
Krislai
Keistas žmogus.
Verkia ir Rėkia.
“Keleivio” Redakcijai.

Rašo R. Mizara.

Fašistų “Vienybės” redakto
rius—keistas žmogus. Čia jis 
verkia, guodžiasi, kaip koks 
sirata, kad jį “bendrafronti- 
ninkai” (socialistai ir komu
nistai) be reikalo puolą, čia, 
vėl, žiūrėk, jis šūkauja, būk 
tie patys “bendrafrontinin- 
kai” labai “Vienybės” nusi
gandę. Sunku suprasti, ką p. 
Vitaitis mano tuomi pasakyti.

Kiek tai liečia mus, galime 
pareikšti p. Vitaičiui, kad mes 
niekad nebuvome fašistų “Vie
nybės” nusigandę ir niekad ne
manome ta liga sirgti.

Mes jam galime Naujojo 
Testamento žodžiais pasakyti, 
.kad “Vienybė” mums—debe
sėlis be lietaus, arba tariant 
lietuviškai : senas vilkas be 
dantų!

“Keleivis” susirūpino “Lais
vės” darbininkais. Jis rašo, 
būk, girdi, “Laisvės” darbinin
kai turį būti suorganizuoti į 
darbo uniją.

Charity begins at home! sa
ko anglų priežodis. Jeigu “Ke
leivio” redaktoriui taip labai 
rūpi “Laisvės” darbininkai, 
tai jis pirmiausiai turėtų suor
ganizuoti savo spaustuvės dar
bininkus į uniją ir, žinoma, 
mokėti jiems unijistines algas!

Kai jis tą padarys, tuomet 
galės svietą mokinti.

Tiesa, apie tai rašo ne pats 
“Keleivio” redaktorius, o tūlas 
pliauškalas, gyvenąs Brookly- 
ne. Bet “Keleivio” redakcija, 
jeigu jai ištikrųjų rūpi bendra 
veikla, neturėtų laikraštin dė
ti, ką parašo koks nors šala- 
putris, kuris nieko nenusima
no.

Ne visi “Laisvės” darbinin
kai priklauso unijoms. Redak
cijos darbininkai yra Ameri
kos Laikraštininkų Gildijos 
nariais. Bet spaustuvės darbi
ninkai,—zeceriai ir presma- 
nai,—unijai nepriklauso.

Kodėl?
Vyriausiai todėl, kad tų 

unijų reguliacijos yra tokios, 
kurias, norint įvykint gyveni- 
man, prisieitų laikraštį užda
ryti.

“Naujienų” ir “Vilnies” 
spaustuvių darbininkai kadai
se priklausė unijoms. Tačiau, 
po kiek laiko, jie nusitarė ne
bepriklausyti. Ir šiandien tų 
dienraščių darbininkai nebe- 
unijistai.

“Keleivio” spaustuvės dar
bininkai niekad nebuvo unijis- 
tai, niekad nepriklausė zece- 
rių unijai.

A.r jūs manot, kad “Kelei
vio” darbininkai geriau apmo
kami, kaip kitų lietuviškų 
spaustuvių darbininkai? Ne
reiks tų baikų!

Jeigu jie būtų geriau apmo
kami, tai nesiprašytų “Laisvė
je” darbo! 

* * *
Pasakysiu atvirai: jei šian

dien laikraščių spaustuvių 
darbininkai priklausytų uni
joms ir gautų unijines algas, 
tai mūsų laikraščiai vargiai 
begalėtų išeiti. Atsiminkime: 
unijistas spaustuvės darbinin
kas turi gauti tarpe $50—60 
į savaitę algos. Na, o mūsų 
spaustuvių darbininkai šian
dien gauna tik po pusę tiek 
arba, tūlose dar ir mažiau. 
Jie dirba, vadinasi, idėjai.

Aš štai ką siūlyčiau: tegu 
visos lietuviškos spaustuvės 
Amerikoje susitaria ir tesuor- 
ganizuoja visus spaustuvių 
darbininkus į darbo unijas, 
mokėdamos unijines algas. 
Tuomet dalykas bus išrištas.

Bet Į tą skaičių turėtų įeiti 
ir “Keleivio” spaustuvės dar
bininkai.

ORAS

Šiandien giedra. — N. Y. 
Oro Biuras.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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NAZIAI PASIEKSIĄ SAVO TIKSLO 
KLAIPĖDOJ BE KIVIRČŲ SU LIETU

VA, BET VIS PERSPĖJA “KAUNĄ’
Hitleriniai Laikraščiai Pažymi Lietuvos Nuolankumą Vokie

tijai—Praplatina Prekybos Sutartis su Lietuva
Berlin. — Vokietijos na- 

zių spauda atvirai remia 
Klaipėdijos vokietininkų 
reikalavimą, kad Lietu
va duotų jiem pilną savival
dybę; bet kad Lietuvos val
džia nuolankiai kalbasi su 
Vokietija, todėl nazių valdi
ninkai “labai atsargiai” šne
ka apie Lietuvos-Klaipėdos 
santikius; nenorį “bereika
lingų” kivirčų; laukią, kol 
praeis Klaipėdos seimelio 
rinkimai.

Bet nazių užsieninės mi
nisterijos organas “Diplo- 
matische K o r r espondenz” 
perspėja Lietuvą, kad jinai 
“daugiau nelaužytų” Klai
pėdos konstituciją; sako, 
jeigu “Kaunas” kivirčysis 
su klaipėdiečiais dėl teisinių 
smulkmenų, tai juo labiau 
sukels juos prieš Lietuvą.

Į t a k i n g as hitlerininkų 
dienraštis “F r a n k f u r ter

Henry Fordas Jau Einąs 
| Derybas su CIO Auto.

Darbininką Unija
Detroit, Mich. — Pirmi

ninkas Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos, 
Homer Martin turėjo pasi
tarimą su Fordo automobi
lių fabrikų direktorium 
Harry Bennett’u. Kalbėjosi 
apie teisingesnį nustatymą 
darbininkam algų įvairiuo
se darbuose, kur gaminama 
automobilių dalys. Praneša
ma, kad Fordo direktorius 
su tuom sutinkąs.

Tai dar pirmą kartą For
das teikiasi eit į derybas su 
CIO unija.

Unija per savo pirminin
ką reikalauja mokėt ne ma
žiau kaip po 65 centus va
landinės algos darbininkam 
ir darbininkėm. O dabar 
daugelis žemiau apmokamų 
darbininkų tegauna net po 
30 centų valandai.

Visoj šalyj yra apie 6,000 
fabrikantų ir fabrikantėlių, 
gaminančių automobiliam 
dalis; pas juos dirba 350,- 
000 darbininkų. Ir Fordas 
jau, sakoma, pritarsiąs fa
brikantų sutarčiai su uni
ja dėlei geresnio algų nusta
tymo tiem darbininkam.

Bet, kaip pranešama iš 
Washingtono. dar nėra ži
nios, ar Fordas gerins san
tikius su unija didžiajame 
jo fabrike River Rouge.

Hankow, spal. 28.—Ame
rikos jūrininkai iš šarvuoto 
laivuko “Luzon” matė, kaip 
japonai sušaudė 50 chinų 
kareivių ir civilių žmonių. 

Zeitung” pripažįsta, kad 
“vienas kitam prieštarau
janti jausmai tampo Lietu
vos valdžią,” bet, girdi, ji
nai dar “neįgavo gana drą
sos” panaikint karo stovį 
Klaipėdos krašte ir atsisa
kyt nuo politinės įtakos, 
kurią Lietuva ten įgijo per 
paskutinį tuziną metų, kaip 
praneša N. Y. Times ko
respondentas. Bet, pasak 
nazių, tai Lietuva Klaipė
dos krašte “daugiau” teisių 
pasisavinus, negu jai pri
klausą pagal Klaipėdos 
konstitucją.

Vokietija tuo pačiu laiku 
praplatino savo prekybos 
sutartį su Lietuva, kad su
tartis jau apima ir Sudetų 
sritį, atplėštą nuo Čechoslo- 
vakijos. Šia sutartim yra 
padidinami Lietuvos pro
duktų išvežimai į Vokietiją 
ir Vokietijos dirbinių įve
žimai į Lietuvą.

Roosevelt Atmetė Kom
paniją Pasimojimą ant

Geležkelieciu Algą
Washington. — Preziden

to Roosevelto pa skirta 
“Faktų Jieskojimo” komisi
ja atmetė užmačias geležin
kelių kompanijų, kurios rei
kalavo 15 procentų numušt 
algas milionui savo darbi
ninkų. Tos kompanijos pa
sakojo, būk jos “negalinčios 
išeit ant savo,” mokėdamos 
dabartines algas geležinke
liečiams. Roosevelto komisi
ja atrado ką kitą.

Naziai Reikalauja Sugrąžint 
Jiem Visas Kolonijas

Ladeburg, Vokietija.—Ge
nerolas Fr. Ritter von Epp, 
vadas nazių Kolonijinės Są
jungos, užreiškė, kad turės 
būt sugrąžinta Vokietijai 
visos kolonijos, kurias jinai 
turėjo Afrikoj pirm pasau
linio karo, — apie 1,130,000 
ketvirtainių mylių plotai. 
Po pasaulinio kaip jas už
grobė Anglija ir Franci j a.

Paryžius.—Franci jos val
dovai labai priešinasi sugrą
žinimui Vokietijai buvusių 
jos kolonijų Afrikoj; sako, 
kad naziai iš ten grėstų pa
vojum kitom Franci jos ko
lonijom Afrikoj.

FAŠISTŲ DIKTATŪRA 
RUMUNIJOJ

Bucharest. — Rumunijos 
karalius Karolis panaikino 
paskutines pilietines laisves 
ir paskelbė diktatūrą savo 
fašistinės partijos.

Lietuvoj Panai
kintas Karo

Stovis
Kaunas. — Lietuvos val

džia nuo lapkričio-Novem- 
ber 1 d. atšaukia karo stovį, 
kuris buvo per 12 metų pa
laikomas Lietuvoj ir Klaipė
dos krašte. Vieton karo sto
vio yra sumanytas šalies 
“apsaugos” įstatymas. Ja
me daroma nuolaidų Klaipe- 
dijos vokietininkam-naziam, 
bet jie vis protestuoja ir 
trukšmauja prieš įvairius 
punktus to įstatymo.

Dėl Žydą Deportavimo 
Vos Nesusiriejo Len

kija su Hitleriu
Berlin. — Vokietijos po

licija per dvi dienas ir nak
ties, spal. 28 ir 29 d. sugau
dė desėtkus tūkstančių žy
dų Lenkijos piliečių, sugrū
do juos į prekių ir gyvulių 
traukinius, nuvežė į Lenki
jos pasienius; ten laukąn 
išvertė tuos tremtinius, vy
rus, moteris ir vaikus, ir 
grūmodami šautuvais, durk
lais ir kulkasvaidžiais, per- 
vijo apie dešimtį-tūkstančių 
per sieną į Lenkijos pusę.

Taip staiga deportuoja- 
miem žydam naziai neleido 
pasiimt daugiau kaip po 10 
markių pinigų.

Lenkijos valdžia, atsiliep
dama į žydų “dumpinimą” 
iš Vokietijos, suėmė kelis 
šimtus Vokietijos piliečių, 
vokiečių ir žydų, gyvenusių 
Lenkijoj, ir subruko juos į 
pasienį grūst į Vokietiją.

Naziai tad pa bijojo, 
kad tokiu urminiu žydų de
portavimu į Lenkiją gali 
perdaug supykint Varšavos 
valdovus; todėl naziai stap
telėjo, pradėjo derėtis su 
Lenkija tuo klausimu ir jau 
parvežė atgal daugį lenkiš
kų žydų, kurie buvo nuga
benti į Lenkijos pasienį, bet 
dar nepermesti į Lenkiją.

Nazių “Proga”
Lenkijos valdžia spal. 6 

d. išleido įsakymą, kad visi 
jos piliečiai užsieniuose turi 
užregistruot savo paspor- 
tus pas Lenkijos konsulus 
iki spalių 29 d. ir gaut tam 
tikras žymes; o kurie to ne
padarysią, tai niekad nega
lėsią grįžt į Lenkiją.

Vokietijos valdžia pamatė 
sau proga tame Lenkijos 
įsakyme — vienu urmu per
mest į Lenkiją apie 55,000 
lenkiškų žydų, kurie nebu
vo užregistravę savo pas- 
portų pas Lenkijos konsu
lus. Nazių vyriausybė pa
reiškė, kad jeigu jinai da
bar nedeportuos tų žydų, 
tai po spalių 29 d. jau nie
kad negalės jų nusikratyt, 
nes jiem nebus leista grįžt 
Lenkijon.

Dabar gi Lenkija jau da
linai atšaukia savo tarimą 
ir sako, kad, nežiūrint Var
šavos pasportinių įsakymų,

Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

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

ŽYMIEJI FRANCIJOS RADIKALU SOCIALISTU VADAI 
SMERKIA PREMJERĄ, LIAUDIES FRONTO ARDYTOJĄ

Francijos Seimo Pirmininkas Ed. Herriot Išstoja prieš Premjerą Daladierą. Nes Daladier 
Pasiduoda Naziam ir Mussoliniui ir Stengiasi Suardyti Sutartį su SSRS

Marseille, Fra nei ja. — 
Savo žiauria kalba prieš ko
munistus ministeris pirmi
ninkas Ed. Daladier susikė
lė audrą prieš save, suva
žiavime Francijos radikalų 
“socialistų” partijos. Fran
cijos seimo pirmininkas Ed. 
Herriot ir daug kitų par
tijos vadų dėl to smerkia 
Daladierą kaip ardytoją 
Liaudies Fronto.

Kodėl Daladier Plūsta 
Komunistus

Daladier, plūsdamas ko
munistus, pareiškė, kad jis 
nieko bendra su jais netu
rėsiąs. Jis pasakojo, būk ko
munistai “išsimėtę iš Liau-, 
dies Fronto.” Kodėl? Viena, 
todėl, kad komunistai sei
me balsavo prieš užgyrimą 
Municho sutarties, per ku
rią Čechoslovakija buvo 
parduota Vokietijai; antra, 
todėl, kad komunistai atsto
vai seime balsavo prieš su
teikimą diktatoriškos galios 
dabartinei Daladiero val
džiai.
Daladier Pasinešęs Taikytis 
su Fašistiniais Diktatoriais 

prieš SSRS
Atakuodamas komu nis- 

tus, Daladier piršo Franci- 
jai taikytis su Hitleriu ir 
Mussoliniu ir sakė, kad ta
tai, girdi, “patarnautų tai
kai” Europoje. Jis ypač gy
nė ir gyrė Municho sutar
tį su Anglija, Italija ir Vo
kietija prieš Čechoslovakiją. 
Daladier taip nukalbėjo, jog 
buvo suprantama, kad jis 
galvoja apie panaikinimą 
tarpsavinės pagelbos sutar
ties su Sovietais.

(Po Daladiero kalbėda-

Japonija Grasina Fran- 
ci jai, kad Nepraleistą 

Ginklą Chinijai
Tokio. — Japonija per

sergėjo Franci ją tuoj su
stabdyt ginklų praleidimą 
Chinijai per Francijos ko
loniją Indo-Chiną. Jeigu 
Franci j a toliau praleidinės 
karo reikmenis Chinijai per 
tą koloniją, tai Japonija ga
lės daryt (karinių) “apsi
gynimo žingsnių” prieš 
Frkncįją, grūmoja Japonų 
valdžia.

Paryžius.^— Francijos už
sieninė ministerija užginči
ja, kad per Francijos kolo
niją Indo-Chiną gabenami 
ginklai Chinijai.

bus paliekama Vokietijai 
teisė deportuot atgal į Len
kiją nepageidaujamus na- 
ziam Lenkijos piliečius (tik 
suprantama, ne tūkstančiais 
vienu pradėjimu).

Są-

So-

mas, Berthod, politinis jo 
vienmintis, sakė, kad jis 
“nematąs ateities” sutarčiai 
Francijos su Sovietų 
junga.)
žmoniškesni Radikalai 

cialistai Ištoja prieš 
Daladierą

Ed. Herrioto vadovauja
mi, į vairūs vadai radikalų 
“socialistų” partijos suva
žiavime griežtai išstojo 
prieš ministerio pirmininko 
Daladiero tokius pasineši- 
mus — suardyt Liaudies 
Frontą, išvejant komunistes 
iš jo, ir sudraskyt sutartį 
su Sovietais.
Seimo Pirmininkas Ryškiai 

Užprotestavo prieš 
Daladierą

Kai suvažiavimo Bendros 
Politikos Komisijoj Daladie- 
ras pervarė r e z o 1 i u ci j ą 
prieš komunistus, tai Fran
cijos seimo pirm., radikalas 
socialistas Herriot išėjo iš 
Politinės Komisijos, protes
tuodamas. Herriot užgyrė 
nusistatymą radikalų socia
listų sąjungos Seine (Pa
ryžiuj), o jie išleido pareiš
kimą, kad ši partija “netu
ri jokių priešų tarp kairių
jų.”—Seiniškė partijos są
junga taip pat s m e rkia 
Francijos pasidavimą Hit
leriui ir Mussoliniui kas lie
čia Čechoslovakiją ir Ispa
niją; jinai mato, kad tokie 
Francijos valdžios nuolaida- 
vimai fašistiniams diktato
riams gręsia pavojum pa
čiai Franci j ai.
Delegatai Baube prieš če- 

choslovakijos Pardaviką 
Kada į suvažiavimą radi

kalų socialistų partijos at

Japonai Liepia Ameri
kai Užmiršt Lygias Biz

nio Progas Chinijoje
Tokio. — Japonų dienraš

tis “Asahi” sako Amerikai 
ir kitom šalim (apart Vo
kietijos ir Italijos) “už
miršt” lygias biznio teises 
tose Chinijos dalyse, kurias 
užima Japonija. Taip tas 
laikraštis, įkvėptas Japonų 
valdžios, atsako į Jungtinių 
Valstijų reikalavimą palikt 
Chinijos duris atviras ame
rikiečių prekybai ir pramo
nei.

“Asahi” rašo, kad jau 
“pasinaikinus” devynių val
stybių sutartis, kuri reika
lauja išlaikyt Chinijos čiely- 
bę ir atviras duris į Chini- 
ją įvairių kraštų bizniui. 
Anot, “Asahi,” tai, girdi, 
jau “nauja valdžia gimus 
Chinijoj.”

Marseille. — Gaisras per
traukė suvažiavimą Franci
jos radikalų “socialistų.”

Wi'k* 

ėjo G. Bonnet, užsieninis 
Francijos ministeris, pakilo 
griausmas niekinančių bau
bimų prieš jį. Nes Bonnet 
labai daug pasidarbavo, kad . ■ 
Čechoslovakija būtų paves-‘ 
ta Hitlerio “mylistai.” Bau
bimai prieš Bonnetą tęsėsi 
15 minučių. Jį sveikino tik 
atžagareiviai plodami.
Trys Ministerial ir Ex-Mi- 

nisteris prieš Daladierą
-Tarp tų, kurie priešinasi 
Daladiero politikai, yra ka
ro laivyno ministeris Cesar 
Campinchi, švietimo minis
teris Jean Zay, vidaus rei
kalų m in i s t e r i s Albert 
Sarraut ir buvęs užsieninis 
ministeris Delbos. » ■ ' 
Komunistai—Svarbiausi Rė
mėjai Demokratinio Fronto

“Jeigu mes išvysime ko
munistus (iš Liaudies Fron
to)”, — užreiškė Delbos, — 
“tai mes neteksime svar
biausių savo rėmėjų. Tuo
met mes turėsime atsidėt 
ant Flandino.” (Flandin gi 
pasiuntė Hitleriui sveikini
mą po Municho sutarties; 
ir Hitleris jam davė dėkin
gą atsakymą.)

Delbos atžymėjo, kad 
Franci j ai reikia palaikyt su
tartį su Sovietais ir vest 
stiprią užsieninę politiką.

Paryžiaus socialistų laik
raštis “Populaire” kritikuo
ja premjero Daladiero išsL 
šokimus prieš komunistus; 
nužiūri, kad sekamas Da
ladiero žingsnis galės būt 
vijimas ir socialistų iš LiaUr 
dies Fronto. Šis socialistų 
laikraštis bijo, kad Daladie*. 
ras, skelbdamas bataliją 
prieš “raudonuosius,” pla
nuoja panaikint 40 valandų 
darbo savaitę ir kitus dar- 
bininkam naudingus įstaty
mus, išleistus prie pirmes
nės Liaudies Fronto val
džios.
Tik Fašistai Tesidžiaugia 

Daladieru
Abelnai paėmus, tiktai de

šinieji, fašistiniai Francijos 
gaivalai tesidžiaugia minis
terio’ pirmininko pasimoji- 
mais prieš komunistus (ir 
prieš Francijos sutartį su 
Sovietais).
Vokietijos Naziai Garbina

Daladierą į
Berlin. — Hitlerininkų 

laikraščiai garbina Franci
jos premjerą Daladierą už 
tai, kad jis Marseille j taip 
smerkė komunistus ir sakė, 
kad Franci j a gali susitart 
su Vokietija “taikos palai
kymui.” Kai kurie nazių 
laikraščiai rašo, kad jau 
(slaptai) padaryta didesnių 
žingsnių “draugiškumui” su 
Francija, negu “įsivaizduo
ja net tūli aukšti valdinin? 
kai.”
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Apie Pietų Amerikos Laikraščius
Pirmiausia Pietų Amerikoje pasirodė 

lietuvių kalboj laikraštis “Rytojus.” Tai 
buvo 1927 metais. “Rytojus”, tačiau, šiuo 
tarpu yra pasmaugtas. Pasmaugė jį re
akcija. Dabar seniausias Pietų Amerikoj 
laikraštis yra “Argentinos Lietuvių Bal
sas.” Jį leidžia p. Ožinskas, o redaguoja 
amerikiečiams gerai žinomas, buvęs “At
gimimo” ir “Sandaros” redaktorius p. 
Kastantas Norkus. Laikraštis yra so
cialistinės minties. Jis būtų gan įdomus 
laikraštis, jei p. Norkus kai kada neimtų 
ir nepašmeižtų komunistų arba Sovietų 
Sąjuhgos. Mes nemonom, kad jis tai daro 
dėlto, kad taip manytų. Ne! P-nas Nor
kus ir jo leidėjas taikosi prie aplinky
bių. Jie mano, kad, kuomet įdės j savo 
laikraštį kokį nors šmeižtelį prieš ko
munistus, tai turės geresnį vardą Ar
gentinos politinės policijos nuovadoj ar
ba žvalgyboj. Žinoma, tai pigus žygis, 
klirį gali daryti tik menkos politinės 
nuovokos žmonės.

Šį mėnesį “A. L. Balsui” sukako de
šimts metų. Ta proga leidėjai išleido pa
didintą ir pailiustruotą numerį. Tegu 
p. Norkaus redaguojamas laikraštis gy
vuoja, bet jis turi žinoti, kad‘bereikalin
gas komunistų puolimas neduos naudos 
nei jam, nei demokratinei santvarkai, 
kurią “A. L. Balsas” sakosi ginąs.

• ’Mums svarbiau pakalbėti apie “Mo
mentą,” kuris taipgi pereitą mėnesį šven
te savo jubilėjų—dviejų metų sukaktu
ves.

“Momentas”— demokratinės krypties 
laikraštis pilnoj to žodžio prasmėj, jį 
redaguoja jaunas darbuotojas d. J. Bal- 
tušninkas. Jis laikosi kur kas pastoviau 
už p. Norkaus redaguojamą laikraštį. 
Mes todėl jį, labiau ir palaikome.
-••Deja, “Momente” yra tam tikrų daly

kų, kuriuos mes norime viešai pasakyti, 
kad draugai momentiečiai žinotų ir juos 
pataisytų. Gal geriausiai bus, jei mes pa
cituosime “Vilnį”, kuri, mūsų nuomone, 
labai diskretiškai ir gražiai nurodė drau
gų paklaidas.

Ji sako:
‘Momentas’ sunkiai negaluoja labai 

sunkia liga. Jame nežmoniškai daug 
Klaidų, gramatikos ir sintaksio klaidų. 
Retai kuris sakinys parašoma taisykliš- 
kai. Klaida klaidą veja. Bėda ne> tik su 
ząceriais ir korektūra, bėda ir su pačia 
reakcija.
‘/‘‘Kol ta pamatinė liga nebus apgalėta, 

‘Momentas’ nebus geras laikraštis tikra 
to žodžio prasme.”

To turėtų draugai vengti. Laikraštis 
reikia taisyti, gerinti. Be to, “Momente” 
privalėtų tilpti daugiau žinių iš Argen
tinos lietuvių kolonijų. Kol to nebus, tol 
nebus laikraštis masinis.

, Mes norime, kad “Momentas” taptų 
Klasiniu laikraščiu. Mes puikiai žinom, 
kad Argentinos lietuviai nenori kokių 
ten “palšų”, bet nori turėti sąvo laikraš- 
Cl Jeigu jie to nori, tai mūsų žmonės 
jiem tokį ir turėtų duoti.
“Nemanome, kad draugai momentiečiai 

dėl šitų kelių pastabų užsigaus. Jie turi 
' , tai priimti, kaipo draugišką pastabą, ka-

c dąpgi mes norime, kad “Momentas” bu- 
I | jotų ir turėtų gražiausio pasisekimo.
I peikia tai pastebėti, kad šiuo tarpu 
Į J*ietų Amerikoj geriausiai yra vedamas 

lįikraštis—tai “Mūsų Žodis”) išeinąs 
f, Brazilijoj. Tąi mažo formato laikraštu- 
į į', kas, išeinąs slapta, bet jis labai gerai 
| ; yra apdirbtas. Iš jo pamokas turėtų imti
į 'kiti Pietų Amerikos respublikų lietuviai, 
t .. '/Ųrųgajiečių “Darbas” taipgi šuoliais 
r 1- gėrėja.

Puiku!

Kaipgi Ištikrųjų Būtų Buvę?
Žemiau spausdiname Pier Koto (Pierre 

Cot) straipsnį apie tai, kokias orines jė
gas galėjo sudaryti kare fašistinės vals
tybės ir demokratinis blokas. Talpinda
mi šį rašinį, aišku, mes nesakome, kad 
jis pilniausiai pagrįstas tikrove. Vienas 
dalykas turi būt mūsų skaitytojams ži
nomas: Sovietų Sąjunga niekad neskelbė 
(ir neskelbs) kiek ji turi karinių orlai
vių arba bendrų karinių pajėgų. Sovie
tų Sąjunga yra ginkluota (dėka tam, kad 
d. Stalinas taip anksti, kaip 1929 metais, 
paėmė vadovybę viso SSSR apsiginkla
vimo darbo), ji galinga, nors to niekad 
ji neskelbė plačiajam pasauliui.

Žemiau telpąs straipsnis paimtas iš 
“L. Žinių” ir jis, mūsų nuomone, yra įdo
mus. Ponas Pier Kot rašo:

Karas tolsta. Mes paaukojome šian
dienos taikai mūsų sutartis ir draugus. 
Nė vienas normalių jausmų žmogus ne
gali be liūdesio galvoti apie tų likimą, 
Prahoje, kurie buvo pasitikėję mūsų žo
džiu.

Jei karas būtų kilęs, Francijos ir jos 
sąjungininkų pajėgos žemyne ir jūroje 
būtų buvusios žymiai didesnės už Vo
kietijos ir Italijos. Ar būtų buvę taip 
pat ir su oro pajėgom?

Pastarom savaitėm buvo patiekta la
bai daug įvairių skaičių. Kartais jie bu
vo tikri. Bet retai buvo daroma iš jų 
teisingos išvados. Kodėl? Todėl, kad ly
ginta dalykai, kurių negalima lyginti.

Oro kariuomenė turi keleriopos rūšies 
lėktuvus. Joje yra karo lėktuvai, apgin
kluoti ir paruošti kovai. Joje yra, ben
drai imant, rezervo laivynas, kurį sudaro 
senesni lėktuvai. Yra dar didelis kiekis 
mokomųjų, ryšiams skirtų ir kt. lėktuvų. 
Lyginant bendrą kurios armijos lėktu
vų kiekį su jos linijos lėktuvais, kad ir 
turint teisingus duomenis, prieinama, 
klaidingų išvadų. 

f X

Po tų pastabų, P. Kot paduoda lenteles, 
kurios jo sudarytos pagal geriausius, 
Francijos bei Anglijos ekspertų patvir
tintus šaltinius.—Lentelėse nurodoma ne 
absoliutūs skaičiai, bet santikiai. Išve
dant tuos santikius, daroma . buvo štūi 
kaip: kur Rusijos lėktuvai, sąmoningai 
nurodytas ne visas jos oro laivynas ir 
net ne visas Vakaruose esąs (prilei- 
džiant, kad rytų aviaciją ji pasiliktų re
zerve prieš japonus, o pusę vakarų avia
cijos—neitralizuotų, jei reiktų, Lenki
jai}; Rusijos lėktuvai turėta galvoj tik 
tie, kurie būtų buvę paskirti padėti Fran- 
cijaį.

Iš italų aviacijos taip pat išskirti pen
ki šimtai lėktuvų (tai esąs minimumas), 
kurie būtų buvę palikti Ispanijoj ir Abi
sinijoj.

Imant linijos ir pirmosios eilės rezer
vo lėktuvus ir duodant Francijai koe
ficientą 100, susidaro sekami santikiai:

Pirmas blokas: Francija 100, D. Bri
tanija 120, Čechoslovakija 50, SSRS 150, 
viso—420.

Antras blokas: Vokietija 250, Italija 
100; viso 350.

Toliau paduodama modėrniškų lėktuvų 
kiekio santikiai, laikant čįa “Pęwoitine 
510” pačiu seniausiu tipu moderniškų 
lėktuvų tarpe.

Pirmas blokas: Francija 100, D. Bri
tanija 150, Čechoslovakija 50, SSRS 250; 
viso 550.

Antras blokas: Vokietija 450, Italija 
100; viso 550.

Senesnio tipo, apginkluotų ir parengtų 
lėktuvų santikiai: -

Pirmas blokas: Francija 100, Didž. 
Britanija 120, Čechoslovakija 50, SSRS 
200; viso 470.

Antras blokas: Vokietija 250, Italija 
100; viso 350.

Pagaliau nurodoma bendro lėktuvu 
skaičiaus koeficientai atskirose armijose. 
Rusų lėktuvų turima čia galvoj tyčia tik 
pusė, italų—visi.

Pirpias blokas: Francija 100, Didž. 
Britanija 100, Čechoslovakija 30, SSRS 
170; viso 400,

Antras blokas: Vokietija 220, Italija 
100; viso 320.

Primenama, kaęl čia paduoti skaičiai 
reiškią tik santįkiiis, kurie sudaryti at
skirai kiekvienai kategorijai.

Aiškiai matyti, kad Francija ir jos są
jungininkai net ir pat pradžioje nebūtų 
atsidūrę oro ginklo atžvilgiu nepalan
kioje būklėj. Tačiau yra dar vienas po-

Pažinkim Savo Šalį
Mes gyvename Jungtinėse 

Valstijose, labiausią! techni
kiniai ir kultūriniai išsivys
čiusioj kapitalistinėj šalyj. 
Bet ųedaugelis iš mūsų nors 
kiek plačiau pažįsta savo 
šalį, tai yra tą namą, ku
riame gyvename.

Tiesa, lietuviai daugiau
siai darbo žmonės; daugelis 
atvažiavo į Ameriką nemo
kėdami nei rašyti, nei skai
tyti. Čionai pramoko. Su 
Amerikos istorija nebuvo 
laiko susipažinti. Pavažinė
ti po taip gražią, plačią 
Ameriką, Jungtines Valsti
jas ir nebuvo laiko ir ištek
liaus. O mūsų šalis didelė, 
graži, turtinga.

’ “Amerika iš tikrųjų yra 
aukso žemė. .
“Milžiniška mūsų šalis, mil

žiniški jos turtai. Jungtinės 
Valstijos apima 3,026,000 
ketvirtainių mylių žemės 
plotą. Tas reiškia, kad į jos 
ribas sutilptų beveik penkio
lika Franci jų, arba beveik 
septyniolika Vokietijų, ar
ba apie devynios dešimtys 
septynios Lietuvos!”

Jungtinėse Valstijose yra 
500,000,000 akrų miškų; 
100,000,000 akrų žemės, duo
dančios anglį, geležį, žalva
rį ir 1.1.; 100,000,000 akrų 
miestų žemės; 185,000,000 
arklių, karvių, mulų, avių ir 
kiaulių; 500,000,000 vištų, 
kalakutų ir ančių; 127,000,- 
000 didžiųjų mašinų—loko- 
inotyvų, turbinų, traktorių, 
staklių ir tt.; 25,000,000 
automobilių; 18,000,000 ra
dio priimtuvų; 6,500,000
farmų; 736,000 mylių vieš
kelių ; 250,000 mylių gelžke- 
lio kelių; 2105000 bažnyčių; 
24,000 prekinių laivų ir 
daug, daug dar kito.

Iš kur šios žinios paim
tos? Iš drg. Antano Bimbos 
knygos-“Kelias į Naują Gy
venimą”, 30-31 puslapis. Šią 
knygą pereitais metais išlei
do Lietuvių Literatūros 
Draugija. Knyga turi arti 
300 puslapių, atspausta ant 
geros popieros, su paveiks
lais. Mes joj randame tiek 
daug faktų apie šalį, kurioj 

gyvename, kaip negalima 
rasti nei vienoj kitoj.

Autorius 17-tam puslapy j 
sako:

“Mes didžiuojamės—161,- 
353 gydytojais, 70,000 den- 
tistų, 60,000 medikališkų pa- 
gelbininkų, 300,000 slaugių 
ir 6,334 ligoninėmis su 1,- 
048,000 Ipyų.

Tačiau mes užmirštame 
tą labai seną, bet labai tei
singą posakį, kad ‘uncija ap
sisaugojimo daug svarbiau, 
negu visas svaras gydymo
si’.”

Ir 22 puslapyj papildo:
“Mes turime 400 proto li

goninių, kūriose gyvena 500 
tūkstančių bepročių.

Mūsų visų ligoninių pen
kios dešimtys su viršum 
Nuošimčių įnamių yra proto 
ligonys.

Vienas milionas vaikų yra 
silpnapročiai ir neužilgo 
taps pilnais bepročiais!”
Kiek Yra Kriminalysčių?
“Iš kiekvieno šimto dir

bančių vaikų šešiolika tam
pa kriminalistais. Iš kiek
vieno šimto mokyklą lan
kančių vaikų tiktai vienas 
tampa kriminalistu.

1936 metais buvo areštuo
ta 700 tūkstančių jaunuolių 
už. vienokį ar kitokį prasi
kaltimą.

Mūsų kalėjimuose ir kito
se baudos įstaigose randasi 
apie 200 tūkstančių įnamių.

Kasdien esti 34 užmuši
mai ir 157 apiplėšimai.

Yra 150 tūkstančių žmog
žudžių.

Mes užlaikome — 12,865 
i detektyvus' (seklius), 9,350 
maršalų, į5,338 šerifus, 
131,687 valdiškus policistus, 
11,204 privatinius policistus 
ir 148,115 kitokių ginkluotų 
sargų.”
Kiek Reikia Uždirbti, kad 

žmoniškai Gyventi?
Knygos autorius 35-tapi 

puslapyj rašo:
“Kaip viską kitą mūsų ga

dynėje, taip žmogaus gyve
nimo lygį prisieina matuoti 
doleriniu mastu, tai yra,

žiūris, turįs didelės reikšmės, pradėjus 
karo veiksmus: gamyba.

Nėra jokio abejojimo, kad anglų— 
francūzų—rusų blokas, karui einant, bū
tų galėjęs užtikrinti didesnę gamybą už 
vokiečių—italų bloką.

- Iš vienos pusės Vokietijos-Italijos blo
ko tiekimą būtų paralyžavę jų priešinin
ko jūros laivynai. Praktiškai Vokietija ir 
Italija būtų turėjusios tenkintis tik su
darytomis atsargomis.

Antra vertus, Vękietijos pramonė jau 
buvo sumobilizuota. Ji nebūtų galėjusi 
sąvo gamybos žymiai dar padidint; eks
pertai mano, kad jos pastangos pasiekė 
jau maksimumą. Kitoks reikalas su 
Franęija ir Didž. Britanija. 1 Anglija, 
svarbiausiai, būtų galėjusi pakelti savo 
gamybą—dėka savo1 stiprią! pramonei ir 
pądędąma Kąnados.

Imant kaip išeities tašką ^937-38 m. 
gamybą, susidaro sekąmį santikiai:

Pirmas blokas: Frąnciją 100, Didž. 
Britanija 150, Čechoslovakija 50, SSRS 
8QQ; vįso l,10Q. f

Antras blokas: Vokietija 800, Italija 
15Q,; viso 950.

Bet kadangi Vokietijoj ir Rusijoj jau 
įvykdyta prąmonės mobilizacija, aukš- 
čįąų įdėta Įentejė būtų pasikeitusi šjtąip:

7Pirma blokas: Francija 100, Didž. Ęrį- 
taųįja 150, čechoslovakija 0, SSRS 400; 
viso 650.

Antras blokas: Vokietija 400, Italija 
ĮQQ; viso 500.

Tąigį, laikas būtų veikęs Francijos ir 
jps sąjųpgįniųkų naudai. Bet aukščiau 
esanti lentelė sudaryta tyčia prileidžiant,

įplaukomis. O tos įplaukos, 
pačios Jungtinių Valstijų 
valdžios apskaitymu, dar 
pačiais geraisiais laikais, 
būtent, 1929 metais, buvo 
sekamos:

“6,000,000 šeimų turėjo 
metinių įplaukų mažiau, 
kaip po 1,000 dolerių.

“12,000,000 šeimų mažiau, 
kaip 1,500 dol.

“20,000,000 šeimų mažiau, 
kaip 2,500 dol.

“Šios kelios skaitlinės pą- 
sako labai daug. Tais laikais 
Jungtinėse Vąlstijose buvo 
27 ųiilionai šeirpų, turinčių 
po du ar daugiau nariu. Va
dinasi, 70 nuošimčių su vir
šum šeimų neturėjo nei po 
du tūkstančiu dolerių įplau
kų.

“O kiek šeima turėtų tu
rėti metinių įplaukų, idant 
ji galėtų vidutiniai gerai gy
venti—valgyti gerą maistąr 
dėvėti gerais drabužiais, gy
venti moderniškoje patalpo
je, nesibijoti dolerį kitą “nu
mesti” apšvietai ir pasilink
sminimui? Ta pati valdžia 
davė atsakymą ir į šį klau
simą. Girdi, tokiam mūsų 
šeimos gyvenimui reikėtų 
visų penkių tūkstančių do
lerių per metus!

“Penki tūkstančiai! Betgi 
net šeši milionai mūsų šei
mų neturėjo nei po tūkstan
tį dolerių metinių įplaukų! 
Vadinasi, dvidešimts keturi 
milionai su viršum žmonių 
faktinai badavo net 1929 
metais.”

Gi nuo 1929 metų prasidė
jo baisus nedarbas ir milio
nai žmonių atsidūrė gatvėj 
prieš bado ir mirties veidą. 
Padėtis dar daugiau pasun
kėjo.

Mes tikri, kad jūs norite 
plačiau žinpti apie savo šalį. 
Čia padavėme tik kelias iš 
knygos ištraukas. Kas įstos 
į Lietuvių Literatūros Drau
giją, kurios metinė duoklė 
$1.50, tai per visus metus 
gaus žurnalą “Šviesą”, šių 
metų labai gerą apysaką 
“Ūkanus” ir už pusę kainos 
galės pasipirkti bile ALDLD 
išleistą knygą, kurių jau tu
rime išleidę 42 knygas ir 
brošiūras. Jeigu'jūs nežino
te savo mieste Literatūros

kad Vokietija su Italija galėtų gabentis 
sau žąliayas tom pat sąlygom, kaip Fran
cija su Anglija. Be to, daleista, kad So
vietų Rusija ne tik nępačĮidintų karo 
metu savo gąmybos, bet Europos karo 
reikalui teskirtų tik du trečdalius savo 
taikos meto gamybos. Pagaliau, sampro
tauta taip, tarytum Jungt. Valstybės ne
sutiktų demokratiniam blokui parduoti 
nę vieno lėktuvo, nė vieno motoro. Ne
palankesnė hipotezė sunku buvo bepasi
rinkti.

Kokie būtų buvę “demokratinio bloko” 
silpnieji punktai?"

Pirmas—tai neperdaug gera oro ap
sauga. Franci jo j atsakomybė dėl to ten
ka, rašo Pier Kot, vidaus ir krašto ap
saugos ministerijoms. Tąeiau su francū- 
zišku improvizacijos gabumu, tas tru
kumas paskutinį mementą buvo dalinąį 
užpildytas. Pritraukta labai gera karo 
laivyno priešlėktuvinė artileriją.

Kitas silpnas taškas bįĮtų buvęs—nepa
kankamas techniškas kū^taktąs tarp' 
francūzų, anglų ir rųsų karių.

Vokietija ir Italija jau prięš daug mė
nesių buvo nustačiųsios pagrindus savo 
kariniam bendradarbiavimui. Demokra
tinio bloko pusėje jis būtų turėjęs sųsi- 
(jąryti pirmosiomis benjros kgvos savąi- 
^ėųiįs.

Aliarmas buvo smarkus, baigia savo 
straipsnį Rier Kot. Kiekvienas mes 
džiaugiamės, kad karas atitqlo nuo mū
sų ąrtipiiąųsiai ateičiai. Tačiau vertą ži
noti, kad jei karas butu kilęs, mūsų są
jungininkai įr mes būtume visose srityse 
turėję visai neabejotiną pranašumą.

Draugijos kuopos, tai kreip
kitės tiesiai į centrą seka
mu atrašu:

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK. Sekr.,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, Y*

ŠYPSENOS ;
*

Komercines Ralkulįącijos 
Pavyzdys

Sodžiuje centneris bulvių kai
nuoja, geriausiu atveju, du li
tu. Tuo tarpu Kauno Pieno
centro užkandinėj, mažytė lėk
štutė, kurioje yra padėta viena 
didoka, apgriuvusi bulvė, atsi
eina 15 centų. Mėginkit pakal- 
kuliuoti, kiek bulvių yra cent
neryje ir kokį pelną gauna ši 
įstaiga?

* * *
Ar Jau Įkį Tp Priėjime?
“Liet. Ąide” teką skaityt 

skelbimą vienos Laisvės alęįjoj 
esančios žymios ir visiems ži
nomos firmos, kuriame rašo
ma: “Mes patenkinsime visus 
klijentų norus, nežiūrint to, ar 
jie bus'kuklūs ar nekuklūs.”

Nejau ši, mokslo bei meno 
reikmenimis prekiaujanti, įstai
ga pradės pataikauti klijeątų 
nekukliems užgaidams?

P. S. Tai ką gi, ant galo, pa
galbaus, tas “kuklus” ir “neku
klus“ bereiškia?! *

* * *
Nepaprastas šiaplių . 

Vaišipgųmas
Mums praneša, kad trauki

niu atvažiavus į Šiaulius ir vė
liausią naktį prie stoties sutin
ka gatvės moterys ir kviečia 
pas save. Kai kurios drauge ei
na į netolimos bažnyčios šven- * 
torių, kuris dažnai esti neužra
kintais varteliais.

(Iš “Kuntaplio” iškratyta)

Klausimai ir Atsakymai *
! KLAUSIMAS:

Gerbiama Redakcija: Mel
džiu paaiškinti, kodėl Sovietai 
nebuvo padėti pirmutiniai ginti 
Čechoslovakiją, bet kodėl Fran
cija turėjo pirmutine ginti? Gi 
Sovietai turėjo būti antraeiliai. 
Kodėl taip buvo parašytą apsi
gynimo sutartis?

Antras klausimas, ar Lietu
vos rubežius sueina su Spvietų 
Sąjungos rubežium? O jeigu ne, 
tai kokią pagelbą Lietuva galė
tų gauti nuo Sovietų? Juk ir 
Čechoslovakijos negalėjo ginti 
tik todėl, kad jos rubežius ne- # 
sueina su Sovietais.

Atsakykite “Laisvėje.”
J. Rainys.

ATSAKYMAS:
Dabar pąaiški, kad ne kas 

kitas, kaip pati čechoslovakijos 
valdžia, reikalavo tokios apsigy- 
pimo sutarties, kokia buvo pa
sirašyta. Matyt, buržuazinė Če- 
choslovakijos valdžia daugiau 
tikėjosi iš Francijos, kuri, ta
čiau, ją pardavė Vokietijai.

Lietuvos rubežius nesusisie
kia sų Sovietų Sąjungos rubė- 
žiurp. Jas skiria Lenkijęs už
grobta yilpįaus tęriforiją. \

Soyietai galėtų padėti Lietu
vai įvąiriąusįais būdais. Visų 
pirma, jeigu, pavyzdžiui, Len
kija būtų užpuolus Lietuvą, tai 
Sovietai, jeigu Lietuva turėtų 
su jais apsigynimo sutartį, ga
lėtų paskelbti kąrą Lenkijai ir 
ją pliekti, nes Lenkijos rube
žius sueina su Sovietų Sąjun
gos rubežium. Juk jau kelius 
sykius Sovietai įr išgelbėjo Lie
tuvą nuo Lenkijos plėšikų, pa
grūmodami pąstariesieips, jei
gu jie pradėtų karą ppieŠ Lie
tuvą. Tai nėra jokią niekam 
paslaptis. Už tai labai pikta, 4 
kai smetonininkai visaip nieki- • 1 
na . ir šmeižia Sovietų Sąjungą.

Be to, Sovietai galėtų duoti 
Lietuvai orlaivių ir amunicijos. 
Jeigu dabar Sovietai gali pa
gelbėti Ispanijos ir iChinijos 
žmonėms, tai daug lengviau ga
lėtų su pagelba pasiekti Lietu
vos liaudį.
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Viduržemio Juros 
Pakrantėje

(Ispanijos vaizdai)
Didelės, šėlstančios ir puto

jančios jūros bangos viena po 
kitos smarkiai daužo uolėtą ir 
grubią pakrantę, sudarydamos 
didelį, giliai mintingą ir įspū
dingą bangų koncertą sėdin
čiam pakrantėj žmogui, pas
kendusiam minčių lobyne, žiū
rinčiam į plačius, rūstingus ir 
neramius vandenis.

Saulė raudona, lyg krauju j 
pasriuvusi, leidžiasi už aukštų 
kalnų vakaruose, nudažydama 
savo spinduliais vienumos gau
biamą jūros vandenį, kuris at
rodo lyg būtų žalvarinis ir 
smarkiai blizgantis. Ore mato
si keliolika švelnių debesėlių, 
vėjo nešamų kur tai tolyn į be- 
rybių erdvių pasaulį.

Tolumoje vos įžiūrimas ma
tosi nedidokas taškas. Ilgiau jį 
stebėjus, buvo galima suprasti, 
kad esama garlaivio, smarkiai 
skubiančio į savo numatytą 
vietą, paliekančio užpakalyj sa
vęs mažą virtinėlę apyjuodžių 
dūmų. Kadangi tokių daiktų 
šiais karo laikais jūroje sun
ku pamatyti, kyla tuojaus 
klausimas, keno ir kokiais rei
kalais jis ten plaukioja, ar ne
bus tik piratų laivas iš Major
kos salos? O tokio laivo tikslas 
grobti ir skandyti liaudies ša
lies laivus, neaplenkiant ir už
sienio laivų, kurių daugelis už
suka. į Ispanijos uostus, atvež- 
dami daug brangių šalies žmo
nėms dovanų, kurių visi laukia,
kaip geriausių ir duosniausių matosi, turėjo šioje gamtos ap- 
svečių. Tokie plaukiojantieji j dovanotoje vietoje nepaprastai 
jūros padarai, kaip matomas,'ji 
tankiai prisiartinę prie respub
likos kraštų, atidengia smarkią 
artilerijos ugnį į atvirus pa
krančių miestus, daug užmuš
dami bei sužeisdami žmonių ir 
sunaikindami brangaus šalies 
turto. Pakrančio gyventojai su 
tokiais “svečiais” visada esti 
atsargūs ir griebiasi apsigyni
mui nuo jų vienokių ar kitokių' 
priemonių, gi pati karinė res-| 
publikos artilerija būna f— 
driai užmaskuota pakrantėje ii*! poetines mintys davė suprasti, 
kiekvieną minutę yra pasiren- kad su tokiais visokiais “po- 
gusi takius nelauktus jūros pa-'naįs” pirmose sukilimo dienose 
darus sutikti smarkia ir taiklia vietos darbo žmonės ir visi pa
kovos ugnimi, bei šiaip rimta 
kovos ataka.

Banguojanti jūra įgavo nykų šposų šiame 
ir klaikų vaizdą. Matytas taš- knibždėjusiame 
kas pranyko .kur tai toli jūroje. 
Kur nekur matosi tamsiame 
horizonte žiburiai, kurie tai pa-

vie-

žangieji ir tautiškai galvo- 
jantieji šalies piliečiai nekrėtė 

pajūrio kurorte, 
užsienio šni

pais ir fašizmo agentais...
Kur šie “atostogavę” ponai 

dingo, mintys dar pavargina 
sirodo, tai vėl pranyksta. Ką galvą. Galima spręsti drąsiai, 
jie reikštų, sunku suprasti. Ky- kad daugelis jų, bijodami ūž
ia mintis, gal žvejai naktį žu- tarnautos darbo žmonių baus- 
vis gaudo. Bet ši abejonė grei-.mės, spėjo pasprukti pas savo 
tai pranyksta, kaip m a t a i užtarėjus už Ispanijos liaudies 
smarkiai dūsaujančią jūrą. h

Gi patys pakrančio žvejai laiką buvo gana karštos dienos

Po šita vėliava dalis Pirmosios SSSR (Priejūrio) Raudo
nosios armijos pasiekė pergalę prieš Japonijos agreso
rius Zaozernoj srityj, Tolimuose Rytuose.

laukia nekantraudami rytojaus, 
geresnio oro ir ramesnės jūros. 
Jūra jų kasdieninio gyvenimo 
šaltinis, ypač kada karo sunke
nybės slegia visą liaudies' šalį.

Švelnaus vėjalio bučiuojamas 
palikau ūžiančias jūros bangas, 
lipdamas nuo vienos apgrobu
sios nuo bangų uolos prie kitos, 
kol nepasiekiau čia pat gražų 
jūros pakrantės kurortą, kur 
mes, liaudies šalies kariai, uy-1 brutaliskomis kovos 
vename, semdamiesi naujų 
sveikatos šaltinių būsimai ko
vai, būsimam gyvenimui.

Saulei nusileidus ir gerokai 
sutemus, kaip ir visada, vietos 
kurortas gyvena savotišku va
karo gyvenimu. Kur nepa
žvelgsi, visur matosi vaikščio
jant po gražias alėjas būreliai 
karių, šnekučiuojančių visokio
mis vidaus ir užsienio temo
mis. Stūkso nepaprasto gražu
mo 
ros 
nės 
rių

įvairios naujos architektū- 
tiek didesnės, tiek mažes- 
vilos, skęstančios tarp įvai- 
žalumynų ir tarp žydinčių

gėlynų. Girdisi kur tai toliau 
širdį verianti jaukūs muzikos 
garsai ir pavienio kario dainos 
akordai, kurie drauge su ban
guojančios jūros garsais • suda
ro nepaprastai švelnią ir jau
kią vakaro nuotaiką, kuri pri
verčia žmogų, dabar gyvenantį1 tik ką pradėta. Kiekvienas dar- 
šiame kurorte, kiek giliau min
timis nuskristi į buvusią šios 
yietos praeitį, ir gerai pergal
voti apie buvusius kadaise at- 
stogaujančius aukštos kilmės 
aristokratus, kurie, iš visko

linksmą, “rojišką” gyvenimą. 
Nepaslaptis, kad šiame kurorte 
prieš du su viršum metų 
visokiausios intrigos prieš 
lies liaudį ir jos gyvybinius 
kalus.

Tenka spręsti iš patirtų 
tos faktų, kad čia netrūko visa
da vienokių ar kitokių užsie
niečių, apsišarvavusių neapy
kanta darbo žmonėms. O gal 

j čia pat ir paruošė visus fašisti- 
&u-:nio sukilimo planus? Vakaro

ėjo 
ša- 

rei- 

ribų. Matyt, kad priešu kurį kokio tai sadisto, kuris pama- 
______ ' tęs besikaitinančią kaitriuose 

saulės spinduliuose porelę jau
nuolių, nusileido žemyn, kaip 
vanagas pamatęs grobį, ir puo
lė šaudyti iš kulkosvaidžio į 
juos. Gi šie, pamatę su kuo 
reikalą turi, nieko nelaukdami 
pasislėpė jūros pakraščio uolo
se, kurios, jų laimei, netoli bu
vo. Šis pagedęs individas, pa
matęs, kad jau nėra grobio že
mėje, padaręs keletą ratų ore, 
skubiai prisijungė prie to pat

visokios rūšies šalies išdavi
kams, kurie nespėjo pasprukti.

Vaikštai žmogus ir stebiesi, 
kaip staigiai keičiasi laikai. 
Neperseniausiai buvęs šalyje 
feodalizmas, kuris be gailesčio 
slėgė savo vargų jūra visus 
darbo žmonių sluoksnius. Buvo 
nušluotas nuo Ispanijos žemės. 
Įsikūrė respublika, kuri dar 
buvo kankinama feodalizmo 
laikų vienokio ar kitokio pobū
džio likučių, kurie nenorėjo už
leisti vietą, kurie visomis prie
monėmis trukdė platiesiems 
liaudies sluoksniams kurti nau
ją, gražų, darbštų ir laimingą 
gyvenimą. Kol galų gale savo 

priemonė
mis nepriėjo prie šio baisaus 
karo, kuris tiek davė baisių 
pasėkų, su tiek daug kritusių 
kovose žmonių aukų. Vien tik 
tam, kad to trokšta kapitalis
tų ir užsienio fašistų-interven- 
tų interesai.

šitokios vakaro mintys dau
gelį mūs gražaus romantiško 
kurorto alėjose vargina — var
gina xmus karius, kurie visi be
kovodami įvairiuose frontuose 
nustojo vienokios ar kitokios 
sveikatos, kuri kiekvienam yra 
brangi ir mylima. Kiekvienas 
iš mūsų gerai supranta, kokie 
yra dabar sunkūs ir audringi 
žmonijai laikai, kada visuose 
pasaulio kraštuose nelemtasis 
ir pražūtingasis fašizmas pra
dėjo švaistytis su savo karo ir 
mirties šmėkla. Kova nebaigta,' 

bo kovotojo didesnis sveikatos 
atsikvėpimas yra indėlis būsi
moms sprendžiamoms kauty
nėms su tarptautiniu fašizmu, 
kurios, iš bendros pasaulio pa
dėties matosi, yra netoli. Pū
vantis, pasenęs kapitalizmas, 
pavirtęs į reakcinį fašizmą, 
griebiasi paskutinės gelbėjimo
si priemonės, — karo prieš vi
sus darbo žmonių sluoksnius.

Užsienio interventams ir 
vietos žmonių engėjams fašis
tams Ispanijoje skauda širdį ir 
graužia juos sąžinė, kaip dar
bo žmonės gali valdyti ir nau
doti jų buvusį turtą savo ge
rovės tikslams. Prisiminę apie 
gražią ir linksmą savo gyveni
mo praeitį, apie gausius šalies 
turtus, griebiasi dar su dides
niu įnirtimu prieš liaudies gy
nėjus kuožiaurt ausiu, kuobar- 
bariškiausių kovos priemonių, 
kad tik atgauti tą, ką per savo 
grobuoniškumą 
Kaip ir 
blikoje, 
j e, kur 
nustoję 
mūsų priešai fašistai 
nuo karto atlekia dideliais tri- 
motoriniais vokiečių ir italų iš- 
dirbystės lėktuvais iš Majorkos 
salos šventinti baisia mirtimi. 
Teko matyti vieną fašistinį lėk
tuvą, vairuojamą išsigimusio 

yra praradę, 
visoje Ispanijos respu- 
taip ir šiame kampely- 
mes, liaudies kareiviai, 
sveikatos, ilsimės, kur 

kartas

tikslo siekusių bombanešių ir 
naikintojų ir visi nuskrido į 
ten, iš kur buvo pradėję savo 
kruviną mirties pjūtį žmonėms, 
palikdami keletą užmuštų, kiek.
daugiau sužeistų ir daug su
naikinto brangaus žmonių tur
to.

Nevisada šios rūšies smurti
ninkams pavyksta lengvai 
įvykdyti žiaurų žudymo ir grio
vimo darbą šioje apylinkėje. 
Galima drąsiai tvirtinti, kad 
jauni Ispanijos respublikos la
kūnai su karšta meilės širdimi 
savo tėvynei, savo žmonėms, 
visada kur kas sumaniau ir 
drąsiau sugeba su greitais ir 
moderniškais naikintuvais įvei
kti oro priešą. Ne vienas iš 
smurtavusių šioje apylinkėj ra
do žemėje amžino atilsio ir ra

mybės vietą. Kiti gi, likę, pa
mokytais ir gyvais, jau’ rodo' 
kur kas didesnį atsargumą su 

■ savo oro kovos priemonėmis. 
Tiek truputis iš kurorto praei
ties ir iš fašistų smurto prie
monių, atskrendančių iš Major
kos salos.

Gyvenusiam mėnesiais drėg
nuose ir šlapiuose apkasuose 
fronte, jaučiant visada vargą ir 
didelį pavojų, ilgai nemačiu
siam nieko žmoniškesnio ir ge
resnio, kurorto gyvenimas kiek
vienam yra labai malonus ir 
sveikatai- labai naudingas.

Bangos rūstaujančios jūros 
nemanė greitai nutilti, daužy
damos be perstojimo uolėtą pa
krantę, atsitrenkdamos smar
kiai su dideliu trenksmu į iš 
vandens kyšančius didelius ak
menis, kurie amžiais rodo di
delį savo jėgos atsparumą ir 
nesiduoda taip lengvai sunaiki- 

. nimui ilgų amžių perioduose.
Nedidelės vasarvietės pušys 

taip pat rodė šį kartą didesnį 
ošimą, nekaip visada tylos gau
biamoje aplinkumoje. Danguje 
matėsi protarpiais spindančios 
žvaigždės, kurias kartas nuo 
karto užtemdydavo prabėganti 
tamsūs suodini debesys. Matėsi 
jūroje ir tekančio mėnulio pro- 
spindžiai, kurie nemiegančiam 
davė žinoti, kad vėlesnios nak
ties dalis bus šviesi ir įžiūrima. 
Galima tikėtis taip pat nelau
ktų nakties oro šviesų, iš kurių 

I galima sulaukti rimto pavo
jaus. Bet visa tam čia gyve
nantieji pasiruošę ir praeityje 
matė nebe pirmą mirties pavo
jų, bet dėl visko, atsargumas 
visada yra pageidaujamas ir 
labai reikalingas, kiekvienas ži
no, kas reiks veikti įvairiais 
užpuolimo atvejais.

Naktis, kaip ir anksčiau, vi
sada praeina daug ramiau, pa
silsėti prisieina kiekvienam iki 
sočiai. Gerai" numigę, liau
dies kariai su gera ryto savi
jauta tekančios saulės spindu
liuose keliasi įprasta tvarka su
tikti tolimesnį dienos gyveni
mą. Asmeniškai apsitvarkę ir 
švariai apsiprausę, kiekvienas 
skuba į bendrą valgyklą papu
sryčiauti, išgeriant dubinėlį 
baltytos karštos kavos, pasiso
tinant su atsineštu duonos šmo
teliu.

Patarnavimas, kaip ir visose 
vietose, randasi pilnai suma
nių ir darbščių moterų ranko
se, kurios stengiasi iš paskuti
nių kuolabiausiai įtikti kiekvie
nam, ypač tiems, kurie nustojo 
daug sveikatos. Kurorto gyven

tojai apie savo rūpintojėles tu
ri visada gerą atsiliepimą, tiek 
švaros, tiek mandagumo at
žvilgiu. šio pasišventusio arti
mo gerovei moterų rūpestingu
mo vaisiai matosi visur geriau
si. Darbščios jų rankos moka 
visada parodyti, ant kiek jos 
yra pasiryžusios padėti nugalė
ti bendrą liaudies priešą ir ko
kia viltimi jos gyvena kartu su 
visa demokratine 
spublikos Įšalimi.

Pasisotmę kas 
čioja, praleisdami 1 
tų kultūringai ir 
skaitydami, rašydami, 
žaisdami kokiu nors 
žaidimu. Ypač tenka 
gražią ir modernišką 
reikalų vilą, kurioje randasi 
gražūs baldai, radio, patefonas

Ispanijos re-

sau išvaikš- 
laiką iki pie- 

naudingai, 
bei šiaip 
kurorto 

paminėti 
kultūros

su daugel moderniškos muzikos 
plokštelių. Yra ir nemaža bi
blioteka su daugeliu įvairiomis 
kalbomis knygų, šioje viloje su
sirinkusių visada randasi aps
čiai. Ne vienas ateina taip pat 
iš gražios verandos stebėti čia 
pat žemai banguojančių didelių 
jūros bangų. O kas linkęs dau
giau naudotis saulės ar van
dens voniomis, eina netoliese į 
pajūrio pliažą pasiraityti kait
rios saulutės prieglobstyje, bei 
pasinarstyti putojančiose ban
gose, kol nesulaukia pietų lai
ko.

Gi pietums atėjus, pas> vie
nus ir kitus apetitas esti gpras. 
O patys pietai visada yra geri 
ir skaniai pagaminti. Valgykla 
randasi prie pliažo, prie pat jū
ros krašto. Audringomis dieno

mis, bangos vos ncapipila gra
žųjį pajūrio pastatą, kuriame 
kadaise linksminosi pinigingi 
įvairaus užsiėmimo “žmonės,” 
semdamiesi tvirtos sveikatos, 
valgydami, gardžiausius val
gius, gerdami brangiausius gė
rimus.

Pati valgykla savo išvaizda 
yra jauki, erdvi, ir didelė, pa
puošta visokiais išdabinimais, 
ir respublikos propagandos lo
zungais. Susiklausymo ir tvar
kos atžvilgiu, kaip ir kitose sri
tyse, netenka skustis, visur 
jaučiamas prideramas demo
kratiškas tvarkingas žmonių 
laikymasis.

Po pietų išsiskirsčius įprasta 
tvarka visada punktualiai atei
na pašto siuntiniai, kaip laiš
kai, laikraščiai, o kai kam ir 
paketai iš užsienio draugų, bei 
bičiulių, su įvairiomis vertingo
mis dovanomis, kurių kiekvie
nas, galima suprasti, laukia ir 
dėl kurių eina kartas nuo karto 
į vietos paštą teirautis. Gavę ką 
nors atsiųsto esti lab.ai paten
kinti, • ypač jei gaunama kas 
nors iš rūkymo, kurio čia per 
visą laiką gerokai trūksta.

Tenka paminėti, kad daug 
čia gaunama įvairios, tiek na
minės, tiek iš užsienio kores
pondencijos. Atsidavusios pa
saulio taikai, demokratijai ir 
visos žmonijos gerovei pažan
gos organizacijos ir laikraščių 
redakcijos prisiunčia daug ne
mokamai įdomių laikraščių bei 
spausdinių. Progresyvė spauda 
visada turi atvirą kelią į Ispa
nijos demokratijos šalį. Savai
me suprantama, kad šie spaus- 
diniai duosniems siuntėjams 
brangiai kainuoja, visi liaudies 
reikalų ginėjai už šį solidaru
mą savo duosniems bičiuliams 
yra labai dėkingi.

Toliau, jei graži diena esti, 
visada galima laukti ko nors 
įdomesnio jūroje, ypač pagyvi
na klaikią vienumos gaubiamą 
jūrą žvejų motorlaiviai. Gi 
šiems, kaip matosi, savo profe
sijoje patyrimo netrūksta. Ma
tai juos grįžtant iš po savo 
sunkaus darbo į pakrantę pil
nais kubilais gražios žuvies, 
kurią jie visada šiais karo lai
kais greitai spėja parduoti. Ne
tenka abejoti apie šios profesi
jos pavojingumą, kada piratų 
ir oro vilkų jūros horizontai 
yra gausiai priteršti, kurie ne
pagaili šiems darbštiems žvejo- 
tojams švino kulkų, bei yienos 
kitos bombos. Besigėrėdamas 
gražiąja vietos gamta, bei šiaip 
užsiimdamas kokiu naudingu 
darbu, nejunti kaip vakaras at
eina. Po vakarienės vėl tos pa
čios vaikštynės atostogaujančių 
kurorto žaviose žalumynais de
koruotose alėjose, vėl tos pa
čios realios gyvenimo proble
mos, vėl tos beribės mintys pa
įvairina gyvenimo aplinkumą, 
priduodamos kiekvienam vis 
naujų vilčių būsimoje kovoje, 
būsimame gyvenime, ir toje pa
čioje giedrioje žmonijos atei
tyje.

Nepajutau laiko bėgant, vėl 
atsidūriau ir sėdžiu ant tos pa
čios pajūrio uolos, kur vėl ste
biu jūros sunkius atsidūsimus, 
kartu klausydamas to pačio 
gamtinių jėgų koncerto, žiūrė
damas į plačius, akiai neaprė
piamus jūros plotus, kur jau 
matau plaukiantį rytų link aiš
kiai įžiūrimą didelį jūros gar
laivį, skubantį į savo vietą, pa
likusį respublikai brangų kro
vinį. Jį lydi demokratinės ša
lies narsūs sparnuoti lakūnai, 
kurie darydami ore virš garlai
vio ratus, saugojo nuo fašisti
nių piratų.

Jūros bangos dar su dides
niu ūžimu ir trenksmais, pa
rodydamos savo gražų, lyg sti
klinį vandenį, daužo be pasigai
lėjimo apgrubusią nebilią jūros 
pakrančio uolą.

Geriausių linkėjimų visiems 
kovotojams už kilnius žmonijos 
idealus, progresyviams šiaurės 
Amerikos lietuviams ir pažan
giems “Laisvės” skaitytojams.

Salud!
Lapvislcas.

1938-1X45.

Wilkes-Barre, Pa.
Šis-Tas iš L.L.D. 43 Kuopos 

Veikimo
Nors ši kuopa nėra skait

linga nariais, bet veikia pagal 
išgalę: Tik gaila, kad kuopos 
korespondentė niekad 'spau
doje neprisimena, kas yra 
kuopoje veikiama. (Tai ką ji, 
ta korespondente, veikia?— 
Red.)

Mūsų kuopa niekada neat
silieka su aukomis visokiems 
svarbiems reikalams. Buvo pa
siuntus delegatą į šios orga
nizacijos suvažiavimą, kuris 
įvyko šią vasarą Brooklyn, 
N. Y. Taipogi mūsų kuopa 
stengiasi pildyt suvažiavimo 
tarimus, kad pakelt šią orga
nizaciją narių skaičiumi šio
je kuopoje, nors palengva, bet 
darbas eina pirmyn. Jau ke
turi nauji nariai yra gauta, ir 
pakol šis metas baigsis, bus ir 
daugiau, kurie bus šios orga
nizacijos eilėse.

Taipogi šios kuopos nariai 
veikia pagal savo išgalę ir 
meno srityje. Pereitą žiemą 
suvaidino “Pusseserę Salomė
ją.” Dabar mokinasi kitą vei
kalą, “Bosienė”. v 7

Tai nors nedaug, bet visgi 
veikiama. Bet jau mūsų čia 
nekurtos kaimyniškos kuopos 
tai pilnai susirgo negalėjimo 
liga. Viskas joms negalima. 
Susirinkimai, kaip turėtų bū
ti, negalima, narių gaut—ne
galima. O jau prakalbos su- 
rengt tai visai negalima.

Nekurtoms kuopoms gali 
būt išimtis, kad sunku yra su- 
rengt prakalbas. Bet yra to
kių, kur galima, o sakoma, 
kad negalima. Tai jau blogai. 
Tokiose kuopose, kur viskas 
negalima, jau laikas mainyt 
planus. Reikia, kad skambė
tų : “Viskas po biskį galima.” 
Teik reikia nors kada dirbti 
pagal išgalę, tai bus ir pasek
mių. Nieko nedaryt ir sakyti, 
kad negalima, tai blogai 
skamba.

Draugės ir draugai, da yra 
proga su šiais dviem mėnesiais 
šių metų atitaisyti mūsų klai
das, kurios yra įvykę. Da gali
ma gaut po keletą naujų na
rių į šią apšvietos organizaci
ją ir kitokių naudingų darbų 
nuveikt kiekvienoje kuopoje. 
Nors tiek reikia darbuotis, 
kad papeikimui vietos nebūtų.

Beje, 43 kuopa yra įdavus 
didelį skaičių šios organizaci
jos knygų į didžiulį miesto 
knygyną, nuo kurio gautas 
gražus padėkavonės laiškas 
kuopai už tas knygas. Kuo
pos, kur yra knygų perviršis, 
nuneškit savo miestelio kny
gynam Tegul darbininkai 
skaito jas. Yra žmonių, kurie 
pageidauja tokių knygų, ko
kias ši organizacija išleidžia.

Narys.

Hankow, Chinija. — Ja
ponijos bombininkai užmu
šė amerikono misionieriaus 
A. Nyhus dukterį, 3 metų., 
amžiaus, ir sužeidė jos mo
tiną, Tungpeh mieste. Japo
nai bombardavo misijos pa
talpas, nepaisydami Ameri
kos didelės vėliavos ant jos.

D. M. Šolomsko Maršrutas
Kasyklų apylinkėj lanky

sis su prakalbomis D. M. 
Šolomskas, vienas iš “Lais
vės” redakcijos narių. Jis 
kalbės sekamose vietose:

Plymouth, Pa., nedėlioj, 
spalių (October) 30 d., 2 
vai. po pietų, A. Stravinsko 
Svetainėj, 42 /Ferry St., 
Plymouth.

Nanticoke, Pa., pirmadie
nį, spalių 31 dieną, 7:30 v. 
vakare, M. Vedor Kamba
riuose, Front St.

Wilkes Barre, antradienį, 
lapkričio (November) 1 d., 
7 vai. vakare, 206 Parrish 
St. svetainėj.

Pittston, trečiadienį, lap
kričio 2 d., 7 vai. vakare,

So. Boston, Mass.
Studentams Politinės 

Prakalbos
Spalių 26 d. buvo sušauktas 

Simmons College studentams 
politinis mitingas ir buvo pa
kviesta trijų stambiųjų partinį 
jų kandidatai kalbėti. Kalbėjo^ 
Komunistų Partijos kandida
tas į gubernatorius Hood, De
mokratų Partijos kandidatas 
ponas Curley ir Republikonų 
Partijos kandidatas į guberna
toriaus padėjėjus ponas Ca
hill. Prakalbų pasiklausyti su
sirinko nemažai studentų.

Iš rankų plojimo galima., 
buvo spręsti, kad dauguma 
studentų simpatizavo komu
nistų kandidatui drg. Hood.— 
Jie karštai jį pasitiko ir jo 
kalbą dąžnai pertraukinėjo 
aplodismentais.

Komunistų Partijos Ganu, i 
bridge skyrius išleido lapelį,., 
kuriame smarkiai kritikuoja
ma reakcinė miesto taryba ir/ 
jos siūlomas planas “E.” Šis'; 
planas bus balsuojamas šiuose' 
rinkimuose, šis planas labai-, 
susiaurintų demokratines liaų-;; 
dies teises. Todėl Komunistų., 
Partija šaukia Cambridge pi-.' 
liečius balsuoti prieš “Plait* 
E.” Rep. ‘‘į ?

Youngstown, Ohio.
Paminėjimas Žuvusio Kovotojo.,

Lapkričio 2 dieną čionai yra. 
rengiamas masinis ' susirinki- * 
mas paminėjimui mirties kri-J 
tusi o kovotojo ir komunistų * 
vado draugo Joe Dallet. Pei?~ 
nai spalių mėnesį jisai krito,., 
Ispanijos liaudies kovoje. Pa-, 
minėjimas įvyks Central Au
ditorium, 225 W. Boardman* 
Street.

Paminėjimą ruošia Friends 
of Abraham Lincoln Brigade.’

Kalbėtojais bus Fred Keller, 
ir Joe North. Drg.. North ne-. 
senai sugrįžo iš Ispanijos, kur 
jis ilgą laiką buvo specialiif 
“Midwest Daily Record” ir 
“New Masses” koresponden
tu. Jisai atsargiai studijavo 
Ispanijos liaudies kovos eigą, 
ir galės daug ką pasakyti, 
Youngstowno publikai.

Įžanga visiems veltui.
Koresp.

1 

____________________ _____ _ I .J» • •

Smarki Artilerijos Kova : 
Siaučia Madrido Srityje . 
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Siaučia 
smarki artilerijos “dvikovą” 
tarp fašistų ir liaudiečių už: 
19 mylių į pietus nuo Mad
rido. Respublikos valdžia, 
praneša, kad fašistų atakos' 
atmuštos.

Berlin, spal. 28. — Vokie
tija deportuoja visus žydus 
Lenkijos piliečius į Lenki-" 
ją-

Prostonburg, Kentucky.-— 
10 metų mergaitę Rosie 
Columbus ištekėjo už 34 
metų mainierio Fl. Tack- 
ett’o.

Juškienės Svetainėj, 183 bL 
Main St.

Inkerman, ketvirtadienį, 
lapkričio 3 d. Vieta dar ne
pranešta.

Binghamton, N. Y., penk
tadienį, lapkričio 4 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Sve
tainėj, Clinton, St. • *J|

Scranton, šeštadienį, lap
kričio 5 d., 8 vai. vakare^ 
Lietuvių Svetainėj, 132 W. 
Market St.

Prašome visus “Laisvės” 
skaitytojus skaitlingai atsi
lankyti. Pasakykite ir kiT 
tiems lietuviams. Drg. Šp- 
lomskas kalbės Lietuvos 
klausimais, kurie dabar 
yra labai svarbūs kiekvie
nam. Rengėjai^
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(Tąsa)
Taip užsibaigė jiems įkirėjusioji kelionė. Dvi šeimy

nos sveikinosi nuoširdžiai, su išsiilgimu, nes jau daug 
metų, kai Jokūbas Šedvilas nesuėjo jokio žmogaus iš to 
kampo Lietuvoje, iš kur jis pats paėjo. Jokūbas gerai 
žinojo čionai pasitaikančias suktybes ir galėjo paaiškinti 
jiems apie visokias paslaptis; jis galėjo pasakyti jiems, 
kaip geriau pasielgti tame ar kitame atsitikime, bet kas 
buvo svarbiausia, galėjo patarti, ką jie turi daryti. Jis sa
kė neisivesiąs juos pas ponią Anelę, kitoje pusėje “jardų,” 
kuri laiko vyrus; pas senąją Juknienę, jis aiškino, nėra 
tinkama vieta, kur būtų galima gražiau prisilaikyti, bet 
tuomi tarpu jie visgi galėsią prasistumdyti. Į tai teta 
Elzbieta pasiskubino pertarti, jog viskas būsią gerai, 
jei tik pigiai galėsią išeiti, nes, mat, jie labai buvo įbau
ginti to brangumo, kurį kelionėje turėjo panešti. Pabuvę 
vos porą dienų šioje didelių algų šalyje, jie persitikrino, 
kad čia taip pat už viską imama labai brangiai, ir kad 
vargšas žmogus yra taip pat vargingas, kaip ir kokiame 
nors kitame šio pasaulio užkampy. Ir taip ūmai nyko vi
sos tos puikios apie lobius svajonės, kurios Jurgiui ka
daise sapnuodavosi. Juo skaudesnis jiems buvo atradi
mas, kad jie čia turi leisti pinigus sulyg amerikinėmis 
pragyvenimo kainomis,—pinigus, uždirbtus žemomis al
gomis ten, iš kur jie atvyko!

Tačiau kada jie pamatė našlės Juknienės namus, jiems 
jie nepatiko labiau, negu jie manė. Visoje savo kelionėje 
jie taip blogai nematė, kaip čionai. Ponia Anelė turėjo 
keturis rūmus ant tų pačių lubų viename iš tų, menkai 
išrodančių medinių namų “užpakalyje jardų.” Tuosius 
namus daugiausiai samdydavo svetimtaučiai—lietuviai, 

1 lenkai, slovakai ar cechai ir tai daugiausiai rūmus ant 
tų pačių lubų; kaikurias iš tų vietų nusisamdo šeimynos, 
kad laikyti vyrus, kitas gi pasiima patys vyrai ir gyvena 
kooperatyviai. Skaičius užlaikomų vyrų abelnai siekda
vo apie pusę tuzino į kiekvieną rūmą, nors tankiai ras
davosi po trylika ir keturiolika viename rūme, po pen
kiasdešimts arba šešiasdešimts ant vienų lubų. Vyrai 
pasirūpindavo savo šienykus ir pasiklojimą; šienykus 
pasitiesdavo pasieniais ant grindų, o rūme, apart gele
žinio pečiaus, dažnai nieko daugiau ir nebūdavo. Pa
prastas buvo dalykas dviem vyram turėti vieną šienyką: 
jeigu vienas dirbdavo dienomis ir gulėdavo ant jo nak
timis, kitas gi dirbdavo naktimis ir miegodavo dienomis 
tame pat guoly. Taip pat ir šeimynos dažnai nusam- 
dydavo tą pačią lovą dviem vyram, dirbantiem pakai
tomis.

Ponia Juknienė—sunykusi, maža senutė su raukšlėtu 
veidu, ir jos namai buvo neapsakomai apleisti. Per pry- 

I šakines duris visai nebuvo galima įeiti, nes tosios visados 
stovėdavo užverstos šienykais, o jeigu bandėte įeiti per 
užpakalines duris, tai pusę laiptelių radote atidalintų 
senais lentgaliais, kad padaryti užtvarą vištų laikymui.

■ Pas ją prisilaikantieji vyrai buvo įpratę juoktis, būk ji, 
norėdama namus išvalyti, suleidžia į juos vištas. Be 
abejonės nuo to sumažėdavo vabalai ir tt., bet tas išro- 
dydavo, jogei senutė labiau nori višteles palesinti, negu 
namus išvalyti. Tai buvo teisybė, kad pas ją visiškai 
dingo noras apvalyti namus, po to, kai ją buvo užsėdęs 
reumatizmas ir daugiau kai savaitę ji ištupėjo kampe 
Susirietusi. Tuo tai tarpu vienuolika jos vyrų, gerokai 
įsiskolijusiu, pasiryžo važiuoti į vakarus, į Kansas City 
jieškoti darbo. Buvo jau liepos mėnuo ir laukuose visur 

Į žaliavo. Gyvenant Chicagos dalyje, vadinamoje “Pack
ingtown,” kur yra didelės gyvulių skerdyklos, nematyti 

j laukų, kaip ir nieko kito, kas žaliuotų. Bet pasileidus į 
kelionę, “valako j anties,” kaip čionai vadina, galima už- 

i tektinai pamatyti ir gerokai atsilsėti, bei lengvai laiką 
! praleisti prasivažinėjant tuščiuose vagonuose, einančiuo- 
I se į vakarines valstijas.
| , Tai toki buvo namai, į kuriuos naujai atvykusieji
1 tapo priimti. Geresnio nieko nebuvo galima gauti, o kur 

toliau jieškoti visai neužsimokėjo; senoji Juknienė bent 
Vieną rūmą laikėsi skyriumi sau ir savo trims vaikams ir 
į tąjį prižadėjo priimti moteris ir mergaites. Pasikloji
mą jie galį gauti pigiai senų daiktų krautuvėje, paaiški-

| no jiems, o apart to, tokiame karštame laike, jie vargiai 
daug ko ir reikalaus, kadangi, bę abejonės, labai tankiai 

Į eis miegoti ant šaligatvio lauke, ką ir kiti abelnai daro, 
r Wtoj”, pasakė Jurgis, kada jie liko vieni, “rytoj aš 

gausiu darbą, o gal ir Jonui pasiseks gauti, o tada mes 
pasijieškosime vietos, kokia mums patiks.”

Vėliau tą popietį jis su Ona išėjo pasivaikščioti bei 
jį pasižiūrėti, kaip toji apielinkė išrodė, ypač ketinant 

čia apsigyventi. “Užpakalyje jardų” menki mediniai na
meliai, daugiausiai vis ant dvejų lubų, buvo išmėtyti 

į daug rečiau vieni nuo kitų, o tarpais galima matyti ir 
visai diktus plotus, ant kurių vietomis buvo sunykusios, 
pageltusios žolės, pilna primėtyta visokių blėkinių,

2 . stiklų, ir tt.; nesuskaitomi pulkai vaikų bovijosi po juos, 
| vaikydami vieni kitus vienur ar kitur, rėkaudami bei 
I pfešdamiesi. Įdomiausias toje apygardoje dalykas buvo, 
i tai skaičius vaikų ir iš sykio rodytųsi, kad tai iš mo- 
I kyklų ką tiktai turėjo būti paleisti, bet geriau apsipa- 
h -žinus su apfystovomis patiri, jog tai vasara ir dyklaikio 
L tfiėtas, o vaikai gi visi iš tos apylinkės žaidžia. Jų gi 
I. tiek ten buvo, jog vežimai niekados greičiau negalėjo 
L važiuoti, kaip žingsnine.
f Be to, nelabai ir galima buvo važiuoti greičiau dėl 
V apleistų gatvių. Tosios, kuriomis teko Jurgiui su Ona

pereiti, nežinia į ką buvo panašios. Gatvės vidurys abel
nai buvo keletu pėdų žemiau, negu namų pamatai; ša
ligatviai buvo neišgrįsti—-išrodė tik kalnai ir tarpkalnės, 
upeliai, ravai bei grabutės, taip pat didelės duobės, pil
nos pašvinkusio, pažaliavusio vandens. Tokiose balose 
vaikai lakstė ir voliojosi gatvėse, vienur-kitur galėjote 
matyti juos rausiant, jeigu pasitikėjo ką nors užtiksią. 
Kiekvienas stebėjosi tuo, o taipgi ir debesimis musių, 
nuo kurių net oras juodavo. Į šniurkšles taip ir veržėsi 
koks tai smirdąs dvokas, lyg ir pūvančių viso pasaulio 
daiktų. Apsilankęs į tas vietas žmogus priverstas esi 
pasiteirauti. Aplinkiniai gyventojai paaiškina, kad tai 
esanti “supiltoji žemė”, pasidariusi užpilant aplinkinius 
griovius miesto sąšlavomis bei išvežamais pelenais. Už 
keleto metų viskas daug kitaip išrodysią, jums paaiškina, 
o tuo tarpu, karščiams pakilus, o ypatingai lyjant, nuo 
musių nežinia kur pasidėti. Argi tai yra sveika? užklau
si jų. Gyventojai tau atsako: “Negalima pasakyti.”

Paėję kiek toliau, Jurgis ir Ona priėjo iki vietos, 
kur toji “supiltoji žemė” buvo pilama. Tai buvo grio
viai ant didelio ploto, o purvini ir apdulkėję vežimai, 
girgždėdami, traukė ten išversti, ką mieste buvo su
rinkę. Dvokas buvo tokis, kad mandagiu žodžiu negali
ma ir išreikšti, o vaikų nesuskaitoma daugybė, kurie 
ten rausdavo nuo prašvitimo iki sutemų. Jei kartais 
apsilankytoj ai iš skerdyklų nueidavo pažiūrėti tojo sąšla
vyno, tai, stovėdami ginčydavosi, ar tie vaikai valgo, 
ką jie ten randa, ar tik renka maistą vištoms namieje. 
Tačiau nei viens iš jų nebandė arčiau tą dalyką^ ištirti.

Anapus tų griovių stovėjo didelės plytnyčios. Pir
miau, jie išima molį plytoms, o,paskui tuštumą užverčia 
sąšlavomis, kas Jurgiui ir Onai rodėsi apsukrių ameri
konų gudriu mokėjimu viską išnaudoti. Kiek toliau buvo 
kitas didelis pilnas vandens griovis, į kurį taipgi subėg
davo viskas iš aplinkinių vietų grabutėmis. Užstojus 
žiemai, iš čia kas nors kirsdavo ledą ir pardavinėdavo 
mieste žmonėms. Tas mūsų atėjūnams taip pat rodėsi 
mokėjimu pasinaudoti, gaunant ledą gana pigiai, žino
ma, jie tada neskaitė laikraščių bei knygų ir nei į galvą 
jiems neatėjo, kad su tokiu ledu platinasi visokių ligų 
perai.

Jiedu stovėjo ten, kai saulė pradėjo nusileisti ir 
padangės vakaruose apsipylė kruvinai-raudona šviesa, 
o namų viršai išrodė, kaip liepsnose. Bet Jurgiui su Ona 
saulės nusileidimas nerūpėjo—jie stovėjo užpakaliu į va
karus—tik žiūrėjo į Packingtown’ą ir ten link jų visos 
mintys'skriejo. Jie matė priešais save eiles namų saulė
leidžio šviesoj, o vienur ar kitur kyšojo aukšti kaminai, 
iš kurių dūmai vingėmis, kaip upės, kilo aukštyn ir 
nyko kur tai toli.1 Stovint ir žiūrint į tai, vaizdas išrodė 
kai gražus sapnas, ir jiedu mislijo apie vietą, kur tūks
tančiai ir tūkstančiai žmonių gauna užsiėmimą ir turi 
progą būti laisvais, gyventi, mylėtis ir džiaugtis. Kai 
jiedu grįžo iš ten atgal, susikabinę rankomis, Jurgis tarė: 
“Rytoj aš eisiu ten ir gausiu darbą.”

SKYRIUS III
pARDAVINŪDAMAS savo krautuvėje valgomus daik- 
1 tus, Jokūbas Šedvilas turėjo progos su daugeliu 
žmonių susipažinti. Tarp kitų, jis susipažino su specialiu 
policistu, tarnaujančiu Durham’o skerdyklose, kuris pa
prastai parinkdavo žmones į darbą. Jokūbas niekad ne
bandė, bet jis užtikrindavo, jog, reikiant, jis kuriam 
nors iš savo prietelių gautų darbą su pažįstamojo pa- 
gelba. Pasikalbėję tarp savęs, jie nutarė, kad Šedvilas 
pasirūpins įskverbt į darbą senį Antaną su Jonu, o Jur
gis gi tikėjosi pats vienas darbą gauti, be niekeno pa- 
gelbos.

Kaip mes pirmiau minėjome, tuomi jis ir neapsiriko. 
Anksti ryte nuėjo prie Brown’o skerdyklų ir stovėjo 
neilgiau pusės valandos, kaip vienas iš bosų, patėmijęs 
jo galvą, kyšančią aukščiau kitų, jam pamojo. Pasikal
bėjimas tarp jų buvo gan trumpas ir tikslus:

“Kalbi angliškai?”
“Ne; lietuviškai.”—Jurgis buvo šį žodį mokinęsis 

pasakyti angliškai labai atsargiai.
“Darbo?”
“Taip”-rlinktelėjo galva.
“Dirbai čia pirmiau?”
“Nesuprantu,” “Nostand”.
Bosas pradėjo rodyti įvairiais mojavimais. Jurgis gi 

tik smarkiai galva purtė.
“Galėtum šiupeliuot žarnas?” klausė vėl angliškai. 
“Nesuprantu”,—papurtė galvą, kaip pirmiau.
“Žarnos, pagaikštis, šluota!”—ištarė kelete jam ži

nomų lietuviškų žodžių, prie to mojuodamas rankomis, 
kad geriau paaiškinti, ką reikia veikti.

“Taip.”
“Matai—durys?” parodė su ranka.
“Taip.”
“Rytoj septintą valandą; supranti? Rytoj, priešpie

tis, septyni!”—pasakė lietuviškai.
“Dėkui tamstai!”—atsakė Jurgis lietuviškai.
Tai buvo viskas. Jurgis apsisuko ir, jausdamas ne

apsakomą džiaugsmą, net pašoko ir kone tekinas leidosi 
namon. Jis turėjo darbą! Jis turėjo darbą! Jis kūrė na
mon, tarsi sparnais, ir įbėgo į vidų, kaip viesulą, garsiai 
pasakodamas apie savo giliukį. Bet tuomi labai įpykino 
kitus vyrus, vos sumigusius, nesenai parėjusius iš nak
tinio darbo. *

(Bus daugiau)

Drg. Fosteris Pasirodys ir 
Kalbės Philadelphijoje

Rytoj, tai yra, lapkričio 2 
dieną, Philadelphijoj įvyks pa
minėjimas Sovietų Sąjungos 
21 metų gyvavimo sukakties. 
Parengimas bus labai iškil
mingas ir įvyks Broadwood 
Hotel, kampas Broad ir Wood 
Sts.

Labai retas atsitikimas šia
me mieste išgirsti kalbant Ko
munistų Partijos pirmininką 
William Z. Fosterį. Bet jis da
lyvaus šiose sukaktuvėse ir 
pasakys prakalbą.

Taipgi dalyvaus ir kalbės 
Mother Bloor, 76 metų am
žiaus darbininkiška veikėja ir 
kovotoja.

Apart prakalbų, bus labai 
graži šokių, dainų ir muzikos 
programa. Kviečiame ir prašo
me lietuvius skaitlingai daly
vauti.

Taip pat pranešame, kad 
per radio stotį WIP lapkričio 
2 dienos 7 vai. vakare bus 
paskutinė Komunistų Partijos 
prakalba klausimu būsimų 
rinkimų. Kurie turite radio, 
pasiklausykite. Rep.

METHUEN, MASS.
Čionai noriu biskį prisimin

ti, kas link praeitos viesulos 
(ciklono-uragano).

Columbus dieną man pasi
taikė plačiai apvažiuoti New 
Hampshire valstiją. Tai bai
sus reginys.

Jeigu kam yra pasitaikę., 
matyti krutamus paveikslus, 
kai rodo mūsų žemelę priešis
toriniais laikais, tai taip dabar 
išrodo po šitos viesulos.

Aš pradėjau savo kelionę iš 
Methuen, Mass., šituo traktu: 
Nashua, Manchester, Con
cord, Franklin, Bristol, Ply
mouth, N. Woodstock, ligi pat 
Franconia Notch. Tas visas 
traktas paverstas į baisią re
gyklą. Ne tik kad medžiai yra 
išlaužyti, bet ištisi miškai guli 
ant šonų, kai klojimas.

Keletoj vietų matės dideli 
medžiai užvirtę ant namų, 
viršutiniai namų florai sulau
žyti. Tarpkalnėse vandens iš
nešti baisiausi ravai; kitur ke
lias yra iškeltas ir asfaltas su
laužytas. Yra išlietos siauros 
vėželės tik vienam automobi
liui pravažiuoti.

Apvažiavę Baltuosius Kal
nus, pasukom į rytus. Rytinė 
pusė N. H. valstijos visai ma
žai paliesta audros. Apie Ro- 
chesterį ir Dover nėra jokių 
audros žymių.

J. M. Lukauskas.
Nuo Red. Atleisite, kad pra

džioje šios korespondencijos 
pastabų negalėjome sunaudo
ti. Jos nesvarbios.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and. liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 8356-58 Flatlands Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JAMES McDADE 
3856-58 Flatlands Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7F43 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 6636 Third Ave., 
a-k-a-283—67th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM DWOJACKI 
d-b-a Parkside Restaurant

6636 Third Ave.
A-K A 283—67th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5506 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever- 
age Control Law at 9526 Avenue L., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises. '

MORRIS BARTMONOWITCH 
d-b-a Murray’s Tavern

9526 Avenue L Brooklyn, N. Y.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE &. RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RW839 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ 
& JOHN PONTES

166 Columbia St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby grvcn that License No. 
RW876 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Navy Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GINO CASCIANI
95 Navy Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 662 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3044 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN T. WAMSLEY
3044 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 344 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at' retail undei- Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6 Reid Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DONATO RATNONE 
Dan’s Bar & Grill

6 Reid Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3433 has been issuer! to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Smith St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL F. KEOUGH
325 Smith Stroet Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 443 Evergreen Avenue 
& 97 Palmetto St., Borough of Brook Ln, 
County of. Kings, to be consumed on The 
premises.

JAMES M. BROWN
443 Evergreen Ave.
& 97 Palmetto St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1078 Fulton Street. 

'Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DOUGLAS JAMES 
d-b-a Royal Bar & Grill

1073 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5871 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1609 Nostrand Ave. 
&3006 Tilden Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES SULLIVAN & JOSEPH HEHIR 
1609 Nostrand Ave.
& 3006 Tilden Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 660 Fulton Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallaghar’s Subway Inn

560 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2553 Pitkin Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ALEX GREEN
2553 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 812 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1514 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MICHAEL MAFFUCCI
1514 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 'No. 
RL2799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1540 DeKalb Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

RICHARD TAMANINI
& SELVINO BERTI 

d-b-a Alps Inn
1540 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR17 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 790-792 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

LORRAINE CATERING CO., Inc. 
790-792 Broadway Brooklyn, N. Y.

Vajus Gavimui Dienraščiui “Laisvei”
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

• • •

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

“Laisvės” 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 į 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 Skaitytojų
Geriausias būdas gavimui naujų skaitytojų yra ėjimas tiesiai į namus. 

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

• • •
Prašome Tuojau Užsiregistruoti

Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus privalo platinti dienraštį “Lais
vę.” Nes “Laisvės” platinimas yra labai svarbus apšvietos darbas. Tuojau 
užsiregistrupkite kaipo kontestantas ir tuojau pradėkite šį svarbų apšvietos 
darbą. Rašydami koųtesto reikalu adresuokite:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
i------------------------------------------------ ------------ --------------------------------- s
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SO. BOSTON, MASS.
' Koncertas

Spalių 23 d. pas mus įvyko 
Laisvės Choro Vyrų Grupės 
koncertas, šį sykį bostoniečiai 
gavo tą, ko pirmiaus koncer
tuose negaudavo. Pirmiau 
koncertai būdavo srioviniai ir 
nuaidėdavo labai siaurai. Kar
tais kad ir išsiliedavo iš nus
tatytų savo ribų, bet ir vėl su
grįždavo į savo siauras ribas. 
Šitą sykį klausovas jautėsi, 
kad randasi gyvenimo studi
joj. Rodosi, čia matos tos ža
lios pievos ir kaip mergaitė 
šienelį griebia. Tai, žiūrėk, jau 
girioj, poilsiauji. Nespėjai pa
silsėti, matai, kaip jaunuolis 
ir jaunuolė derisi už meilę, už 
ateities šeimyninį gyvenimą. 
Tai žiūrėk, jau plauki laivu ir 
matai audringas bangas, arba 
ve, čia ruduo, viskas nuliūdę, 
kalinys nustojęs vilties, pasi
rengęs žūti pančiuose. Bet 
balsas išsiveržia: “Sukeikime 
kovą’’... visur atgimimas— 
darbas pradėtas. Kalinys ka
la naują štangą^ artojas varo 
naują vagą. Miesto darbinin
kai jau sukilo ir šaukia so
diečius sukilti. Bet ir sodie
čiai jau kulia keturiese ir 
vienas kitą ragina procevoti. 
Užbaikalyj kova baigta, sva
jonės ’išblaškytos, kalinys at
gauna dvasią ir turi viltį nu
traukti retežius.

Tai taip jautėsi šio kon
certo klausovas ir išėjo pilnai 
žinodamas, kad mes turime 
gražią gamtą, bet pilnai ne
galime ją išnaudoti, ir kad 
tik per kovą tas bus galima 
atsiekti.

Patys programos pildytojai 
atliko savo užduotis -labai ge
rai. R. Audickas sudainavo 
kelis solo. Jo balsas be galo 
švelnus ir malonus. Vėliaus jis 
sų savo žmonele sudainavo 
porą duetų.

Jauna šokikė švedukė dviem 
atvejais pašoka klasiškus šo
kius, kuriai priklauso didelis 
kreditas.

šį koncertą labai paįvairino 
worcesterieciai, Tumanis ir 
Sabaliauskas. Neklysiu pasa
kęs, kad Sabaliauskas buvo 
šio koncerto žvaigždė! Senai 
girdėjau Sabaliauską dainuo
jant, bet reikia pasakyti, kad 
jis labai toli nuprogresavo. 
Labai malonų įspūdį daro jo 
mokėjimas užsilaikyti ant Sce
nos—visi jo gestai labai vie
toj. Neatsilieka dainavime jo 
brolis Tumanis. Garbė worces- 
teriečiams!

Bridgewaterio Jaunuomenės 
Choras ne tik dailiai sudaina
vo, bet papuošė mūsų estradą. 
Visi choristai čia gimę, taip 
dailiai išmoko viešam gyveni
me pasirodyti. Gražu žiūrėti į 
bridgevvateriečius, bet gėda 
mums sautbostoniečiams, kad 
jie čiagimiais jaunuoliais mus 
pralenkė.

Laisvės 
sudainavo 
bai gerai,
abu choru į daiktą, tąi tokio 
galingo choro balsas sukėlė 
salėje audrą. Chorų mokytoja 
Yermalavičiutė be galo kuk
liai chorus sumokinus. Choris

tai turėtų būti labai dėkingi 
jai už jos tokį didelį pasišven
timą chorams.

Daugiausia koncerte daly- 
vumo ėmė,' tai patys rengėjai 
—Laisvės Choro Vyrų Grupė. 
Čia mes sautbostoniečiai turi
me kur pasididžiuoti: rxpati 
grupė didelė, išsirikiuoja per 
visą estradą. Jie sudainavo iš 
viso dvylika dainų ir visos iš
ėjo pilniausioj armonijoj. šiai 
grupei vadovauja M. K. Bo- 
lys. Apie Bolį galima pasa
kyti, kad jis netiek mokytojas, 
bet artistas ir organizatorius! 
Jeigu choro mokytojas nėra 
organizatorius—choras serga. 
Tai kas, kad mokytojas gerai 
chorą mokina, bet jeigu mo
kytojas nėra organizatorius, 
choras neauga ir ištižusiai 
gyvuoja.

Koncertas pasibaigė, per
traukdamas raudoną giją per 
šį audringą gyvenimą. Įspūdis 
negreit išnyks iš klausovų vai
dintu vės.

Po koncerto rengėjai pasi
kvietė koncerto dalyvius ir 
svečius į Kliubo kambarius. 
Čia buvo paruošta svečiam 
užkąst ir pašlapint jų išdžiū
vusias gerkles. Užkandus, išsi- 
gėrus ir vėl suskambėjo visa 
Broadway dainom, bet tik čia 
jau ir publika pagelbėjo dai
nuoti choristam ir daininin
kam.

Rengėjams pelno gal ir ne
liks, bet moraliai labai daug

atsiekta, nes jaunuoliai turėjo 
progą sueiti į pažintį, o kon
certo publika įvertins mūsų 
parengimus ateityj.

Jaunutis.

Palestinos Žydai Dėkingi 
Prezidentui Rooseveltui

, r , 1 G 4 • * » t « • y i \ t ■ •

Jeruzalė. — žydų vadai 
išreiškia padėką prezidentui 
Rooseveltui. Jie mano, kad 
Anglija jau būtų uždarius 
žydų įvažiavimą į Palestiną, 
jeigu ne prezidentas Roo- 
seveltas. Jis ragino Angliją 
palikt Palestinos duris at
daras žydams, bėgantiems 
nuo persekiojimų iš fašisti
nių kraštų.

ARABAI PAŠOVĖ TIBE
RIAS MAJORĄ

Jeruzalė. — Trys arabai 
pavojingai pašovė žydą ma
jorą Tiberias miestelio ir 
pabėgo.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

ALDLD 103 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkr. 1 d., 7:30 
v. v. H. L. Piliečių Kliubo Svet. 
Knyga ūkanos jau gatava ir bus 
dalinama visiems, kurie yra užsimo
kėję už 1938 m. Taipgi, kurie dar

Choras pats vienas 
keletą dainelių la- 
bet kuomet suleido

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

Tyrimai Atliekami 
UŽ Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

D R. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

ŲO East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. Ir Irving Place

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

nesate pasimokėję, turite šį kartą 
pasimokėti ir gausite naują knygą. 
— J. Jaskevičius, sekr.

(254-256)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 2 

d. lapkričio, Kliubo patalpoj, 408 
Court St. Prastom e visų narių skait
lingai dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti, kaip Kliubo ge
rovė ir tt. Nepamirškite ir duok
les užsimokėti. (255-257)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 9 Apskritys rengia pra

kalbas pirmadienį, spalių 31 d., 7:30 
v. v., Darb. Svet. Kalbės J. Gašlū
nas iš Brooklyn, N. Y. Kalbės šių 
dienų svarbiais klausimais. Kvie
čiam visus lietuvius iš apylinkės 
dalyvauti į šias prakalbas. Įžanga 
veltui. — Kom. (254-255)

WILKES-BARRE, PA.
Antradieni, lapkr. 1 d. įvyks 

svarbios prakalbos, kalbės D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyn©. Tema: Svar
būs pasauliniai klausimai, Lietuva ir 
kitos šalys. Pradžia 7 vai. vak. Lie
tuvių Taut. Svet., 206 Parrish St. 
Vietos ir apylinkės lietuviai yra 
kviečiami skaitlingai dalyvauti. — 
Rengėjai. (254-256)

PHILADELPHIA, PA.
Rusijos Revoliucijos Apvaikščiojimas

Lapkr. 2 d., trečiadienį, įvyks Ru
sijos Revoliucijos Apvaikščiojimas, 
Broadwood Hotclyj, Broad ir Wood 
Sts., 8 vai. vak. Kalbūs W. ,Z. Fos- 
teris, Mother Bloor, bus gera pro
grama. Lietuviai ko skaitlingiausiai 
dalyvaukite ir raginkite kitus. — 
Liet. Kom. Frakcija. (254-256)

K i e k v i e nas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten E^ck ir Maujcr Sts.

Telephone: EVcrgrcen 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.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbinio 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio "Laisves" IIMysis
KONCER'

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus.
I

Koncertas Bus 13 laapkričio-November
Labor Lyceum Salėje 949 Willoughby Ave., Brooklyn

Pasimatykite su savo drau
gais ir senais pažįstamais 
šiame “Laisvės” Koncerte.

Įsigykite naujų pažinčių, 
nes “Laisvės” Koncerte bus 
daugybė naujų žmonių.

Dienraščio “Laisvės” Kon
certai visuomet yra skait
lingiausia lankomi, kaipo 
lietuvių parengimai Brųok- 
lyne.

Dienraščio ‘Laisvės’ Kon
certų programa būna visada 
turininga, o šiemet ji bus 
dar turiningesnė.

Pejer M. Nikplajev, basas 
Garsusis rusų-italų-francūzų operų dainininkas. Lietuviai 
jį girdės pirmu kartu dienraščio “Laisvės” koncerte.

IŠTISAS “LAISVĖS” KONCERTO PROGRAMAS• . » V, < •

Svečiai iš toliau yra pra
šomi i š a n k s t o užsisakyti 
įžangos bilietus, nes sėdy
nės yra rezervuotos.

o

ĮŽANGA KONCERTUI 
50c, 75c ir $1.00

Po Koncerto Bus Šokiai
Vien tik šokiam įžanga 40c.

Prašome nesivęlinti, nes 
Koncertas prasidės paskirtu 
laiku.

Kenstayičienė žymi dainininkė iš Chicagos, III., 
dalyvauja šiame dienraščio “Laisvės’” Koncerte.

Aleksandras Vąsilįauskas, tenoras, žymus lietu
vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 

“Laisvės” Koncerte.
ĄdeĮė Mickevičiūtė, Mezzo-Sopranas iš Provi

dence, R. I. Garsi Nąujosios Anglijos lietuvių dai
nininkė.

Birutė Indruliutė, smuikininke iš Scranton, Pa. 
Pirmu kartu savo talentu teiks malonumo skaitliu*- 
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 - francū- 
zų Operos dainininkas, basas. Mūsų dienraščio kon
certe lietuviai turės progos jį išgirsti.. Jis, apart 
klasiškos muzikos, dainuos rusų liaudies dainas.

IWO šokikų grupė varčių “černačevsky,” 
keturios 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.

Ęnsęmblis Aidbalsiai, grupė puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. Šalinaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liau
dies šokius.

Po koncerto šokiąi, grįeš George Kazakevičiaus Orkestras
Koncertas Prasidės 3:30 valandą po pietų, Įžanga 50 centų, 75 centai ir $1.00.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu. «

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information.Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ “LAISVĖS”

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Mokestį galite prisiųsti 3c aiju 5c U. S. A. pašto 
ženkleliai-stamps.

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8

Nėra valandų sekmadieniais

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovės. .

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

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

BROOKLYN, N. Y.
'Tel.: Glenmore 6-6191

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

•- • ė,din

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Apt jūsų pareikalavimo, suteiksime infcfrmacijas apie svorį Ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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KOMUNISTŲ RADIOPO “MEDŽIOKLEI”
Special Rates per Week

karciamos,

Apkaltino Pikietus

surengta 
gyvenimo 25 
“suprais pa
norime padė- 
rengėjams ir GENTS’ DAYS

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

Noudolito tq linimenfq, turį jūsų fėyoi ir tėvų Ičvoi nou- 
dojo nuo 1867 metų palengvinimui mudulų sloudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Poin Expellerio su Inkoru ont deiutos 

pos sovo vaistininkų.

mPAIN-EXPElLER
TRAPI MA«K ft(O U $ . PAT Oil

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

NewWko^ėžžfeliiil(H
Balsai už Amterį Padės 

Progresui
Peter Cacchione, kuris be

veik buvo išrinktas į Miesto 
Tarybą Komunistų Partijos ti- 
kietu pereitą rudenį, pareiš
kė :

“Amterio kandidatūra nėra 
vien tik Komunistų Partijos 
narių rūpestis. Kiekvienas tai
kos ir progreso draugas, kiek
vienas darbo žmonių draugas 
turi daug laimėt su laimėjimu 
Amteriui daug balsų.”

Jis; nurodė, kad didelis 
skaičius balsų už Amterį būtų 
aiškiai suprastas liaudies už- 
davimu per nosį raudonųjų 
kandžiotojams, taipgi tiems, 
kurie nori suvaržyti civiles lai
sves, iškelt rasių neapykantą 
ir persekiojimą, apribot uni- 
jizmą.

Cacchione taip pat nurodė į 
degantį reikalą daugiau pasi
darbuoti sukelt daugiau pini
gų į partijos fondą, iš kurio 
dengiama ir rinkimų kampa
nijos lėšos. Jis nurodo, kad 
keli d augiau mitingai su ge
rais garsiakalbiais, dar kelios 
daugiau radio programos bū
tų padėjusios jį išrinkti Mies
to Tarybon ir dabar ten nesė
dėtų reakcionierius Surpless. 
Taryba turėtų pažangiųjų di
džiumą ir galėtų miestui nau
dingų tarimų pravesti.

A. ir K. Vazniai Dėkingi 
Sukakties Pokilį

Spalių 22 dieną 
mūsų vedybinio 
mętų sukakties 
rė,” tad šiuomi 
kavoti visiems 
dalyvavusiems.

Dėkavojame broliui Jonui ir 
jo žmonai Albinai Vazniams, 
Antanui ir Adelei Niekiunams, 
Juozui ir Amilijai. Čepams, 
Petrui ir Onai Bagočiunams, 
taipogi savo dukrelei Marytei 
Vaznytei, piršliui ir svočiai 
Kazimierui ir Elzbietai Ku- 
kieniams, Zuzanai ir Povilui 
Bukantams.

Dėkavojame ir visiems pa
tarnavusiems prie stalų : Mar- 
garetai Karazėjūtei, Amilijai 
Čepiūtei, p-lėms Venckiūtei ir 
Grigaliūtei, Petrui Čepui, 
Broniui ir Alfonsui Petrikė- 
nams, Petrui Petroniui. Taigi 
dėkavojame visiems, kurie pa
sidarbavo dėl mūs šios pares. 
Dėkingi visiems už kalbas— 
gerus linkėjimus, ir visiems 
dalyvavusiems mūsų 25 metų 
“suprais parėję’ 
bai nudžiugino, 
priprašyta apie 300. 

 

visų vardų negalim paminėti.

Taipgi dar kartą suteikiam 
širdingą padėką visiems ren
gėjams ir dalyvavusiems už 
puikią ir garbingą dovaną si
dabrinio dolerio formos pa
veikslą. Parė buvo ponų Na
vickų salėje, Clinton St., Mas-

kuri mus la- 
onių buvo 

Gaila,

Antanas ir Konstancija
Vazniai.

Ožys Išgązdino Pardavėjus
Iš Madison Square Gardene 

perstatymo rodeo paspruko 
didžiulis ožys ir nepastebė
tas iškeliavo į miestą. Pir
mas jį pastebėjo gatvėj po- 
licistas Kip ir pradėjo vytis. 
Gyvulys įbėgo geležies krau- 
tuvėn, 1332 — 6th Avė., ir, 
pasispyręs, šoko ant stalo, už 
kurio stovėjo kasierė, vos ne- 
jsiveldamas dideliais ragais į 
jos garbinius. Jinai ir kitas 
darbininkas, spiegdami, dūmė 
sklepan. Krautuvėj ožį suė
mė.

Teisėjas Sabbatino, teisda
mas Cunningham, 4 vaikų tė
vą, už mušimą žmonos, pasa
kė, kad “nuplakimas tokių vy
rų porą kartų į savaitę per 
mėnesi sulaikytų nuo žmonų 
kankinimo.

Pirmadien., Spalių 31, 1938

Motenj Mokykla Eina 
Sėkmingai

Rytoj Prakalbos Apie Lietuvą ir Vietos 
Rinkimą Klausimais; Dalyvaukite!

Antradienio vakarą, lapkri
čio (Nov.) 1-mą, Pil. Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne, 
įvyks prakalbos, kuriose bus 
plačiai kalbama apie dabarti
nę Lietuvos padėtį pasaulinės 
politikos arenoje. Taip pat žy
mi dalis šio susirinkimo bus 
pašvęsta aiškinimui rinkimų 
klausimų. .

Kalbės R. Mizara, J. Gašlū
nas, S.wS.ąs»a.

Ateinantieji rinkimai turi 
begalinės svarbos. Ginklais 
žvanginantis fašizmas Europo
je ir jo šnipų rausimąsis į 
Amerikos demokratinius pa
matus iš vienos, ir visų demo
kratinių spėkų grupavimąsis 
fašizmui pastot kelią iš kitos 
pusės, iškelia eilę naujų ir 
painių klausimų :
<Delko, pavyzdin, Pewey,

New Yorko miesto prokuro
ras, kuris pareituose rinki
muose atsiekė tos vietos pro
gresyvių ir darbo žmonių bal
sais—šiemet atsidūrė stambių
jų reakcionierių kempėje, 
kandidatuoja prieš progresy
vių remiamą gubernatorių 
Lehmaną?

Dėlko komunistai ištraukė 
visus savo kandidatus, apart 
vieno, kad paremt darbiečių 
ir progresyvių kandidatus?

Dėlko darbo žmonės ir kiti 
pažangieji turėtų išrinkti Am
terį į kongresmanus (Congres- 
sman-at-large) ?

Tie ir daug kitų rinkimus 
liečiančių klausimų bus pa
liesta šiose prakalbose. Ateiki
te patys. Pakvieskite visus, su 
kuriais susieinate.

Liet. Komunistų Kuopa.

Šį Vakarą Visi į Madison Square Gardena!
Amerikos Labor Partijos 

Lietuvių Skyrius pereitą penk
tadienį savo skaitlingam narių 
susirinkime vienbalsiai nutarė 
dalyvauti Labor Partijos masi
niame mitinge, kuris įvyks šį 
vakarą, spalio 31 d., Madison 
Sq. Garden, New Yorke. Tai 
bus masinis Labor Partijos de- 
monstrantavimas priešrinkimi
nio entuziazmo. Kalbės gub. 
H. Lehman,. kongresmanas

Darbo žmogus, tai, kai ta 
šakelė nupuolus nuo medžio į 
platesnį, gilesnį vandenį—mė
toma į visas puses. Jieškai, 
teiraujies pas draugus ir vi
sus, kad kur nors suradus vie
tą parduoti savo rankas plėš
riam darbdaviui, kad tuomi 
pasidaryt šiokis tokis pragy
venimas.

Patsai, “bemedžiodamas” 
darbo, užklydau į New Yor- 
ką ir Brooklyną pas gerai ži
nomus dd. Kasmachus ir Kar
pavičius, buvusius konektikie- 
čius. Kosmachiai supažindino 
mane su dženitorystės dar
bais ir už truputėlio, gal bū
čiau ir aš tokį darbą gavęs. 
Bet nelengvai.

Tačiau ęia darbo aplinky
bės, kuriose prisieina dirbti, 
yra apverktinos, sunkios. Apie 
visuomenės veiklą tada ne ne
kalbėk, užmiršk nes nerasi 
minutos liuoso laiko. Rytais 
reik anksti kelt, o vakarais vė
lai gult. Darbo tiek, kad tie 
žmonės, “superiai,” kaip čia 
juos vadina, nežino nei už ku
rio pirmiaus stvertis. Pečius 
kūrent, šalygatviai valyt, prie
menės išmazgot, valgių išma
tos surinkt. To dar negana: 
vienam apartmente langai su
gedę, kitam iš rynų vanduo te
ka, trečiam durys neužsidaro 
ir tt. Tas “superis”, tai, kaip 
tas expresas, nuo vieno aukš
to ant kito turi laipiot, sku
biai viską sutaisyt, ir už ma
žinusį atlyginimą. Tiesa jiem 
duoda veltui butą. Bet kokioj 
vietoj ? Ugi skiepe; kur vis
kas surūgę, sušvinkę nuo su- 
drėgusių rynų. Tokiose vietose 
apie sveikatos palaikymą nė
ra kalbos, užmiršk apie ją. 
Esama ir švaresnių vietų, su 
geresniu atlyginimu, bet jose 
ne lengvai gaunamos darbas. 
Ten draugai draugus įstato, o 
be pašalinės paramos darbo 
nė prasčiausio negausi. Todėl, 
kad bedarbių eilės išalkę lau
kia progos, nori dirbti, nori 
gyventi.

Tai tokių dalykėlių paty-* 
riau darbo “bemedžiodamas” 
po New Yorką.

Vikutis.

Ketvirtadienį buvo Laivyno 
Diena. Ta proga buvo leidžia
mi svečiai į Brooklyno Navy 
Yard. Lankėsi 25,000 publi
kos.

Valdžios Darbininką 
Konvencija

pereito penk- 
atsidarė pir- 
valstijos val- 

konvencija.
mitingu,

Wagneris ir daugelis kitų žy
mių kalbėtojų.

Lietuviai balsuotojai ir pri
tarėjai! Visi ir visos sueikit 
kaip 6-tą vai. vakare į Amer. 
Lietuvių Piliečių Kliubą, o iš 
ten visi sykiu trauksime de
monstratyviai į Madison Sq. 
Gardeną! Lietuviai turės savo 
iškabas ir vadovybę.

Amerikos Darbo Partijos

Carnegie . Hali 
tądien i o vakarą 
moji New York o 
d žios darbininkų
Ji pradėta masiniu 
kuriame kalbėjo miesto prezi
dentas S. M. Isaacs ir eilė ki
tų valdininkų ir šiaip žymių 
piliečių, sveikindami CIO, ku
ris pirmas sėkmingai suorga
nizavo valstijos, apskričio ir 
miestų įstaigų darbininkų uni- i.ją.

Publika netilpo salėn, šim
tai turėjo grįžti nuo durų.

John Brophy, nacionalis 
CIO direktorius, sveikindamas 
State, County and Municipal 
Workers pirmą konvenciją, 
ragino valdiškų įstaigų darbi
ninkus padirbėt, kad John 
J. O’Connor, republikonas kon- 
gresmanas, kuris ir dabai* kan
didatuoja į kongresmanus 16 
distrikte, “kuris vedė kovą pa
laidot algų ir valandų aktą, bū
tų pasiųstas 
gyvenimą.”

Unija šia 
metus nuo 
CIO. Ji jau
12,000 narių New Yorke.

Lietuvių Moterų A pš vi etos 
Kliubo suorganizuotoji moky
kla eina sėkmingai. Pereitą 
pirmadienį, nežiūrint nepalan
kaus oro, susirinko didelis bū
rys mokinių ir įvyko anglų 
kalbos—skaitymo ir rašybos— 
pamokos. Lietuvės, dėka Kliu
bo komisijos pasidarbavimui, 
gavo savo atskirą klasę ir mo
kytoją, esančią valdiško ^vieti
nio Department© žinioje. Rei
škia, klasė yra užtikrinta, kad 
turės kompetentišką mokini
mą. Mokinės patenkintos, mo
kintis ūpas pakilęs.

Norinčios mokintis dar pri
imamos ir dabar. Gali užsiregi- 
struot pamokų vakarais; pir
madienį ir trečiadienį (pane- 
dėliais ir setedom) nuo 8 iki 
10 vai. Vieta: Eastern District 
High School bildinge prie 
Marcy Ave. ir Rodney St., 
Brooklyne; kambarys 109. 
Mokinimas nieko nekainuoją. 
Mokyklon kviečiame ne tik 
nares, bet iir nepriklaunsan- 
čias prie Liet. Mot. Apšvietos 
Kliubo.

Prieplaukose dirbančių lai- 
vukų (tug-boats) sutartį pasi
rašys antradienį. Vyriesniem 
darbininkam pakelia po $5 į 
mėnesį, nelaisniuotiem darbi
ninkam po $7.50.

Policistui Menger snustelė
jus savo namuose,. 32-54 45th 
St., Astorijoj, 3 metų sūnelis 
Harry ištraukė jo revolverį ir 
nušovė savo sesutę Edith, 5l 
metų.

s

S

Komisija.

atgal į privatišką

konvencija mini 
prisidėjimo prie 
turi 28 lokalus su

Paskyrė Virš 18 Miliumi 
Pašalpos Reikalams

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

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

šį pirmadienį ir antradienį, 
spalių 31mą ir lapkričio 1-mą, 
8:45 vakaro, iš stoties WMCA, 
girdėsime svarbias prakalbas. 
Pirmąją sakys Henry G. For
bes, temoje: “Balsuokite u^ 
Demokratiją ir Taiką,” o an
trąją sakys Earl Browder, 
Kom. Partijos generalis sekre
torius—“Apie 1938 Rinki
mus.”

Reakcininkui teisėjui Cotillo 
pavyko atsiekt savo. “Džiūrė,” 
susidedanti iš buvusių biznie
rių, 
čių, 
vo, 
me 
rę” 
pat
lo rast nekaltu buvusį strei- 
kierį, kuris paėjo po tuo pat 
kaltinimu, bet sugrįžo darban 
kitiems tebepikietuojant.

fabrikantų ir pirklių pa
ll balsų prieš 1 nubalsa- 
kad pikietai kalti laužy- 
drausmės. Teisėjas į “džiū- 
neleido darbiečių. Tuo 

sykiu teisėjas matė reika-

Teisėjo Lauer Namuose 
Krašta “Dėl Hitlerio”

Būrys muitinės agentų pa
darė kratą Aukščiausio Teis
mo teisėjo Edgar J. Lauer 
puošniame apartmente, 570 
Park Ave., N. Y. Išvežta 4 va
lizos brangių papuošalų, įtar
tų esant įšmugeliuotais.

Tuo tarpu teisėjas viešai 
pareiškė spaudai, kad tame 
nesą tiesės. Visam tam prie
žastis kilus dėl buvusios “pa
res” pereitą penktadienį, ku
rioj ponia Lauer turėjus ke
letą francūzų ir rusų svečių ir 
jie kalbėjęsi apie šių dienų 
politiką. Kai kas pakritikavęs 
Hitlerį ir nazė tarnaitė ėmusi 
spiegt, kam kritikuoja Hitlerį. 
Ponia tarnaitę atleidus ir 
sudarius visą skandalą.

MIRE

ta

80 
So.

Adomas Barkauskas, 
metų amžiaus, gyvenęs 69 
4th St., Brooklyne, mirė ket
virtadienį, spalių 27-tą Kings 
County ligoninėje. Pašarvotas 
graboriaus J. Garšvos šerme
ninėj, 231 Bedford Ave. Bus 
palaidotas spalių 31-mą, Holy 
Trinity kapinėse.

Sąmatų Taryba nutarė skirt 
$18,777,600 miesto bedarbių 
pašalpos reikalams per lapkri
tį ir gruodį. Tos sumos $11,- 
878,460 duos miestas, o liku
sius tikimasi gaut iš valstijos 
pašalpinių pinigų.

Iš tų pinigų milionas su ket
virtadaliu kas mėnuo eina su
pirkimui medžiagų WPA pro
jektuose, be ko 15,000 nesenai 
pervestų į WPA pašalpgavių 
negalėtų pasilaikyti darbe.

Carl Chester ir jo žmona 
Geraldine, 225 So. 3rd St., su
laikyti dėl prie
150 W. 45th St., N. Y., įvy
kusių muštynių. Tūlas Robert 
Ellis esąs kritiškoj padėtyje. 
Jiedu taipgi turi peilio žaizdų.

Trijų metų Jimmis Wright 
buvo išėjęs “pasivaikščioti” ir 
paklydo, pavargo, išalko. Po- 
licistas rado jį ant St. Marks 
Avenue griaužiant žalią bul
vę; pagirdė, paskiau surado 
namus.

t.___________________________

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Kazimieras Januszka, pajieš- 

kau savo 3 pusbrolių: Jurgio, Jono 
ir Kazimiero Daškauskų ir pussese
rės Domicėlės Daškauckaitės. Jie 
paeina iš Stukų filijos, kaimo Užka- 
mešių, Kauno gub. Aš esu iš kaimo 
Antkalnės, Veliuonos parapijos. Gir
dėjau, kad gyvena Brooklyne. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Charles S. Janus, 1782nd Co., 
V. C. C., Columbus, Nebr.

(254-256)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris, kuri apsiimtų 

dirbti namų darbą. Turi būti nese- 
nesnč 50 m. amžiaus. Mes esame 
2 šeimynoj. Del daugiau informaci
jų, malonėkite rašyti: L. Stakovvski, 
200 Bristol St., Wilson, Conn.

(253-255)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
• DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
4 f

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

Tel. Virgrinia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

KampasfE. 23rd Street

NAUJIENA DĖL VISŲ
PARANKIOJE VIETOJE, ir PUIKIAI ĮRENGTAS

RESTAURANTAS
• ---------------F------ . •
• Čia gausite kopūstų, blynų, dešrų, ir kitų skanumynų. •
• Visas maistas geriausios rūšies. •
J KAINOS ŽEMOS J
• RYTAIS SKANIAUSIA KAVA VISOJE APIELINKĖJE •

j JOSEPH AŽYS ;
J 520 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. J

corner Union Avenue

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Open Day and Night

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

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

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

ateusas simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA '

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

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

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.

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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




