpe lietuvių paniekin
ti žmogaus įsitikinimus, kada 
jis numiršta ir dar išmesti ke
lias dešimtis dolerių kuni
gams.

Ilsėkis, drauge, nors ne toje 
vietoje, kurioje gyvas būda
mas pageidavai.

nes yra labai svarbių dalykų aptar
ti, todėl dalyvaukite skaitlingai. Jau 
antrą kartą šaukiam susirinkimą, o 
jūs nariai nesusirenkate. Nepamirš
kite laiko. (249-250)

Ligoniai
taiPagal mūsų miestuką, 

ligos susilpnino veikimą. Serga 
daug draugų, kurie priklauso 
prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos (ALDLD) kuopos.

SCRANTON, PA.
Šeštadienį, 5 d. lapkričio, 8 

Lietuvių Svet., 132 W. Market St. 
įvyks prakalbos. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas, ALDLD CK Sekretorius iš 
Brooklyn, N. Y. Tema: Pasaulinė 
padėtis, S. V. rinkimų klausimas, 
už kuriuos kandidatus lietuviai tu
rėtų balsuot ir ALDLD organizaci
jos reikalai. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti šiose prakalbose. 
Rengia ALDLD XII Apskritys.

(247-248)

v. V.

Drg. Jurkevičius senai ran
dasi džiovininkų sanatorijoje. 
Taipgi drg. S. Meškinis yra 
toje pačioje sanatorijoje. 
Drg. Ratilis serga ilgas lai
kas. Dėl nesveikatos 
veikti.

Kalve-, 
O da-

NOTTCE is hereby Riven that License No. 
GB 11033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Avenue P, Borough of Jlropklyn, County. 
of Kings, to be consumed off tho premises.

‘ HARRY SHANIK
374 Avenue P, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6823 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1018 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN and MARY ALTYN 
1018 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101-103 Ditmas Avenue, 755-9 
Me Donald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RAYMOND SCHUBERT
101-103 Ditmas Ave. & 755-9 Me Donald Ave. 

Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Stagg Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STAKER
297 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 103 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue,' Brooklyn, N. Y.____ s_______________
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 945 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1168 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES V. WILLIAMS
1168 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-38 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV DOERZBACHER 
(Bratwurst Glocklo)

1436-38 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 789-791—Jrd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR MILLS
789-791—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 205 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR ĘELLY
205 Court Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 724 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

• BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N. 
949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1156 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.’ 
RL 1085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 470 
Brooklyn, County 
on the premises.

THOMAS 
470 Court Street,
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5086 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1450 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS A. CAWLEY
1450 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95' Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DALEY and ANNE FECHTNER 
Parkview Inn

95 Bedford Avenue, į Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10756 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 72 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Wilson Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CARL
263 Wilson Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8702—4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, Courtty of Kings, to be consumed 
on ..the premises.

MARY SHEEHAN
8702—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4075 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4724—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
4724—4th
NOTICE
EB 3428 has been issued to the undersigned 
to sell
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.
407 Marcy

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic 
at6502—14 th _ Avenue, 
County of 
premises.

6502—14th
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 316 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 693 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL VISONE 
d-b-a Emil’s Restaurant

693 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

Court Street, Borough of 
Kings, to be consumed

Nauja L. Pruseikos Knyga

IŠDAVIKAI
Amerikos Istorijoj ir Sovietų Sąjungoj

m

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

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

w
BRIDGEPORT, CONN.
Teatras, Dainos ir šokiai

Rengia Liet. Jaunuolių Choras, 
spalių 22 d., 407 Lafayette St. Bus 
sulošta juokinga komedija “Skupuo- 
lio Laimė.” Taipgi choras po vado
vyste P. Bružausko sudainuos kele
tą dainelių. Vėliaus prie geros or- 
kestros bus smagūs šokiai. Kviečia
mi visi dalyvauti. Lošėjai ir choras 
prisirengė atsilankiusius pilnai už
ganėdinti.—Komisija. (247-248)

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.šiuo tarpu serga J. 

lis, sunkiai sužeistas. .
labai reikalin- 
laikraščių va- 

apylinkėje, re- 
nieko veikiant

Kurie sveiki drau
gai, turėtų padvigubinti spė
kas.

bar 
gas, 
jus 
gis,*■ v»7 *

tarybos direktorius L. C. negirdėt.

CIO unija jau 
Armour and Cq.

BRIDGEWATER, MASS

veikimas 
nes eina 
Gi mūsų, 

tyku, dar

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskr. konferencija 

įvyks 23 d. spalių, 10 vai. ryto, 735 
Fairmount Ave. Delegatai būkite 
laiku. — Sekretore. (246-248)

under 75
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
FROH

Brooklyn, N. Y.

KAINA TIK 15c
Tuojau jsigykite ją ir skaitykite. Mokesti galite prisiųsti U. S. A. 

pašto stampomis, 3c ar 5c vertės.

Tą knygą išleido dienraštis “Vilnis

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

Darbai pas mus šiuo tarpu 
eina neprastai. Tik visa bėda, 
kad iš keturių buvusių dirb
tuvių trys uždarytos, o dirba 
tik viena lietuvių kooperaty
ve dirbtuvė. Kaimynas.

BEER, WINES & LIQUORS
WHOLESALE & RETAIL 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PLYMOUTH, PA

Lietuvių Kapinių
Komiteto susirinkimas įvyks 
30 d., sekmadienį, 2-rą vai. 
Svetainėje 40 Ferry St. Yra 
svarbių dalykų aptarti, todėl
nekito dalyvauti šiame susirinkime.
— Koresp. (247-248)

Korporacijos 
spalių 
P- P- 
daug 

malo-

WORECSTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks spalių 23 d., 10:30 v.v. 
ryto, 29 Endicott St. Knyga “Ūka
nos” jau gatava ir bus dalinama vi
siems, kurie yra užsimokėję du 
metus. — Fin.' Rašt. J. N.

(247-248)

1938

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1332 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTON KROPF and ARTHUR MICHELINI 
1332 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8510—18th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
d-b-a Knock-Knock Inn.

8510—18th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4416 had been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4702—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

4702—4 th
NOTICE _____ ...
GB 11063 has been issued to the undersigned 
to sell ___
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1647 East 96th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PIOTER JBIENIOWSKI
1647 East 96th street, Brooklyn, N. Y.

FRED GEHRMANN
Avenue, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

beer at retail under Section 75

BERNHARD KATT
Avenue, Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.

beer at retail under Section 76

Kings, to be consumed on the

GEORGE CORNO
Avenue, Brooklyn, N. Y.

Kings, to
ANTHONY 
Avenue,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the
CALONE

Brooklyn, N. Y.

GARSINK1TES“LAISVĖJE

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J

Nėra valandų sekmadieniais

ClementVokietaitis

Vėliausi Nuotikiai
šiuo laiku pas mus labai 

prastos naujienos. Iš mūsų ei
lių daug veiklių draugų ser
ga ir bent du mirė į dvi sa
vaites lepko. Mirė Antanas 
Stirblis, sulaukęs 68 metus. 
Šioje šalyje Antanas išgyveno 
apie 40 metų. Užsiėmimu bu
vo čeverykų dirbėjas. Lietu
voje paėjo iš Žemaitijos. Mir
ties priežastis — nelaimė, iš
krito iš medžio apie penkias 
pėdas aukščio. Krito ant nu
garos ir po kelių dienų mirė. 
Paliko nuliūdime žmoną ir du 
sūnus, vienas kurių jau ve
dęs. Vaikus išauklėjo darbi
ninkiškoje dvasioje. Veikė 
tarpe progresyvių.

Drg. Stirblis tapo palaidotas 
laisvai ant laisvų kapinių. 
Daug žmonių palydėjo į ka
pus. Lydėjo 50 mašinų. Ant 
kapinių P. Budrinskas pasakė 
trumpą atsisveikinimo kalbą.

Nors dėl senatvės drg. Stir
blis nebuvo aktyvus veikėjas, 
bet visada rėmė darbininkų 
reikalus. Tai buvo ramaus 
būdo žmogus, sutiko su visais.

Ilsėkis, drauge, ramiai!
S. Staknis mirė sulaukęs 55 

metus amžiaus, šioje šalyje 
išgyveno apie 30 metų. Lietu
voje paėjo iš Vilniaus rėdy- 
bos. Buvo laisvų pažiūrų, skai
tė “Laisvę” ir priklausė prie 
Literatūros Draugijos ir ILD 
per daug metų. Bet iškilus 
sklokai, susvyravo ir metė Li
teratūros Draugiją. Tačiau 
prie ILD priklausė iki mirties.

Staknis sirgo ilgai ir labai 
vargingai užbaigė gyvenimo 
dienas. Paliko moterį ir du 
sūnus. Stengėsi vaikams duo
ti mokslo. l’apo palaidotas 
su bažnytinėmis. ceremonijo
mis ant bažnytinių kapinių, 
nors pats netikėjo ir nelankė 
bažnyčios per 25 metus. Gai
la, kad negyvą atidavė kuni
gams.

Tai vienas labai netikęs pa-

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 25 d., 8 vai. vak. 29 Endicott 
St. Visi nariai būkite susirinkime, 
nes turime labai daug reikalų ap
svarstyti. Taipgi turi būtinai pasi- 
mokėti duokles. Prašome atsivesti 
naujų narių. — P. B. (249-250)

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho Lietuvių Dramatiškos 

Grupės susirinkimas įvyks spalių 25 
d. kaip 8 vai. vak. pas D. P. Leka
vičius, ,1217 Beaver Ave., N. Š. 
Pittsburgh, Pa. Visi nariai būkite,

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
gailina gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų Ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas 

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
IR NERVŲ LI
GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP- 

_____  NUMAS, ŽARNŲ 
ir SKILVIO LIGOS, HEMORROt- 
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 nesveikunąą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu, ir jūsų liga bus 
jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS

9

Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St, N. Y
Tarp 4th Ave. ir Irving Place
A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

a H
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

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

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

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

Kaip Geriausia Gauti Naujų Skaitytoją
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į namus. 

Namuose galima plačiau pasikalbėti, lengviau įrodyti naudingumą skaityti 
“Laisvę.” .Dabai’ labai svarbus momentas gavimui naujų skaitytojų, nes ka
ro pavojus yra baisus rūpestis kiekvieno žmogaus ir kiekvienas mąstantis 
žmogus nori skaityti žinias.

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

vę.” Nes “Laisvės” plątįnimas yrą labai svaraus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistruokite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami kontesto reikalu adresuokįtę:

“Laisvė,” 427 Lorimer SI Brooklyn, N. Y

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7178

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu. 
Iš senu padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairičm 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

paveiks-

su ame-

VARPO KEPTUVĖ' i I
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

|R ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIU DARBAS 
NEBUS SUNKUS. KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA 

varpo 
Ken tuve 4S

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duoną, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cąkp, poffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen^ 
Dpughnuts, Pies, Pastrjes Apple Turnovers ir Jelly Rolls,

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime InformacŲas apie svorį ir kalnas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y,
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NewWto^<Žfe^ZlntOT
FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

ligonį,

4,

6-tu

pa-

SUSIRINKIMAI
NUSIŽUDĖ AKTORĖ SERGANTI DRAUGAI

bu-

Ar Žinote, Kad—
ir eiles

RESTAURANTAS

kokį jinai

Į^.IVI ĮįUĮI fUĮI IMI MIUI ĮŲI IUI IUI IUIIUIFUIMIUIM MIUI FUI RĄ MMM

S

Advokatui 
išvakarėse

rių 
nes 
sas 
joj.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

laišką 
žudys-

APSKRIČIO KUO- 
IR VEIKĖJAM

Apskr. Komitetas šaukia

jau 
su- 
lai- 
ne-

Dėlto 
visomis

ir pergyveno.
Mecca Temple,

talpinančias 
užrašus nuo 

iki sausio,

CIO išplatins tarp savo na- 
milioną kopijų informaci- 
literatūros kas liečia patai- 
N. Y. Valstijos konstituci-

pagerbt mitin- 
kalbėtoju bus

punktas duotų darbinin- 
šiokių tokių apsaugų 

anti-monopoliniūs įstatus, 
žinia, kuomet tik darbi-

Peter Coleman, newyorkie- 
tis, išstojo gatvėn prieš atei
nantį automobilių prie 34th 
St. ir 2nd Avė., N. Y. Tapo 
mirtinai užgautas.

Areštavo II. Fagen, Ben. 
Radus ir Milton Sackman, 
newyorkieČius, nužiūrimus iš
vogus $5,000 vertės taksų 
štampų pora mėnesių atgal.

būti užgirta?”
BALSUOKITE: “YES.

do 
ve- 

yra didžiausia 
šiol sugrįžusių.

J.
(247-248)

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

sis pametęs raktus. Neįtiki
nęs, bandęs pabėgt.

Jerome Indra, 
Northcutt, John 

Isidore Tivin ir Wil- 
Illinois ; 
Seattle,

Steinman, iš 
Sorsa ir 

Oregon ;

sako, kad

sergąs. Jam pašaukta 
ligonbučio daktaras ir ambu- 
lansas. Apžiūrėjęs
daktaras davė jam vaistų ant
vietos, sakydamas, kad jo li
ga nėra pavojinga ir nekenks 
pasirodyti areštantų patikrini- 
me-kvotime.

3, 5, 7. *
Balsuot “Yes” už punktus 
6, 8, 9.

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

PhmHHKBI

AREŠTAVO POLICIJOS LEITENANTĄ BEHAN 
KALTINANT JĮ IŠVOGIME REKORDU

Policijos leitenantas Cuth- l kartu įspėdami, kad kaucija 
bert J. Behan sulaikytas po Į gal būsianti numušta, jei jisai 
$25,000 kaucijos iki tolimos-1 “kooperuos būsimiems tyri
mo kvotimo spalių 28-tą. Jis 
kaltinamas išvogime ir suža
lojime 7,200 policijos rekor
dų, reikalingų specialiam pro
kurorui John Harlan Amen 
tyrime tariamų suktybių 
Brooklyno teisdarybėj. Behan 
sakėsi nekaltas.

Skundas, pasirašytas vei
kiančio vyriausio inspekto
riaus John J. DeMartino, kal
tina Behan pasislėpus Brook
lyno policijos patalpose spalių 
15-tos rytą ir išėmus iš re
kordų 6 knygas, 
areštų ir bondsų 
rugpjūčio, 1936, 
šių metų.

Skunde toliau
Behanas matyta su knygomis 
per policistą Edwalxl J. Law
lor, kuris apie tai “ipformavo į 
policijos komisionierių Lewis j Išvogtieji rekordai laikoma 

 

J. Valentine ir (Rugelį kitų svarbiais Brooklyno teisdarybės 

 

aukštų policijos viršininkų,! įstaigose suktybių tyrinėji- 
tiriančių skandalą. į mui, pradėtam šeši mėnesiai

Padėt Behaną po aukšta 
kaucija prašęs policijos in
spektorius Michael F. Mc
Dermott ir distrikto prokuro
ro padėjėjas Lewis Joseph,

1“kooperuos 
mams”.

Už trijų valandų po užra
kinimo kalėjime, Behan pra
dėjęs šauktis pagelbos, sakėsi 

žydų

Policijos komisionierius Va
lentine išsireiškęs, kad įtari
mas iš pat pradžių puolęs ant 
Behano dėl jo prastos reputa
cijos ir pirmesnio rekordo. 
Dar 1920 m. jis buvęs kalti
namas auto vagystėje, tačiau 
specialių sesijų teisme buvęs 
išteisintas.

viršininkų,! įstaigose
į mui, pradėtam šeši 
atgal per majorą F. H. La
Guardia, to pareikalavus Pi
liečių Komitetui, veikiančiam 
kriminalysčių kontrolės srity
je.

Kaip Balsuosite 
Konstituciją?

Sugrįžta Dar 33 
Veteranai

Sykiu su rinkimais guber
natoriaus, kitų valdininkų, 
kongresmanų ir assemblyma- 
nų, New Yorko mieste ir vi
soj valstijoj bus balsuojama 
Konstitucinės Konvencijos pa
siūdytos pataisos prie N. Y. 
Valstijos konstitucijos.

Komunistų Partija pataria 
balsuot tik už naudingesnius 
darbo žmonėms ir plačiai vi
suomenei punktus, o žalinguo
sius atmest. Jie bus atmesti, 
jei darbo žmonės ir liaudis 
abelnai neapsileis, jei daly
vaus balsavimuose ir jei bal
suos žinodami, už ką balsuoja. 
Darbo žmonės, kaip žinia, su
daro milžinišką didžiumą bal
suotojų.

Patariama balsuot “No” 
prieš punktus su numeriais 1, 
2,

šį antradienį, laivu Tie 
France sugrįžta dar 31 
teranas. ši 
grupė iš iki
Gi ketvirtadienį, spalių 27-tą, 
laivu Manhattan, sugrįš dar 
du.

Su šių grupių sugrįžimu jau 
bus parvežta arti 700 Lincol
no Brigados narių. Parveži
mas likusių lincolniečių pri
klausys nuo to, kaip greit bus 
užbaigta sukelti $150,000 fon
das, reikalingas jų parvežimui 
ir tuojautiniam aprūpinimui 
po sugrįžimo.

Laivu He de France sugrįž
ta Morris Brier, Rollin Dart, 
Sol Feldman, Samuel Mende- 
lowitz, Thomas Mina, Jacob 
Rotter, newyorkieciai; Giaco- 
mini Apice, Bernard Konefs- 
ky, Thomas Ray ir Nicholas 
Tuggle iš California; Nathan 
Dickson, 
Charles 
Smith,
liam Zaslavsky iš 
Rudolph Corbin iš 
Wash.; Aarne 
Michigan; Toiva
Earl Steward, i

APIE NUMERĮ 6-TĄ
Punktas ?su numeriu 

klausia:
“Ar siūlomoji pataisa,

teikta Konstitucinės Konvenci
jos sąryšyje su darbininkų tei
sėmis ir nustatymu valandų ir 
esamomis toj apylinkėj algos 
skalėmis viešiems darbams, tu
ri

Mike Bubich, Fred Rollins ir 
Ralph Woimala iš Wisconsin; 
Curtis Craig, iš New Jersey; 
Ilans Jorgensen ir Veikko 
Lindfors, iš Minnesota; Mar
tin Grumet, iš Pittsburgh, 
Pa.; Harry Holborn, iš Albu
querque, New Mexico; Hyman 
Jacobs ir Axel Reinhoms, iš 
Massachusetts; ir Robert 
Thwing, iš So. Dakota.

Laivu Manhattan sugrįžta 
James Lamarca, iš New Yor- 
ko, ir Alois Lussi, iš Milwau
kee.

Valstijos, Apskričio ir Mies
to Darbininkų Lokalo 1-mo 
Piki. Taryba užgyrė darbiečio 
Bernard- Rcsevick kondidatūrą 
į kongresmanus ir žada akty
viai remt.

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namą darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai VakaroTel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

Dorothy Hale, gražuolė ak
torė, plačiai žinoma turtingo
sios draugovės rateliuose, 
penktadienio rytą iššoko iš 
savo apartmento, esančio 16- 
me aukšte Hampshire House, 
Central Park South, ir ant 
vietos užsimušė.

Palikti laiškai, sakoma, ro
do, kad jinai planavus nusi- 
žudyt jau su virš mėnuo at
gal. Viename laiške, rašyta
me rugsėjo 21-mą, jinai 
pažymėjus, kaip turi būt 
tvarkyta jos palikimai ir 
dotuvės. Prašoma nieko 
kaltint už jos mirtį.

Dorothy Hale, 33 metų, 
vo našlė Gardnerio Hale, 
maus amerikono artisto pie
šėjo. Jisai tapo užmuštas au
to nelaimėj 1931 metais.

Savo gyvenimo užbaigą ji 
suplanavusi iki smulkmenų. 
Jos kūno radėjų parankumui, 
ji palikus raštelį įsuktą savo 
rašomojon mašinėlėn su nuro
dymu adreso savo sesers, kuri 
gyvena su tėvais Pittsburgh e, 
taipgi savo advokato John H. 
Vincent, 
pasiuntusi 
tės.

Liūdesį, turėjo 
savyje, ji mokėjusi slėpt. At
rodžiusi linksma ir tik išvaka
rėse turėjusi keletą linksmų 
sueigų su savo aratimiausiais 
draugais. Vienoje sueigų ji
nai kalbėjusi su kuo nors iš 
toli telefonu ir jai artima po
nia Brock Pemberton manan
ti, kad tas, galėjęs turėt ką 
nors bendro su jos nuospren
džiu užbaigt saužudystės pla
ną.

Pabėgęs Trokas Užmušė 
Moteriškę

Pradėjęs savaime važiuot 
didelis alui vežiot trokas pa
sileido gatve sukaliodamasis į 
šalis ir galop smogė į saldai
nių krautuvę, kampas Hoyt ir 
Fulton Streets, šimtai vaikš
čiojančių gatvėmis, spiegdami, 
sklaidėsi į visas puses, bet ne 
visi spėjo pabėgt. Nežinoma 
moteriškė užmušta ir keli as
menys sužeista.

Susidūrus mašinai su gat- 
vekariu prie 183rd St. ir 
Southern Blvd., mašinos vai- 
mušta.

<
Al. Dobinis, jaunas “Lais

vės” spaustuvės darbininkas, 
pastarosiomis dienomis skun
dėsi šalčiu ir, jam pablogėjus, 
šeštadienį turėjo apleisti dar
bą.

Drg. V. Januška vis tebe
serga. Randasi Queens Gene
ral Hospitalyj, Jamaicoj. Lan
kymo valandos trečiadieniais 
ir sekmadieniais nuo 2 iki 4 
po pietų, pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 vai. va
kare.

Penktadienį tilpusiame pra
nešime apie sergančią kliubie- 
tę E. Andriuškevičienę, “L.” 
Angliško Skyriaus redakto
riaus motiną, įvyko klaida. 
Jos antrašą padaviau 387, o 
turėjo būti 378 Hooper St. z

D—gė.

šis 
.kam s 
prieš 
Kaip
ninku unijos pradeda stiprėti, 
bosąi bando jas apšaukt norin
čiomis monopolizuot industriją- 
darbininkus ir persekioja.

Jis užtikrintų minimum al
gas ir nustatytų valandas dir
bantiems pas viešus darbus 
kontraktuojančias firmas. Jis 
pareiškia, >kad darbininkai pri
valo turėt teisę organizuotis ir 
kolektyvių derybų per savo iš
rinktus atstovus.

Punktas nėra visai patenki
nantis, tobulas, tačiau jis 'lai
mėt bus geriau, negu nieko. 
Svarbu ir tas, kad dar pirmu 
kartu tapo pripažinta, jog dar
bo žmonių teisės privalo turėt 
konstitucinę apsaugą, 
punktą 6-tą privalome 
išgalėmis paremti.

Majoras LaGuardia
kitų žymių žmonių yra pasisa
kę už reikalingumą šio punkto.

R.

LDS III
POM

LDS III 
kuopų darbuotojų-vajininkų susirin
kimą, sekmadienj, 23 d. spalių, 2 v. 
p. p. “Laisves” Svet., 419 Lorimer 
St. Šio susirinkimo tikslas yra išsi
aiškinti visas techniškas taisykles, 
surištas su Įrašymu vaikučių j LDS, 
ir pasitarti visais svarbiais vajaus 
ir abelnai veikimo reikalais. 
E. Gužas, sekr.

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.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

RHEA

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras .Įcamba. 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo (LDS) jaunuolių 
kuopa ruošia čekerių ir šach
matų turnyrą ? Kontestantai 
jau registruojami. Tame dar
be entuziastiškai darbuojasi 
jaunuolių komisija — Birutė 
Paltanavičiūtė, Keistutis Mi- 
chelsonas ir Walteris Kubi
lius. Girdėjau, kad kaikurie 
kontestantai jau sušilę prak
tikuojasi. Petras Taras su 
Balsiu kas dieną apsistumdo 
šachmatais. Kriaučių čeker- 
ninkų grupė Piliečių Kliube 
žėdną vakarą treiniruojasi ir 
tvirtina, kad čekerių čiampio- 
natą laimės kriaučių čekernin- 
kų smarkuolis. Matysime...

To turnyro tvarką, laiką ir 
vietą paskelbs pati komisija. 
Jūsų reporteris čia tik prane
ša, kas dedasi už kulisų.. . .

Užsiregistruoti galima pas 
aukščiau minėtus jaunuolius. 
Girdėjau, kad Liet. Piliečių 
Kliube vakarais bus specialus 
registratorius. Norintieji imt 
dalyvumą turnyre, nepraleis
kite progos. Rep.

Policistas Haye, nuvažiavęs 
į Jamaica judžio pažiūrėt, 
prie Standard Place pašovęs 
ir pagavęs C. Magliro, auto 
vagišių. Bandytoji pavogt 
mašina priklausiusi J. Lapins- 
kiui, 95-14 — 131st St., Rich
mond Hill. Magliro išmušęs 
pastatytai mašinai langą ir tą 
mačiusiam policistui aiškinę-

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Grįžusiom iš Belaisvės 
Sutiktuvės

Šį trečiadienį, spalių 26-tą, 
ruošiama iškilmingos sutiktu
vės ką tik sugrįžusiems iš fa
šistų koncentracijos kempių 
belaisviams, Lincolno Briga
dos veteranams. Čion newyor- 
kiečiai pirmu kartu turės pro
gą išgirsti apie sąlygas Fran
co koncentracijos kempėse iš 
tų žmonių, kurie viską savo 
akimis matė 
Sutiktuvės bus 
New Yorke.

Belaisviams 
ge vyriausiu
Manhattan© prezidentas Stan
ley M. Isaacs. Taipgi kalbės 
Robert Raven, paskilbęs ve
teranas, kuris kovose už de
mokratiją prarado regėjimą 
ir šiaip buvo sunkiai sužeis
tas, negali vaikščiot be kitų 
pagelbos.

• čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų
• Visas maistas geriausios rūšies.
J KAINOS ŽEMOS

• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKĖJE

: JOSEPH AŽYS :
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J

corner Union Avenue

Manhattan
į

i

264 GRAND STREET '
(kampas Roebling St.)

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-1645

License No. L. 886

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

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Willlamsburgli’e.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS 
Philadelphia Rye 
Bottled in Bond 4 metų senumo, 100 proof 

$2.49 kv. $1.29 pt.
reguliarč kaina .$3.39 reguliarė kaina $1.75 
Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam •Gi
rnas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuviu 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. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661




