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Jeruzale.— Anglu kariuo
mene suėmė 95 arabus kaip 
įtariamus maištininkus Jaf- 
foj ir Haifoj, Palestinoj.

Grigaitis “Vilnį”
fašistuojančiu laik-

kad
am-

talento* *

JAPONAI VĖL DARO 
PROVOKACIJAS PRIEŠ 

SOVIETUS

JAPONIJA reikalauja, 
Anglija atsiimtų savo 
basadorių Craigie kaip ne
palankų Japonijai.

Radio Kalba E. Browderio, Amerikos Komunistų Par
tijos Sekretoriaus

ORAS
Šiandien debesiuota ir gal 

bus lietaus. —N. Y. Oro
Biuras.

* * ❖
Čechoslovakijos reakcinė 

Sirovy valdžia uždarė Ko-

No. 258 Telefonas STagg 2-3878.

Krislai
Jaunutė žvaigždė.
O Jei Mes Taip...
Hitlerio Bučkis.
Ar Galima Tylėti?

Rašo A. B.

Visi stebisi dideliais ga
bumais jaunos aktorkos pa
nelės Amelia Romano. Ji 
lošia New Yorke WPA vei
kale “The Big Blow.”

Iš kur ji atsirado? Gal at-
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Amelia Romano yra tipiš
ka darbininkų tėvų mer
ga i t ė, did eliam varge, 
Brooklyno lūšnoje gimus ir 
augus. Gavo darbą prie 
WPA teatro ir parodė ne
paprastus gabumus.

O kiek tokių gabių mer
gaičių negauna nei tos pro
gos ir taip žūsta svietui 
neparodžiusios savo gabu
mų! Darbininkų klasė yra 
neišsemiamas šaltinis viso
kiausio

Pijus 
vadina 
raščiu. O jeigu mes tais pa
čiais epitetais jo gazietą 
pradėtumėme krikštyti, tai 
jis rėktų, kaip už liežuvio 
kariamas. * sj«

Hitleris sveikina Repub- 
likonų Partijos šulą poną 
Herbert Hooverį. To ir už
tenka Amerikos žmonėms. 
Hitlerio bučkis bet kam yra 
mirties bučkis.

Savo laiku garsus buvo ir 
Lindberghas. Dabar Lind- 
berghas gavo nuo Hitlerio 
medalį. Užges ir jo žvaigž
dė.

Žinoma, pasivalkios da, 
pasitrankys da, ujamas pa
doriosios žmonijos, bet jo 
karjera baigta. Pūvantis 
kapitalizmas tokių pikta- 
dvasių priželdė visus kam
pus.

vakijos Social demokratų 
Partija sako: Ir gerai. Jau 
senai pati Komunistų Par
tija turėjo susiprasti ir už
sidaryti.

Franci jos parlamente Ko
munistų Partijos atstovai 
balsavo prieš Daladier par
sidavimą Hitleriui. Franci- 
jos Socialistų Partijos at
stovai balsavo už Daladier.

Kai Franci jos parlamente 
Daladier pareikalavo spe
cialių, diktatoriškų galių, 
komunistai balsavo prieš, 
socialistai susilaikė nuo bal
savimo.

Dabar Daladier ir visi 
Francijos reakcionieriai 
pradėjo dar negirdėtą kam
paniją prieš komunistus. So
cialistai tyli.

Tai kas gi padeda reakci
jai įsigalėti Čechoslovakijo
je ir Francijoje? Ar mes 
galime tylėti ir tų kraštų 
socialistus nekritikuoti?

Praeis ir šis laikotarpis— 
laikotarpis naujų fašizmo 
laimėjimų. Kai ateityje mes 
prisiminsime apie šitą so
cialistų vaidmenį, atsiras 
žmonių, kurie mus bars ir 
bandys mus kaltinti patar
navime reakcijai.

Juk taip dabar mūsų bro
liai socialistai kaltina mus 
už įsigalėjimą reakcijos Vo
kietijoj ir Austrijoje.

Jų broliai padėjo reakci
jai, kaip padeda dabar, bet 
mums jų griekus bando pri
lipdyti. Ir negražu ir nepa
doru.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

me Nazių ir Italijos 
Grūmojimą Amerikai

New York. — Lapkričio 
8 d. rinkimuose Amerikos 
piliečiai turi atsimint Mu- 
nicho sutartį ir Čechoslova
kijos sunaikinimą, kaipo 
ženklą vis aukščiau kelian
čio galvą fašizmo, — sakė 
Earl Browder, kalbėdamas 
per radio už komunistų 
kandidatą I. Amterį į Jung
tinių Valstijų kongresma- 

> nūs:
“Žmonių jėgos yra di

džios, bet dar nesuorgani
zuotos. Atžagareivių spėkos 
apribotos, bet labai suglaus
tos, organizuotos, ir jos vi
sada žino, ko jos nori.

“Įvykdyt daugumos žmo
nių vienybę ir palaikyt ją 
prieš žiaurumą ir vyliūgiš- 
kumą atakų iš atžagareivių 
pusės—štai kur yra mūsų 
uždavinys.
Vis Naujos Fašizmo Aukos

“Aš ką tik sugrįžau iš 
Europos,” sakė Amerikos 
Komunistų Partijos Sekre
torius Browder: “Ten aš 
mačiau, kaip viena šalis po 
kitos patenka į nuožmius 
fašizmo nagus; tai todėl, 
kad žmonės nebuvo susivie
niję.”

Japonija, visai nieko ne
paisydama, drasko Chiniią. 
Hitleris atvirai pradeda 
diktuot politiką Anglijai ir 
Francijai. “Mussolinis įžei
džiančiai perspėja Jungtines 
Valstijas, kad jų laukia Chi- 
nijos likimas. Berlyne daro
mi planai užkariaut Centra- 
linę ir Pietine Amerika.” O 
atžagareiviški veidmainiai 
plepa, būk Municho sutar
tis (tarp Anglijos, Vokieti
jos, Francijos ir Italijos 
prieš Čechoslovakiją) reiš
kianti “taiką.”
Ka Reikš Balsuot už Amterį

“Komunistų Partija at
šaukė didelę daugumą savo 
kandidatu rinkimuose New 
Yorke, idant sumušt atga- 
leivius republikonų kandi
datus ir padėt visom pro- 
gresyvėm ir demokratinėm 
spėkom laimėt pilną perga-

Smarkiausia Nauja Anglijos 
Priešorlaivinė Kanuolė

London. — Anglija gami
nasi naujas d i d ž i a u s ias 
priešorlaivines kanuoles. Jos 
šaudys puspenkto colio sto
rio šoviniais ir bus “galin
giausios” pasaulyj.

Iki šiol Anglų priešorlai- 
vinės kanuolės šaudvdavo 
ne didesniais kaip 3 colių ir 
7 dešimtadalių šoviniais iki 
30,000 pėdų aukščio.

lę. ’Me^s, tačiau, statome 
vieną svarbų kandidatą į 
šalies kongresą I. Amterį... 
ir didelis balsų skaičius už 
Amterį reikš visišką vieny
bės pergalę prieš fašizmą.

“Visi kartu sumuškime 
reakcionierius! Laimėkime 
New Yorką ir visą šalį tik
rai ? Naujajai Dalybai ir 
Amerikos vadovybei kovoj 
už pasaulinę taiką!”

Amerikiečiai Neužilgo 
Grįš iš Ispanijos

Barcelona, Ispanija. —Už 
poros savaičių išvažiuos iš 
Ispanijos respublikos 1,000 
amerikiečių liuosnorių ko
votojų, Abrahamo Lincolno 
Brigados narių. Juos dabar 
surašinėja ir tikrina Tautų 
Lygos komisija. Ši komisija 
paskirta pagal reikalavimą 
pačios respublikos, kad ne
liktų abejonės, jog Ispanijos 
valdžia išsiunčia visus tarp
tautinius savo liuosnorius.

Atšaukti iš mūšių frontų, 
amerikiečiai biskį nuobo
džiauja, laukdami, kol pasi
baigs tos ceremonijos ir jie 
galės grįžt namo. Belau
kiant gi jie gyvena patogio
se patalpose ir yra gerai 
įvalias maitinami, kaip ra
šo New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews. 
Be kitko, čia jie turi 
gana papirosų.

Krisdamas Liaudiečiy Lėktu
vas Numušė Fašistų Orlaivį 

ir Sužeidė Du Kitu
Barce lona, Ispanija. — 

Trys fašistų lėktuvai bom
bardavo du kartu Barceloną 
ir jos prieplauką ir sužei
dė čia stovėjusį Anglijos 
prekinį laivą “Gothic.” Ko
von prieš fašistų orlaivius 
pakilo vienas respublikos 
lėktuvas. Fašistai jį pašo
vė, bet krisdamas žemyn jis 
numušė vieną fašistų bom- 
bininką ir sužeidė du kitus, 
užkliudydamas juos.

Dviem užpuolimais fašis
tai užmušė bombomis 11 
žmonių ir dveja tiek sužei
dė. Priešorlaivinių kanuolių 
nuvyti nuo pačios Barcelo- 
nos, fašistų lėktuvai išmetė 
savo bombas ant beginklių 
priemiesčių.

Washington. — Kada Hit
leris planuoja kokį didesnį 
žygį, jis eina atsiklaust sa
vo mylimo burtininko. Tik 
po pasitarimo su burtinin- 
ku-astrologu, Hitleris pasa
kė savo karingiausią kalbą 
rugs. 12 d. Nuremberge ir 
grūmojo pradėt karą prieš 
Čechoslovakiją rūgs. 27 d., 
jeigu Čechoslovakija nepa
siduos ar Franci j a bei An
glija eis gint Čechoslovaki- 
ją-

B u r t i n inkas pranašavo 
Hitleriui, “pagal žvaigž
džių ir planetų pozicijas,” 
kad rugs. 27 d. lemianti jam 
laimėjimą. Ir Hitleris dabar 

j labiau, negu bet kada tiki 
burtininko pranašavimams. 
Nes ant rytojaus, rugs. 28 
d., sušaukęs į Munichą val
dovus Anglijos, Francijos ir

Japonai Rodo Didžiau
sią Panieką Anglams
Hankow, Chinija. — Ja

ponų kariai šiame mieste 
persekioja ir niekina ypač 
anglus. Neleidžia. Anglijos 
oficieriams praeit nuo vie
no jų karinio laivuko iki ki
to Yangtze upėje; užėmė 
dvi anglų prieplaukas, už
grobė didžią anglų Arnhold 
audyklą ir kitas jų įmones; 
atėmė automobilį iš vieno 
žymaus anglo; varžo ir bau
džia anglų automobilistus 
apskritai. Japonų žandarai 
stabdo ir krečia Anglijos 
oficierius, matomai, be jo
kio reikalo.

Nors japonai nėra “džen- 
telmanai” su amerikonais, 
francūzais ir net vokiečiais, 
bet šiurkščiausiai jie apsi
eina su anglais.

Tokio. — Japonai pasako
ja, būk “dvylika” Sovietų 
raitelių “įsibriovę” į Man- 
chukuo, bet du tapę nušau
ti, o kiti pabėgę.

(Tokius japonų praneši
mus reikia suprast priešin
gai, atseit, kad patys japo
nai briaujasi į Sovietų Si
birą.)

Hitlerio Deportuoti Žydai 
Gyvena Lenki; Tvartuose
Varšava. — 12,000 tūks- 4*

tančių deportuotų iš Vokie
tijos lenkiškų žydų turi gy- 
ventHvartuose, daržinėse ir 
šėtruose Lenkijos pusėj, ar
ti Vokietijos sienos.

Lenkų valdžia reikalauja, 
kad Hitleris atsiimtų tuos 
žydus atgal. Grūmoja de- 
portuot Vokietijos piliečius 
iš Lenkijos į Vokietiją, jei
gu naziai nepriims tų 12,000 
žydų atgal į Vokietiją.

Italijos, Hitleris be karo 
išgavo per juos didesnius 
Čechoslovakijos plotus negu 
pats pirmiau reikalavo.

Jau ir nuo seniau Wash- 
ingtonas gaudavo žinių apie 
Hitlerio pasitikėjimą bur
tininkais. Tas žinias iš Ber
lyno p r a n e šė pasitikimi 
žmonės, kurie ten sueina as
meniškus Hitlerio draugus.

(Visa tai parodo Hitlerio 
tamsumą. O burtininkai jam 
pranašauja tą, ko jis nori.)

SUSIVIENIJO Filipinų Sa
lų Socialistų Partija su Ko
munistų Partija. Dabar 
Jungtinė Partija vadinsis 
Filipinų Komunistų Parti
ja. Bendras socialistų ir ko
munistų suvažiavimas užgy- 
rė pažangia Filipinų prezi
dento Quezono programą.

Ispanija Apmoka Ame
rikiečiam Grįžimo Lėšas

Barcelona, Ispanija.— Re
spublikos valdžia savo lėšo
mis sugrąžins amerikiečius 
liuosnorius jos kareivius at
gal į Jungtines Valstijas. 
Be kelionės 'apmokėjimo, 
kiekvienam duoda po $15 
asmeniškoms išlaidoms ir 
po $25 bonų.

Reikia Aukų
New York. — Abrahamo 

Lincolno Draugų organiza
cija atsišaukia aukų grįž- 
tantiem iš Ispanijos liuos- 
noriams kovotojams. Dau
gelis jų yra lengviau ar sun
kiau sužeisti, kitų sveikata 
nupuolus. Pirm negu jie su
grįš Amerikon, reikės jiem 
pasigydyt bei pasveikt 
Franci jos ligoninėse. Tam 
reikia lėšų. O ir sugrįžę tu
rės būt pašelpti bent iš pra
džios.

(Francijos valdžia pirma
dienį sugrąžino atgal į Is
paniją 246 amerikiečius 
1 i u o snorius, atvažiavusius 
traukiniu į pasieninę Fran
ci jos stotį. Daugelis jų yra 
sužeisti. Tad Franci jos val
dininkai pasiaiškino, kad 
prisieitų juos laikyt ir gy
dyt Franci jos ligoninėse, o 
Francūzų valdžia, girdi, 
“negalinti” to padaryt.)

Japonai Praneša apie Nau
jus Savo Laimėjimus

Hong Kong. — Japonų 
laivai iškėlė tūkstančius 
savo kariuomenės į Futsin- 
gą, prieplaukos miestą už 
trejeto šimtų mylių i šiau
rių rytus nuo Kantono, 
Chinijoj.

Shanghai. — Japonai pra
neša, kad jie užėmę Sia- 
okaną ir Changkiangfow į 
vakarus nuo Hankowo; nu
kovę ten 2,000 chinų karei
vių.

Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 

naują skaitytoją šiame 

“Laisvės” vajuje.

Nazių Karo Minister! 
ja Buvo Šnipų Koman
dierius prieš Ameriką

New York. — Federalia- 
me teisme prieš Hitlerio vokietį Glaserį, buvusį Am- 
šnipus liudijo^ Leon Turrou, erikos oro laivyno kareivį 

Mitchell Fielde. Glaser sa- 
vo išpažintyj prisipažįsta^ 
kad jis dalyvavo sąmoksle 
su Rumrichu — pagrobt 
pulkininką H. T. Egliną, 
New Yorko apygardos tvir
tovių viršininką, ir išplėšt 
iš jo apsigynimo planus. 
Glaser taipgi prisipažįsta 
dalyvavęs suokalbyj su 
Rumrichu klastingai išgaut 
50 Amerikos pasportų blan
kų, kurias Hitlerio šnipai 
būtų naudoję pravažiavi
mui į Sovietų Sąjungą.

Teisme buvo perskaityti 
slaptraščiu rašyti šnipų laiš
kai, kuriuos Amerikos val
džios agentai sučiupo pas 
Johanna Hofmann, kada ji
nai buvo areštuota. Jinai 
neva “tarnavo” Vokietijos 
laive “Europa” kaip moterų 
“plaukų raitytoja,” bet iš 
tikro tiktai šnipavo. Johan
na buvo atvežus iš Vokie
tijos patvarkymus Rumri- 
chui, vokietei slaugei Moog- 
Busch, nazių šnipu galvai 
dr. Ig. T. Griebliui ir apart- 
mentinio namo vedėjui Mar
tinui Schadei, New Yorke. 
Tie patvarkymai - laiškai 
buvo rašyti K. Schluterio, 
Vokietijos karo ministerijos- 
šnipų oficieriaus. Vienas 
laiškas sako, kad Johanna 
Hofmann išmokės $30 Rum- 
richui ir $40 Glaseriui už 
išvogta Jungtinių Valstijų: 
Armijos Signalistų Korpuso 
Z-slaptraštį. Tame laiške 
Schluter žadėio Rumr’chiii 
$1,000 už išgavima planų 
nauiai statomu Amerikos 
karinių laivu “Yorktown” 
ir “Enterprise”, lėktuvų iš
vežioto jų.

Rumrich su Schluteriii 
taipgi buvo susimokinę su- 
klastuot nrezidento Roose: 
velto laiškus, kad sū jais 
galėtų prieit ir išvogt tų 
laivų planus.

šnipo žmona Padoresnė
Šnipas Voss, mechanikas 

Severskio lėktuvų fabriko 
Long Islande, parsinešdavo 
planus valdžiai statomų or
laiviu ir kopijuodavo pa
siuntimui į Vokietiją, kaip 
liudijo Turrou: bet Vosso 
žmona smarkiai tam prieši
nosi ir maldavo ii per- 
traukt ryšius su Hitlerio 
šnipais, — sakė buvęs Ame
rikos valdžios agentas Tur
rou.

Ligšioliniai dokumentai it 
liudijimai parodo, kad bent 
4 nazių karo ministeriios 
nariai - oficieriai buvo tie
sioginiai komandieriai Vo
kietijos šnipu veiklos prieš 
Jungtines Valstijas.

buvęs specialis valdžios 
agentas. Jis dalyvavo areš
tavime Erico Gląserio, Joh
anuos Hofmann ir Otto Vo- 
sso, kurie dabar teisiami. 
Visi jie, be prievartos, pa
darė raštiškas išpažintis, 
kada buvo suimti, kaip pa
rodė Turrou.

Subruzdo Arabai prieš 
Jungtines Valstijas

Jeruzalė. — Pakilo arabų 
judėjimo banga Palestinoj 
prieš Jungtines Valstijas. 
Arabai žada boikotuot Ame
rikos tavorus, amerikonų 
mokyklas ir kitas įstaigas 
Palestinoj, jeigu ir toliau 
Jungtinių Valstijų politikai 
pritars žydams prieš ara
bus.

Arabai piktinasi, kad dau
gis Amerikos gubernatorių, 
senatorių ir dvasiškių įteikė 
prezidentui Rooseveltui rei
kalavimą naudai žydų; o 
reikalavo, kad Amerikos 
valdžia darytų spaudimą 
Anglijai palaikyt Palestinos 
duris atdaras įvažiuot ten 
žydam iš įvairių šalių.

Jau keturios arabų dele
gacijos atėjo su protestais 
pas Jungtinių Valstijų ge- 
neralį konsulą Wadswortha. 
Arabų krikščioniu delegatai 
atsišaukė per iį į Ameriką 
“vardu žmoniškumo, krikš
čionybės ir teisybės, neleist 
žydam užviešpataut Kris
taus žemę.”

Ebro Upes Fronte 130.000 
Kariu Užmušta, Sužeista 

bei Dingę be Žinios
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Pagal fa
šistu pranešimus, nuo liepos 
25 d. iki šiol, 130,000 karių 
Ebro fronte buvo iš abiejų 
pusių nukauti, be žinios din
go bei liko sužeisti.

Ispanijos valdžios skait
menys rodo/jog fašistų bu
vo kur kas daugiau užmušta 
ir sužeista, negu respubli- 
kiečių, per kovas vakari
niame šone Ebro upės.

Naujas Naziu Laivyno Galva 
Veikė prieš Ispaniją

Berlin. — Hitleris pasky
rė admirolą H. Boehmą 
vyriausiu k o m a n d ierium 
Vokietijos karo laivyno.

(Tas admirolas ne kartą 
patarnavo generolui Fran- 
co’ui, kaipo komandierius 
nazių karo laivų Ispanijos 
vandenyse.)
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kad į juos nebus brukama tie žmonės, 
kurie nori matyti Lietuvoj laisvę, nori 
matyti gyvuojančią demokratiją.
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Committee to Aid Spanish 
Democracy mums rašo:

Lietuvių Komitetui.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year...........
Brooklyn, N. Y., per year......
Foreign countries, per year....
Canada and Brazil, per year.... 
United States, six months....
Brooklyn, N. Y., six months....
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

$5.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00

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

Act of March 3, 1879.

Lietuvoj
Kaip jau žinoma, Lietuvoj tapo panai

kintas karo stovis. Jis panaikintas rei
kalaujant Vokietijai ir, dalinai, Lenki- 

. jai.
Tačiau vidaus reikalų ministras, pulk. 

Silvestras Leonas, spalių mėn. 15 d. kal
bėdamas “seime,” užtylėjo tąjį faktą. 
Karo stovio panaikinimą jis aiškina, 
būk, girdi, “Lietuvos vyriausybė, eida
ma su tauta, kurios norus jūs, seimo na
riai, reiškiate (sic!—“L.” Red.), pirmai 
vilčiai pasirodžius, kad karo šmėkla il
gesniam laikui atitolinta, o gal Visagalio 
pagalba ir visai bus pašalinta, skuba sei
mo narių klaipėdiškių pageidavimus 
įvykdyti (vadinasi, karo stovį panaikin
ti.—“L.” Red.).”

Tiesa, pripažindama, kad ji klaipė
diškių seimo narių pageidavimus vykdo, 
Smetonos vyriausybė netiesioginiai pri
pažįsta, jog tai Vokietijos pageidavimai, 
kadangi tai, ką daro Klaipėdos krašto 
šulai, jie daro su Berlyno valdžios žinia. 

‘ Bet p. Leonas to pasakyti neišdrįsta.
Jo pasakymas, būk šiuo tarpu “karo 

■ šmėkla ilgesniam laikui atitolinta,” ne- 
: turi jokio pagrindo. Karo pavojus šian- 
-dien didesnis, negu kada nors po pasau- 
•• linio karo. O Lietuvos nepriklausomybei 
■’ pavojus nūnai yra didesnis, negu kada 

nors jos gyvenime. Sakysim, 1926-1931 
metais karo pavojus ir Lietuvos nepri- 

•• klausomybei pavojus buvo kur kas ma- 
:: žesnis, negu šiandien, betgi karo stovis 
’■ Lietuvoj buvo palaikytas ir fašistai aiš- 
:: kino, būk tai daro “krašto saugumo” su- 
'į metimais.

Aišku, skaitytojas iš čia pasakyto ne- 
;• darys išvados, būk mes agituoją, kad 

šiandien būtų palaikytas karo stovis Lie- 
:: tuvoj. Anaiptol! Mes nuolat ir nuolat rei- 
į kalavome, kad tokia padėtis kuoveikiau- 
:?siai būtų panaikinta. Mes stojame, žino- 
•; ma, ir dabar prieš tokią padėtį. Šiuo at- 

veju mes dar kartą norime pabrėžti, jog 
' Lietuvoj karo stovis buvo palaikytas ne 
. krašto saugumui išsaugoti, bet smaugi- 

;; mui Lietuvos žmonių,—smetoniškojo rė- 
• žimo pasilaikymo sumetimais.

Dabar, kai Klaipėdos vokiečiai pradėjo 
•į smarkiai grūmoti ir kai Hitleris su Var- 
3 šavos ponais pradėjo Kauną uiti, be to, 
• ; pačioj Lietuvoj antifašistinis judėjimas 
i; plėstis, tai Smetona jau surado reikalo 
3 karo stovį pakeisti “sustiprintos valsty- 
•’ bes apsaugos įstatymu.”

Kas gi tas įstatymas?
Ministras Leonas pareiškė smetoniš- 

į: kam seimui, jog tas įstatymas varžys 
Lietuvos žmones panašiai, kaip ir karo 
stovis. Visoj Lietuvoj vidaus reikalų mi
nistras su savo žvalgyba bandys smaugti 
kiekvieną žmonių pasijudinimą, o Klai
pėdoj toji pati teisė bus duodama krašto 
gubernatoriui.

Pats ministras Leonas pareiškė:
“Niekas, tur būt, neginčys, kad vy

riausybė su politinėmis ir socialinėmis 
svetimomis idėjomis, priešingomis mūsų 
valstybės politiniai, socialinei struktūrai 
ir Santvarkai privalo kovoti ir turėti įsta
tymu nustatytų priemonių, kiek tai ne
prieštarauja konstitucijai, normalios 
būklės įstatymuose...”

Kitais žodžiais: Smetona yra pasirįžęs 
smaugti kiekvieną žmogų, kuris priešin
gas fašistinei santvarkai, — smaugti 
tuos, kurie skleidžia žmonėse demokrati- 

;; nes santvarkos mintį. Pasakyta aiškiai, 
|| k pasakyta atvirai.
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. .<• Nereikia manyti, kad panaikinimas 
F :; karo stovio panaikins krašte priespaudą, 

panaikins reakciją. Nereikia apsigauti, 
kad dabar pratuštės Lietuvos kalėjimai,

“Rinkimai”
Kadangi šiemet pasibaigia septyneri 

metai, kai esamas “prezidentas” A. Sme
tona buvo “rinktas,” tai jis sugalvojo 
paskelbti naujus “prezidento rinkimus.”

Tieji “rinkimai,” kaip praneša fašistų 
organas “Lietuvos Aidas,” bus atliekami 
sekamai: lapkričio 4 d. apskričiai “iš
rinks” savo atstovus, kurie vadinsis “tau
tos atstovai,” o pastarieji, suvažiavę į 
Kauną, lapkričio 14 d. “išrinks” prezi
dentą.

Reikia štai kas žinoti: iš savivaldybių 
(valsčių) suvažiuos perkošti per fašistinį 
koštuvą “atstovai” į apskričių miestus, 
o ten jie iš savo tarpo išrinks tuos, kurie 
vyks į Kauną. O kad apskričių susirin
kimuose neįvyktų kokių nors labai nema
lonių fašistams scenų (reikia atsiminti, 
kad fašistai bijo ir savo šešėlių), tai 
ministras pirmininkas, kun. Mironas, jau 
išanksto nuskyrė savo ištikimiausius at
stovus, kurie tuose apskričių susirinki
muose pirmininkaus ir “darys tvarką.” 
Vadinasi, suvykusiems iš savivaldybiij 
“atstovams” į apskričių miestus nebus 
leista net savo pirmininką išsirinkti!

Štai, kokias komedijas Lietuvos fašis
tai iš žmonių krečia tuomet, kai kraštui 
grūmoja mirtinas pavojus!

Amerikos lietuvių pareiga protestuoti 
prieš tokius “rinkimų^”, ir prieš tokį Lie
tuvos žmonių išjuokimą! .t>_

Prie tų visų einamųjų Lietuvoj įvykių 
galima pridėti dar ir sekantis: vienas 
laikraštis praneša gavęs žinių iš Lietu
vos, kad Augustinas Voldemaras grįžtąs 
Lietuvon. Jis pastaruoju laiku gyveno 
Franci jo j ir, sakoma, rašęs knygą apie 
Kristaus gyvenimą. Esą, jis, grįždamas, 
Berlyne sustojęs ir tarėsi su Hitleriu. 
Jeigu jis sugrįžš, tai, žinoma, sugrįžš su 
Hitlerio pagalba ir su jo pagalba įeis į 
valdžią. Galima daiktas, kad, bijodamas 
to, Smetona pasiskubino suruošti “pre
zidentinius rinkimus.” Nėra visai abejo
tina, kad, jei Voldemaras sugrįžtų ir 
įeitų valdžion, tai smetonininkams ’būtų 
labai nesmagu, o pats Smetona su Tūbe
lių gali atsidurti ton pačion kalėjimo 
kameron, kurioje jiedu buvo pasodinę 
Voldemarą, o gal jiems net ir blogiau 
išeitų.

Gyvatė Užanty
Drg. L. Pruseika “Vilny” rašo:
“Iš tariamojo draugo visuomet dides

nis pavojus, negu iš atviro priešo. Tą jau 
senai pastebėjo Leninas, kalbėdamas apie 
Zinovjevus ir Kamenevus, kaipo politi
nius streiklaužius. Nuo priešo žinai kaip 
apsiginti, bet daug sunkiau su gyvatėm, 
kurios įsilenda užantin.

“J. Šliupas tą patyrė su O. Širvydu 
(‘užsiauginau gyvatę užanty’).. Aš tą pa
tyriau su skloka, kuri išsigimė šlykš
čiausią bolševikų ėdike.

“O kaip su Trockiu? Jis vadina save 
‘leninistu,’ o juk savo neapykantoj prieš 
bolševikus p rale nkia Hearstus ir 
Dies’us!”

Tai tikra tiesa!

Nusmerkė!
Pagaliau užsibaigė Ispanijos trockistų 

(fašistų agentų) teismas. Kaip skaity
tojai jau bus skaitę vakar dienos “Lais
vėje,” vieni jų nusmerkti kalėti vienuo- 
liką metų, kiti po penkipliką.

Trockistai — fašizmo agentai, apsi- 
maskavę “kairiomis” frazėmis. Jei Is
panijos respublika būtų anksčiau pradė
jusi valytis nuo tų šnipų, šiandien ji 
dar būtų stipresnė. Bet gerai, kad nors 
ir vėliau suprato reikalą tai padaryti.

Aišku, >šiandien pasaulio trockistai ir 
jiems pritarią (jų skaičiuje ir lietuviški 
trockistai) griežš dantimis prieš Ispa
nijos respublikos teismo sprendimą. Jie 
apšauks Ispanijos vyriausybę komunis
tine. Jie kaltins dėl to, žinoma, Staliną. 
Jie šmeižš, kaip įmanydami, demokrati
jos gynėjus.

Tegu šmeižia. Jie tą patį juk darė prieš 
Sovietų Sąjungą, kai ten buvo areštuo
jami ir baudžiami Japonijos ir Vokie
tijos fašistų šnipai. Bet ar tuo jie ką 
pasiekė ?!

><•*>
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Laivas Erica Reed, kuris pereitą antradienį išplaukė iš Nęw Yorko į Ispaniją 
su maistu ir drabužiais, kuriuos suaukojo duosnioji Amerikos visuomenė Is

panijos respublikos kovotojams. Ir lietuviai daug prisidėjo su aukomis.

Ispanija, Fašistai 
Ir Mes

Mussolinis Siunčia Dau
giau Fašistų

Nuo rugsėjo 4 dienos iki 
spalių 24 Mussolinis išvežė 
iš Ispanijos 10,000 savo 
juodmarškinių. Anglijoj ir 
Franci jo j garsiai šaukė, kad 
“Mussolinis daugiau nesikiš 
į Ispanijos reikalus.” Tik
rumoj iš Ispanijos išvežė 
tuoš italus. kąr^vius, kurie 
sužeisti, pavargę, sudemo- 
ralizuoti ir daugiau kariau
ti netinkami.

Ispanijos liaudies valdžia 
surinko faktus, kad į kelias 
dienas iš Italijos pribuvo į 
Ispanijoj užimtas fašistų 
prieplauka^.. Cadiz, Huelvą, 
Melillą ir kitas sekami Ita
lijos laivai: “Gradisca,” 
“Firenze,” “Brescia,” “Ar- 
antia,” “San Mateo” ir kiti; 
viso 16 laivų su 4,549 karei
viais, specialistais ir daugy
be karo medžiagos.

Huelva prieplaukoj, tar
pe 4 ir 9 d. rugsėjo, Italijos 
fašistai išsodino 1,300 ka
reivių, jų tarpe 600 karo 
specialistų ir technikų. Rug
sėjo 20 dieną laivas “Gra
disca” atvežė į Cadizą 100 
italų lakūnų, 50 oficierių ir 
630 kareivių. Kitas laivas 
atvežė mechanizuotas armi
jos dalis. Italijos laivai su 
kareiviais ir daugybe me
džiagos pribuvo lydimi Mus
solinio karo laivų, kruzerio 
“Trieste,” š a r v u o 11 a i vio 
“Prosione” ir dešimties nai
kintojų.

Penkios Mussolinio 
Divizijos

Jau penkios Mussolinio 
divizijos žudo Ispanijoj 
žmones, būtent: “Kovo 
23-čios dienos,” “Littorio,” 
“Juodos Vilyčios,” “Mėlynos 
Vilyčios’ ir “Kovo Devin
tos.” Jos visos sudaro 118,- 
000 oficierių ir kareivių. 
Tos divizijos veikia su .savo 
generaliais štabais ir "visais 
viršininkais. Prie to, dąr 
kitose dalyse generolo Fran
co armijos veikia italai ka
ro spęciąlistai ir s oriaivinin- 
kai. (J

Ispanijoj veikia Mussoli
nio artilerija, būtent 65 mi
limetrų, 75 mm., 100 mm., 
105 mm. ir 149 mm.; 20 mi
limetrų priešlakūninės ka- 
nuoiės ii 37 milimetrų prieš
tankinės kanuoles.

Mussolinio Orlaiviai ir 
Lakūnai

Kiek prieš Ispanijos liau
dį veikia Mussolinip karo 
lėktuvų, labai sunku pasa
kyti. Aštriausių mūšių lai
ku prie Ebro upės genero
las Frąnęo turėjo 1,301 lėk
tuvą, būtent—439 bombane-

šius; 83 mūšio lėktuvus ir 
779 greituosius mūšio lėktu
vus. Sunku tikrą lėktuvų 
skaičių pasakyti, nes bom- 
banešiai atskrenda tiėsiai iš 
Italijos su apsistojimais 
Majorka saloj arba Morok- 
koj. Mat, Ispanijoj fašistai 
jiems negali pagaminti 
bombas, tai jie pasiima Ita
lijoj ir su bombų kroviniais 

j atskrenda žudyti Ispanijos 
žmbneš/' ” ’Kiti nu
griauti atvežama į Ispanė 
ją, kur juos surenka ir ten 
jie yra visą laiką.

Ispanijoj veikia Mussoli- 
nio sekamų rūšių lėktuvai: 
“Savoia-Marchetti S-79” ir 
“S-81”, kurie yra dideli 
bombanešiai ir turi kiekvie
nas po tris galingus moto
rus; “Fiat BR-20”—mažes
ni bombanešiai, kurie turi 
po du motorus. “Breda” ir 
“Romeo—37”—mūšio lėktu
vai; “CR—32”—maži viji
mosi lėktuvai. Vėlesniu lai
ku jau pasirodė Ispanijoj ir 
vėliausi Mussolinip karo lėk
tuvų modeliai “CA-135”.

Mussolinio lėktuvai pada
lyti į eskadriles, kur kiek
vienoj yra po devynis lėk
tuvus, 12 lakūnų, du mecha
nikus, navigatorių, radio 
mechaniką ir keletą papras
tų darbininkų. Ispanijoj ita
lai lakūnai turi išbūti ne
mažiau, kaip po šešis mė
nesius laiko, kada jie pri
pranta prie karo, tai tuos, 
kurie išlieka gyvi, atšaukia 
atgąl, o jų vieton Mussoli- 
nis kitus prisiunčia.

Tik per kelias dienas ita
lai fašistai lėktuvais bom
bardavo net 35' kartus Ka- 
talonijos pakraštį atskris- 
dami nuo Majorca salos, 
kur jie numetė 660 sprogs- 
stančias ir 171 uždegančias 
bombas. Tuo pat ląiku ita
lai fašistai bombardavo Va- 
lenciją net 14-ką kartų, kur 
numetė 558 sprogstančias 
ir 48 uždegančias bombas.

Dabar Ispanijoj Mussoli
nis turi nuo 900 iki 1,000 
lakūnų; 2,000 orlaivių me
chanikų; nuo*3,000 iki 4,000 
radio operatorių, lakūnų 
taisytojų ir jų pagelbinin- 
kų; 10,000'įvairiausių inži
nierių; 5,000 pagelbinių ka
ro darbininkų; 10,000 italų 
slaptos policijos šnipų; 1,000 
armijos policistų ir 85,000 
kareivių, tankistų, kanuoli- 
ninkų ir tt._ '

Šitaip Mussolinis “atsisa
kė” kariauti Ispanijoj. Tai 
nėra paslaptis Anglijos ir 
Franci jos valdonams, bet 
jie vien svietą apgavinėja, 
būk Mussolinis jau krausto
si iš Ispanijos.

Dar kovo mėnesį John

Langdon-Davies savo bro
šiūroj “The Atlantic” labai 
teisingai rašė, kad Ispani
joj veikia 120,000 Mussoli
nio razbaininkų. Mes “Lais
vėj” daug kartų faktais įro- 
dinėjome tą.

Ispanijos Armija ir Mes
Ispanijos liaudis kovojo 

ir kovos drąsiai. Jau vien 
tas faktas: Madridas ran
dasi karo linijoj^ kurį fa
šistai iš kanuolių apšaudo ir 
lėktuvais bombarduoja—iš
augo nuo 1,100,000 gyvento
jų prieš karą iki 2,500,000 
gyventojų karo metu. Tas 
parpdo, Ipd»ispanai kovos 
nefeijo. - •■->•** k-? \ Į?
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Dabartiniu laiku Ispani
jos respubliką turi gerai iš
lavintos armijos 900,000 ko
votojų. . Ji geriau apsigin
klavus ir prisirengus kautis. 
Nors iš Ispanijos paleidžia 
kitų šalių savanorius, likvi
davo jų brigadą, bet vis vien 
ten pasiliks kitų šalių kovo
tojų—iš fašistinių • kraštų, 
kurie negali grįžti, kurie 
priėmė Ispanijos pilietystę.

Nepaisant, kad Ispanijoj 
ir nebūtų amerikiečių ir lie
tuvių, mes buvome ir būsi
me su Ispanijos liaudimi, 
jos kova kartu yra ir mūs 
kova.

Ką Veikia Lietuvių 
Komitetas?

Lietuvių Komitetas Gel
bėti Ispanijos Demokratiją 
energingai veikia patsai 
rinkdamas aukas, maistą, 
drabužius ir tą priimdamas 
ir perduodamas Ispanijos 
liaudžiai. Štai tik keletas iš
traukų iš vadovaujančių 
įstaigų laiškų.

Spalių 7 d., Medical Bu
reau & North ’American

Brangūs Prieteliai!
Priimkite nuo mūs širdin- 

giausį ačiū už prisiųstą 
$100 aukų... čia mes jums 
pranešame, kad jau nuran- 
davojome “Ericae Reed” 
laivą, 5,000 tonų įtalpos, ku
ris greitai su maistu ir me
dikamentais išplauks... Mes 
pasitikime, kad lietuviai ir 
Lietuvių Komitetas ir atei
tyje aukaus Ispanijos liau
dies reikalams.

Herman F. Reissing, 
Sekretorius.

Spalių 15 dieną gavome 
laišką iš “Friends of the 
Abraham Lincoln Brigade,” 
kur tarpe kitko sako:

Lietuvių Komitetui. 
Brangūs Prieteliai!

Mes širdingai dėkuojame 
jums už $100, kurį prisiun- 
tėte pargabenimui vieno ko
votojo iš Ispanijos. Žinoma, 
tai lašas į viedrą, kada 
mums reikia $150,000. Bet 
mes pasitikime, kad lietu
viai ir jūsų komitetas ir at
eityje būsite su mumis, ir 
kovotojais Ispanijoj, kaip ir 
jos liaudžia...

Su didele pagarba,
' ’ Sam. Rrįegęr,

. ' 'i'»rIš virš minėto komiteto 
spalių 24 d. vėl gavome laiš
ką, kur tarpe kitko rašo:

Lietuvių Komitetui, per 
Anna Waznis.
Brangūs Prieteliai!

Prašome priimti mūsų 
karštą padėkavonę už $125 
auką partraukimui vieno 
kovotojo iš Ispanijos. Mes 
dėkingi jūsų Komitetui ir 
lietuviams už aukas...

Su pagarba, 
Kate L^nthier, 

Sekretorė.
Čia mes tik kelių laiškų 

padavėme ištraukas. Mes 
norime, kad lietuviai žino
tų, jog mūsų komitetas 
greitai ir akuratnai aukas 
perduoda į Ispanijos liau
dies ir jos gelbėtojų komi
tetus. Mes rųanom, kad lie
tuviai, mylinti laisvę ir žmo
niškumą, remdami visas ki
tas kampanijas, ir toliau 
rems ir Ispanijos liaudį.

D. M. šolomskas,
Lietuvių Kom. Pirmin.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Malonėkite atsakyti į seka
mus klausimus: .

1912 metais aš atvykau 
Amerikon. 1921 metais išvy
kau Lietuvon. 1923 m. sugrį
žau atgal Amerikon, bet su 
kitokiom aplinkybėm ir tas 
man nedavė ramybės. Tai aš 
1932 m. išvykau į Lietuvą, o 
sugrįžau 1934 m. Meldžiu pa
tarti, kaip( būtų geriau jieš- 

ar 
pa- 

Dar 
rei-

kant pilietiškų popierų: 
pirmą kartą atvažiavimą 
dėti, ar antrą kartą ? 
nėra 5 metų. Ar galima 
kalaut pirmų popierų ?

2. Jeigu esi su pirma 
terįm nępersiskyręs, o su 
tra gyveni be jokių dokumen
tų, ar bus galima gauti pilie
tines popieras, ir ar moters 
vardą minėti, ar ne ?

3. Iš 48 vąlstijų ar yrą nors 
viena, kur nepi'ietis galėtų 
laikyti saliūną, ar kitą kokį 
aukštos rūšies biznį?

4. Kiek yra Amerikoj vir
šaus 48 šteitų, kurie nepripa
žinti šteitais, tai yra, kurie va
dinasi teritorijomis?

mo- 
an-

5. Ar kada nors Peterburgą 
valdė finai, kiek metų valdė ir 
kokiais metais rusai užvaldė?

ATSAKYMAS

Dėl atsakymo į klausimus 
1, 2 ir 3 patariame kreiptis 
į Foreign Language Informa
tion Service (FLIS), 222 — 
4th Ave., New York, N; Y. 
Galite tuos klausimus iškirp
ti iš “Laisvės” ir jiems pa
siųskite ir jie atsakys, paaiš
kins, kaip jūs galėtumėte gau
ti pilietines popieras.

Apie Jungtinių Valstijų te
ritorijas, sritis ir tt. Jos yra 
sekamos: Alaska, Guam, Ha
waii, Canal .'Zone, Puerto Ri
co, American Samoa, Philli- 
pines, Virgin Island.

Labai seni padavimai sako, 
kad dar prieš susifprmavimą 
dabartinės Rusijos srityse apie 
ežerą Ladogą gyveno slavai ir 
finai. Tai buvę devintam šimt- 
metyj. Aišku, Peterburgo ta
da dar nebuvo. Peterburgą 
įsteigė Petras Didysis pradžio 
j e aštuoniolikto šimtmečio.
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Pantaplinis Pastas
jau 
to-

jis

O tai labai svarbu 
darbinin-

šito užvardinimo autorius, 
jei aš neklystu, rodos, yra d. 
Leonas Prūseika. Senai, 
keliolika metų, “Laisvėje 
kį užvardinimą davė d. I 
Prūseika. Ir po truputį
apibudino, kas tai yra pantap
linis paštas ir iš ko jis tve
riasi. Bet tai nebuvo ganėti
nai atvaizduotas šviesioj for
moj, iš kokios medžiagos jis 
susideda.
žinoti kiekvienam; 
kui. į |

Kas Yra Pantapliriis Paštas?
C

Per daugelį pietų aš nesigi
linau jį suprasti, ar jis lošia 
kokią nors rolę, gerą ar ža
lingą? Dabar šitam svar
biam momente darbininkams 
pavyko prieiti prie išvados, jį 
atvaizduoti grynoj šviesoj.

Pantaplinis paštas susideda 
iš atomų legendinių pasako
rių atgyventojo perijodo. Jie 
buvo geri ekspertai su mik
liais liežuviais tas legendas 
melagyste pailgint, išpopuliari- 
zuot, padarant neva realiu 
nuotikiu, būk taip buvo tikre
nybėj.

Bemoksliai darbininkai, apie 
praeitį nieko tikro nežinoda
mi, liuosomis valandomis va
karais ar šventadieniais susi
rinkę būreliais, klausėsi tokių 
melagių pasakorių su pilna 
atyda, kad net ir užsikosėt 
vengė, laikydami už prasižen
gimą. Tokias legendas jie lai
kė už gryną tiesą; pačius pa
sakorius su plačiais melagin
gais išvedžiojimais skaitė už 
dideliai mokytus žmones, nors 
tikrenybėje tie “mokslinčiai” 
nė raidės nepažino. Bet jų 
anekdotai pasiliko užpaten
tuoti ir iki šių dienų pas be
mokslius.

Šiandieninis Pantaplinis 
Paštas

Kiek pavyko susekt jo pa
slaptis, tai yra aiškus tipas 
pradiedžių atomų, tik skir
tingoj formoj, nes tą pakeitė 
laiko ir aplinkybių pasikeiti
mas.

Dabar prisižiūrėkime į pa- i 
sikeitimą. šiandieniniai dar-' 
bininkai didelėj didžiumoj, 
kad ir savamoksliai, druką pa
žįsta ir gali paskaityti patys. 
Darbininkai turi savo spaudą, 
ją skaito ir prieina prie išva
dos, kur yra tikrovė? Turi 
ir savo organizacijas, gali pa
tys tarp savęs daugiau prasi
lavinti; sužinoti tą, kas pir
miau buvo nežinoma. Darbi
ninkai daug pažengė kultūri
niai ir klasiniai ir daug nuo 
legendinių sapnų 
dų autoritetų 
Bet tarp senųjų 
dar mes turime
dalį, kurie dar nepasiliuosavę 
iš legendinių prietarų, dar jų 
prote veikia senos, atgyventos 
tradicijos. Todėl ir pantapli
nis paštas turi skirtingas me
todas savo veiklai.

Pirma metodą skiriama klai
dinimui darbininkų, tų, kurie 
jau skaito spaudą, bet nega
nėtinai išsilavinę atskirti, ar 
toji spauda teisingai nušviečia 
darbininkų klasės uždavinius, 
ar klaidina darbininkus. Mat, 
ir ši spauda taip pat pasiva
dinus darbininkiška ir darbi
ninkų palaikoma. Tokia spau
da turi savo korespondentus iš 
pantaplinio pašto štabo. Jie 
prirašo visokių nesąmonių, 
būtų ir nebūtų dalykų. Ta 
spauda viską priima už gerą 
be pastabų ir darbininkus 
klaidina. Toki raŠėjai neturi 
jokios etikos; laikytis tiesos 
ar dorovės jiems nereikia; 
jiems negėda kaip kalbant, 
taip ir rašant meluoti.

Vietiniai darbininkai, iš kur 
rašo, žino, kad tai nepamatuo
tų svajonių pritepliota. Bet 
kitų kolonijų darbininkai ar 
gali žinoti? O su tokiais 
šėjais kritikos nėra. Jie 
siskaito.

Antra metodą, tai įsispraus
ti į organizacijas, kur leng
viausiai prieinama su mažom' 
išlaidom, ir ten vesti suirutę 
tarp draugų, arba suklastuo- 
tas žinias, žalingas organizaci
jai, perduoti spaudai.

Trečia metodą pantaplinio 
pašto veikia iš lauko, ir tai

gal bus žalingiausia darbinin
kams.

Kaip dabartiniu laiku yra 
pakankamai bedarbių, tai ir 
ant gatvės susitinki būreliais 
susirinkusius besikalbant apie 
kritišką padėtį. Tarp jų yra 
visokių nuomonių ir įsitikini
mų. Bet bedarbė, skurdas 
priverčia visus į vieną tašką 
kalbėti, tai apie blogą padėtį 
gyvenimo. Kur buvęs, kur ne
buvęs pribūna ir iš pantapli
nio pašto atstovas. Jis save 
nuduoda daug žinančiu, labai 
mokytu, progresyviu, laisva
maniu, suprantančiu svarbą 
organizacijų ir gali daug ką 
pasakyti, kaip viskas stovi ir 
kur pakryps šiandieninė pa
dėtis. Tik, dėja, oficialiai nie
kur nepriklauso, nes pats sau 
asmeniškai perdaug viską su
pranta!

Bedarbiai daug ko tikisi su
silaukti iš tokio “pažangaus” 
žmogaus. Bet lieka apvilti! 
Pradėdamas duot pamokas, 
jis ironiškai pašiepia religi
nius darbininkus; tenką už
tektinai ir organizuotiems dar
bininkams už per silpną vei
kimą. Naujienas pasakoda
mas, iš gyvų negyvus padaro, 
o iš negyvų gyvus.

Klausydami, darbininkai 
priima už gryną tiesą, ir tas 
žinias platina tarp savęs. O 
tokis mokslinčius, atlikęs savo 
klastingą užduotį, didžiuojasi

melagingai darbininkus apvy
lęs.

Darbininkai, sužinoję vėliau, 
kad tai buvo melas, ką jiems 
pasakojo, ir kad jie tikėdami 
liko apvilti, kitu kartu susi
tikę pradeda išmetinėt už-to
kią prigavystę. Bet tas klastų 
tvėrėjas, vietoj duot konkretų 
pasiteisinimą, ironiškai išjuo
kia, kad jam pavyko be jokių 
pastabų apvilti.

Tie suklaidinti darbininkai 
už tokį jų pažeminimą meta 
kaltę ant progresuojančių 
darbininkų ir ant jų organiza
cijų, vadindami visus tokiais1 
klasteriais, kaip šitas, nes ir 
jis tuom pačiu vardu vadina
si. Jie neatskiria, kad jis vi
sai nepriklauso prie organi
zuotų darbininkų ir nieko ben
dro neturi

Net toki 
to agentai 
lauko prie
jiems duoti instrukcijas, kaip 
griauti iš vidaus darbininkų 
organizacijas ir susirinkimuo
se daryt suirutę, vietoj rimtų 
draugiškų diskusijų darbinin
kų klausimais.

Tai kam gi tarnauja pan
taplinis paštas? žinoma, re
akcijai, atstumdamas darbi
ninkus nuo progresyvių orga
nizacijų.

Apie tai mums reikia rimtai 
pagalvoti. Mūsų reikalai turi 
būti rišami susirinkimuose. 
Nereikia imti informacijas iš 
lauko, iš pantaplinio pašto.

J. Ramanauskas.

su jais.

iš pantaplinio paš- 
stengiasi prieiti iš 
mūsų draugų ir

Spauda ir Politika
šiandien dar daug randasi 

tokių individualų bei organi
zacijų, kurių nariai ranka nu
moja į spaudą ir politiką. 
Taip sakant, jie viską palie
ka ant “Jurgio pečių,” o pa
tys praleidžia laiką ne prie 
laikraščių, ne prie knygų, ne 
prie studijavimo politikos, bet 
ant balių, ant šokių, ant ka- 
zyrių, ant apkalbėjimo kitų 
pas barą prie stiklo alaus, ir 
taip toliau.

Jie spaudos neskaito, politi
kos neseka. Kas aplink juos 
dedasi, jie į tai atydos ne
kreipia ir tankiai išsireiškia, 
“ką čia mes vargšai padary
sime.” Tik tada sušunka ir 
pradeda teirautis, kada jau 
aplinkybės juos gerai spuste-

ft 1■ft
E

ir tų legen- 
pasiliuosavo.

darbininkų
vieną treč-

me į bažnyčią, taip sakant, 
“dievulį garbinti.” Ar iš tie
sų taip yra? Visai ne! Eina
me ne dievo garbinti, bet ku
nigui taksus pasimokėti. ži
nok, kad jeigu jam taksų ne
mokėsi, kaip sveikas esi, į baž
nyčią kojos nekelsi. Jis po 
priedanga dievo ir bažnyčios 
veda derybas su fabrikantais 
ir politikieriais tave palaiky
ti ilgiau savo labui. Daugiau ; 
darbo, mažiau algos! Daugiau 
taksų, mažiau reikmenų pra
gyvenimui.

Ar ilgai nugarą nusukę bū
sime? Dabar kaip tik laiku 
eina laikraščių vajai. Gali
ma užsiprenumeruoti numa-, 
žinta kaina. I

čia pat rinkimai įvairiose 
valstijose į urėdus.. Mūsų 
spauda daug kuo mum pagel
bės išrinkti savo žmones, ku-1 
rie mum tarnaus teisingai ir 
atstovaus mūsų reikalus, dar
bo interesus. Visi lietuviai
darbininkai turėtų pasiimti 
sau už pareigą sekti spaudą 
ir balsuoti už savus kandida
tus. O nauda ir pergalė bus 
mūsų visų darbininkų.

Pacific.

Susidūrimuose Dėl Žemių 
Užmušta 216 Meksikoj

ra- 
ne-

I

visus: 
“Švie- 

Skaity- 
se-

Mexico City. — Susikir
timuose tarp 
valstiečių, iš 
ir dvarininkų 
ūkininkų, iš ; 
užmušta 216 
metus Sinaloa valstijoj, 
Meksikoj.

» mažažemių 
vienos pusės, 

ir stambių 
antros, buvo 
asmenų per

žmogaus

to vaizdo, 
mūsų gy-

Areštuota 10 Mėty Amžiaus 
Nuotaka ir Jos Motina

Čia kaip tik gera proga vi
sokiom organizacijom dygti ir 
religijom gyvuoti tarpe tokio 
elemento. Pas katalikus spau
da ir politika yra skaitoma 
grieku, kaltais net smertelnu. 
Mat, juo parapijonas mažiau 
žino, tuo daugiau kunigui nau
dos neša.

Čia neturiu tikslo įžeisti nė 
vieną, nė antrą, bet tikreny
bėj taip yra. O nuo realy
bės sunku pasislpėti.

Vien Komunistų Partija ir 
jai artimos organizacijos, kaip 
per spaudą, taip ir gyvu žo
džiu, prašo ir ragina 
Užsirašykite “Laisvę,” 
są,” “Vilnį,” “Tiesą.”
kite spaudą, mokinkitės, 
kite politiką.

Amerikoj iš lietuvių sriovių 
mūsų spauda yra didžiausia, 
turtingiausia ir teisingiausia. 
Mūsų spaudoj kas diena at
spindi visas pasaulis taip, kaip 
veidrodyj atspindi 
paveikslas.

Dėlko atsižadėti 
kuris atspindi visą
venimą? Be spaudos žmogus 
yra neregis ir nebylis. Be 
apšvietos, be politikos žmogus 
yra laikomas nesusipratusiu.

Čia Amerikoj ir visame pa
saulyj, ypatingai šiame mo
mente, mes gyvename kovų 
sūkurį. Ką mes darome ar 
veikiame, visur tiesioginiai su
siduriame su politika. Perka
me sau maistą, drabužį, ar ką 
kitą, kas reikalinga žmogaus 
pragyvenime, visur ir už vis
ką mokame taksus, tais pini
gais palaikome visokid plauko 
politikierius ant savo spran
do. Jie turi viską, na, o ką 
mes?

Einame į fabriką parduoti 
savo jėgą ir 
mūsų prakaitu 
Na, o ką mes

Šventadienio

Prestonburg, Kentucky.— 
Areštuota motina 10 metų 
mergaitės Rožės Columbus, 
kad leido kūdikiui - mergai
tei ištekėt už Flemingo 
Tacketto, 34 metų amžiaus 
mainierio. Suimta ir mer
gaitė. Išduota warrantas 
areštuot Tackettą, bet 'jis 
nežinia kur pabėgęs.

Mergaitė rėkia: “Aš jau 
pavienė, aš pavienė! Mano 
senis pabėgo ir paliko ma
ne !”

gabumą. Jie 
pasaulį valdo, 
valdome ?
sulaukę eina-

4 ŽYDAI MIRĖ, 3 PAMI
ŠO iš 10,000 tų, kuriuos 
Hitleris permetė Lenkijon.

pZX-X
w

!Q*MMn ®K?

LAISVE

ir grudų mainais už Vokie-
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Čiang-Kai-šekas sako kalbą, pareikšdamas 
nepaisant, kad Japonijos imperialistai už

grobė Hankowa, chinai jiems nepasiduos 
ir tęs griežtą pasipriešinimą.
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Būsianti Įvesta Geresne 
Priežiūra Šery Biznio

Washington. — Valdiška 
Šerų verteivystės prižiūrė
jimo komisija padarė sutar
tį su viršininkais New Yor- 
ko Wall Stryto šė/ų centro, 
sako, kad “apsaugot kostu- 
merius.”

Pagal šią sutartį, imantis 
verteivystei (gemblerystei) 
Šerus turės įmokėt bent 
penkioliktą dalį jų kainos; 
o iki šiol buvo reikalaujama

tik dvidešimtos dalies.
Šerų biržos nariai turės 

tuojaus parodyti valdžiai 
visas paskolas virš $2,500, 
įvest reguliarį savo knygų 
patikrinimą ir tt.

Rumunijoj Varoma Smarki 
Propaganda už Hitlerį

Bucharest, Rumunija. — 
Prasidėjo derybos dėlei pre
kybos sutarties tarp Vokie
tijos ir Rumunijos. Kara
liaus Karolio valdžia liepia 
žmonėms daryt “draugišku-

= 
mo” demonstracijas atvy- giai gaut jos aliejaus-žibalo 
kusiem Hitlerio atstovam, i ~ ’ * ' *

Naziai atsiuntė savo ope- tijos dirbinius, 
ros kompaniją iš Frankfur- ______
to į Bucharestą, Rumunijos TT „ .sostinę. Rumunų karalius | Pluhcgi am

Karolis atsilankys bent į i AKYS NEREGIAM 
vieną vokiečių operą.

Hitlerio jaunimo vadai 
važinėja po visą Rumuniją; 
o rumunų fašistai ruošia 
jiem iškilmingus pasitiki
mus.

Per prekybos sutartį su 
Rumunija Hitleris nori pi-
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San Francisco, Calif. — 
Dalys akių sušaudyto Utah 
valstijoj žmogžudžio Dee- 
ringo bus naudojamos įsiūt 
dviem neregiam, kurie pra
rado matymą per sugedimą 
savo akių priekinių dalių.

DAUGIAU

PIENO
TAI MAŽIAU SLOGŲ

Trumpai pasakius, tai viena priežastis naudot 
pieną kasdieninėj jūsų mityboj. Pienas duoda 
jūsų kūnui du naudingus dalykus, kurie pa
deda jums apsisaugot nuo slogų.

Pienas paremia šarmų atsargą ir yra turtin
gas šaltinis Vitamino A, vitamino prieš už
sikrėtimus, kuris padeda atremt ligas kvėpavi
mo organų. Jūsų kūnas taupo Vitaminą A. Tai
gi stiklas pieno šiandien tarnaus jums per visą 
šaltąjį sezoną.

THE NEW YORK

Dienraščio "Laisvės" Didysis
1

KONCERTAS
Koncertas Bus 13 Lapkričio»November

949 Willoughby AveLabor Lyceum Saleje Brooklyn

f

IŠTISAS “LAISVES” KONCERTO PROGRAMAS

P. M. NIKOLAJEVAS, Basas
Rusų-Italų-Francuzų Operų daini
ninkas. Dabar gyvena New Yorke.

A DEL® MICKEVIČIŪTĖ
Mezzo-Sopranas 

iš Providence, R. I.
Jis 

Koncertui.

A. VASILIAUSKAS, Tenoras 
žymus lietuvių dainininkas, 
gerai pasiruošęs šiam

u .

Jau visai arti, laikas tuojau įsigyti įžangos tikietus

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

Kenstavičiene
dalyvauja šiame

Aleksandras Vasiliauskas, tenoras, žymus lietu
vių dainininkas, pirmu kartu dalyvauja dienraščio 
“Laisvės” Koncerte.

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

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

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

BIRUTĖ INDRULIUTĖ 
Puikiai išsilavinusi smuikininkė iš 
Scranton, Pa. duos smuiko solų.

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 vardu “černačevsky,” 
keturios poros pasižymėję šokimu kolektyvių liau
dies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus 
jiems yra suteikusi amerikoniška spauda.

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

Ensemblis Aidbalsiai, grupė puikiai išsilavinusių 
dainininkų, vadovaujama B. Šaknaitės, bus lietu
viškuose kostiumuose, dainuos ir šoks lietuvių liai 
dies šokius.

Po koncerto šokiai, grieš George Kazakevičiaus Orkestrą
Koncertas Prasidės 3:30 valandą po pietų, Įžanga 50 centų, 75 centai ir $1.0
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* (Tąsa)
Iš galvijų ragų jie dirba šukas, sagučius, špilkas mo
terų plaukams ir daugybę kitokių išdirbinių, panašių 
į kaulinius; iš blauzdų ir kitų didžiųjų kaulų jie dirba 

.peilių bei šepetukų rankenas ir daugelį visokiariopų 
didesnių daiktų; iš kanopų taip pat daro špilkas plau
kams, sagučius, o.liekanas ir nup j austomas mažesnes da
lis suvirina į klijus. Iš tokių dalių, kaip pėdos, nariai, 
odos sklypeliai, gyslos ir kremzles išdirba tokius netikė
tinus produktus, kaip želatina, mika, (žuvų klijas), fos
foras, juodieji dažnai, tepalas apsiavų nujuodinimui, ir 
tam tikras alyvas. Iš galvijų uodegų jie padirba garbi
niuotus plaukus; iš kiaulių pilvų daro pepsiną, o albu- 
meną (baltymą) iš kraujų, stygas gi smuikams iš pa
smirdusių žarnų. Jeigu kokios nors dalys niekam jau ne
tiko, jie tąsias vertė į katilus ir išvirindavo iš jų visą 
riebumą, o kas likdavo, suvartodavo mėšlui. Visi tieji 
fabrikai stovėjo arti viens nuo kito ir sujungti su sker
dyklomis galerijomis, tilteliais ir geležinkeliu, ir buvo ap
skaitoma, jog jie jau perleido apie ketvirtadalį biliono 

t gyvulių, nuo to laiko, kaip senis Durham’as įsteigė pir
mutines skredyklas. O jeigu priskaityti ir kitas, greta 
esančias,—nors dabar jau buvo viskas iš vien, tai,—Jo
kūbas paaiškino jiems—yra sukaupta daugiausiai kapi
talo ir darbo, kiek vienoj vietoj tegalima sukaupti. Pas 
juos dirbo trys dešimts tūkstančių darbininkų, kurie 
tiesioginiai užlaikė du šimtu penkiasdešimts tūkstančių 
žmonių, o per tuosius užsilaikė dar pusė miliono. Jie 
siuntinėdavo savo produktus į visas civilizuoto pasaulio 
šalis ir suteikdavo maistą nemažiau, kaip trisdešimčiai 
milionų žmonių!

Mūsiškiai klausė viso to išsižioję: rodėsi jie negalį 
įtikėti, kad žmogus galėjęs tokius pastebėtinus dalykus 
sugalvoti. Taigi Jurgis nemaloniai klausė Jokūbo išjuo
kiančių patėmijimų, nes jam viskas išrodė kuomi tai 
prakilnesniu, nepaprastu, kaip ir visata. Apie jųjų pa- 
davadijimus, jų surėdymą jis nebūtų išdrįsęs teirautis, 

. kaip jis rfedrįso tyrinėti visatos įstatymų bei surėdymo. 
Jurgiui bent rodėsi, jogei tokiose apystovose geriausia 
palikti dalykus, kaip jis juos yra radęs ir daryti, ką jam 

, J liepia. Gauti vietą ten ir pridėti savo dalelę prie to 
I pastebėtinojo veiklumo, rodėsi, jam reikia būti dėkingu 

už tai, taip, kaip mes dėkingais jaučiamės už saulės 
šviesą ar lietų. Jurgis net džiaugėsi, kad jis nematė vie
tos pirmiau, negu jis taip pasekmingai tapo priimtas 
darban, kadangi jis būtų neišdrįsęs eiti ten darbo prašy- 

| ti. Bet dabar jis jau priimtas—jis taipgi dalelė to viso.
Jis jautėsi, jog toji milžiniškoji įrėdnė paėmė jį į savo 
globą ir rūpinsis jo gėriu. Jis taip nuoširdžiai apie tai 
mislijo, nežinodamas sąlygų darbavietėse, kaip ir šios 

‘ šalies reikalų, jog nei į mintį neatėjo, kad jis tik pa- 
;. prastas Brown’o darbininkas, ir kad Brown’as su Dur- 
| ham’u viso pasaulio akyse buvo aršiausieji konkurentai 

šios šalies įstatymai net akstino būti mirtinais kon- 
I kūrentais, kad prapuldyti viens kitą lenktynėse ir gręsė 
pinigiškos bausmės arba kalėjimas tam, kuris to ne

įdarytų!
1 SKYRIUS IV
ANT RYTOJAUS, dar prieš septintą valandą, Jurgis 
. jau buvo atėjęs į darbą. Jis atsistojo pas duris, kur 
jam vakar parodė, ir ten laukė beveik dvi valandas. Bo- 
liS norėjo pasakyti, kad jis eitų į vidų per tas duris, 
oet to aiškiai neišreiškė ir dabar, eidamas priimti kitą 
žmogų į darbą, susidūrė su Jurgiu. Jis jį gerai apiplūdo, 
bet kadangi Jurgis nieko nesuprato, tai nieko nesakė

• r ėjo ramiai paskui bosą. Tas parodė, kur pasikabinti 
Įrapanas ir persirėdyti kitomis, kurias Jurgis buvo nu- 
jpirkęs tūloje senų drapanų krautuvėje ir atsinešęs 
pundelyje. Persirėdžiusį gi nuvedė į rūmą, kur gyvulius 
pjauną. Darbas, kuris Jurgiui prisiėjo atlikti, buvo gana 
r prastas ir po keletos minutų jis jau gerai žinojo, kaip 

atlikti. Jam įteikė stiprią šluotą, tokią, kaip gatves 
lluoj&ntieji turi, ir jo darbas buvo eiti paskui darbi- 
įinką, kuris išverčia garuojančius galvijo vidurius ir 
tūojaus juos sustumti į skylę, kurią paskui uždaro, kad 
kas neįsmuktų. Kai Jurgis įėjo į vidų ir pirmutiniai 
galvijai pasirodė, nebuvo kada nei apsižiūrėti, arba iš
tarti žodį į kurį nors, ir jis puolėsi prie darbo. Tai buvo 
*arštos liepos mėnesio dienos, ir rūmas buvo pilnas 

aro, kylančio nuo karštų kraujų, po kuriuos reikėjo 
žaidžioti. Smarvė buvo nepakeliama, bet Jurgis mažai 

to paisė: jis vos užsilaikė iš džiaugsmo—juk jau jis 
Jftrbą. turėjo! Jis dirba ir padarys pinigų! Visą dieną 
uip ir skaitliavo, kiek prie tokios mokesties galima 
jbtaupyti. Juk čia moka neišpasakytą sumą,—septynio- 

centų ir pusę per valandą, o kadangi dabar buvo 
pdeli mėsos pareikalavimai ir darbininkai dažnai dirb
davo viršlaikius, tai ir tą dieną jis išdirbo beveik iki 
vptynlU vakare ir parėjo namon besigirdamas savo šei- 

xriai, kad į vieną dieną jis uždirbo daugiau, kaip pus- 
Jro dolerio!

Namie jis rado dar ir kitą linksmą žinią, taip kad 
: visi nežinojo, kaip ir džiaugtis. Šedvilas buvo nusi- 
dęs Joną pasikalbėti su savo pažįstamuoju policistu, 
tas ntrsivedė jį pas keletą bosų ir vienas iš tųjų pri
dėjo priimti Joną pradžioje kitos savaitės. O Marę 
?rčinskaitę net pavydumas apėmė matant, kaip nu

sisekė Jurgiui ir Jonui, ir ji pati leidosi medžioti, ar 
nepasiseks kur vietą gauti. Marė nieko su savim netu
rėjo, vien tik savo stiprias rankas ir žodį “džiob” (dar
bas), kurį ji įsikalė sau į galvą ir, tiek žinodama, ji 
leidosi į Packingtown’ą ir visą dieną išvaikščiojo įeidama 
į kiekvienas duris, jeigu jai pasirodė, kad tenai ką nors 
veikia. Iš kaikurių vietų ją išprašė lauk keikdami, bet 
Marė buvo viena iš tų, ką nesibijo nei žmogaus, nei 
velnio ir ji klausdavo kiekvieno, su kuriuo tik susitiko,— 
ar tai buvo apsilankantieji į skerdyklas, svetimi toje mie
sto dalyj ar darbo žmonės, toki pat, kaip ji,—o porą kar
tų ji užklausė didžiųjų perdėtinių, pasipynusių jai, ir tie 
taip į ją pažiūrėjo, tarytum norėdami persitikrinti, ar 
ne su beprote jiems teko susitikti. Tokios pastangos 
nenuėjo ant vėjo ir pagaliau pasisekė surasti, ko jieško- 
jo. Viename iš mažesniųjų fabrikų įėjo į rūmą, kur 
visa eilė moterų ir merginų sėdėjo prie ilgų stalų, tai
sydamos rūkytą mėsą į blėkines dėžes. Eidama iš rūmo 
į rūmą, įėjo į vieną, kur prikrautas ir uždarytas bei 
švinu aplietas blėkines nudažo ir užrašus paženklina; 
čia ji pamatė vieną, kuri išrodė ant tojo skyriaus “per- 
dėtinės.” Mare tada dar nuovokos neturėjo,—kas jai 
vėliau prisiėjo patirti,—ant kiek “perdėtinėms” patinka 
veidas, turįs savyje daug žymių gero būdo ir kaip ark
lio raumenys. Vienok toji moteriškė įsakė jai ateiti ant 
rytojaus, gal ir duosianti jai progą pramokti, kaip nu
dažyti blėkines. Nudažymas tųjų blėkinių reikalauja la
bai lavaus darbo, dirbant viską nuo štukių, bet gerai 
yra apmokamas ir išsilavinusieji gali uždirbti po du do
lerių per dieną. Taigi nėra ko nei stebėtis, kad Marė 
įpuolė į namus, šūkaudama džiaugsmu, kaip indi jonas.

Geresnio giliukio vargiai buvo galima ir pasitikėti 
ir dabar iš jų tik vienas dar liko, kuriam reikėjo kokį.1 
nors užsiėmimą gauti. Jurgis buvo išriktavęs, jog teta 
Elzbieta užlaikys namus, o Ona turi jai padėti. Jis 
anaiptol nenorėjo leisti Oną. į darbą—kokis jis vytaši 
būtų, o, prie to, argi tai jai tinka. Labai keistai išrėdy
tų, jeigu tokis vyras, kaip jis, negalėtų šeimyną užlaikyti. 
Tap pat nenorėjo nei girdėti, kad vaikai turėtų eiti į 
darbą—juk Amerikoje vaikams yra mokyklostaip bent 
Jurgis girdėjo,—į kurias, jie gali eiti už dyką mokytis. 
Kad kunigas draudžia leisti vaikus į tąsias mokyklas, 
jis dar buvo nieko negirdėjęs, tik buvo sumanęs tetos 
Elzbietos vaikams duoti progos pramokti, kaip pra
moksta kitų tėvų vaikai.. Vyriausias, Stanislovėlis, buvo 
tik trylikos metų, o, apart to, labai mažytis; Šedvilų gi 
vyriausias vaikas buvo vos dvylikos metų, o jau veik 
metai dirbo Jones’o skerdyklose. Jurgis norėjo, kad Sta
nislovėlis pramoktų angliškai kalbėti ir daugiau paaugtų, 
taęla ir darbą gavęs geriau galės išsilavinti.

Be darbo buvo tik vienas dėdė Antanas; Jurgis 
velijo, kad jis velyk atsilsėtų, bet jis pats turėjo pripa
žinti/kad tai nėra galima, o, apart to, senis nei klaušyti 
nenorėjo apie tai—jis bandė įkalbėti jiems, jogei vik
rus esąs, kaip vaikas. Jis atvyko Amerikon taip pat tu
rėdamas didelę viltį, kaip ir kiti; dabar Jurgiui jis la
biausiai rūpėjo. Kiekvienas, su kuriuo tik Jurgis buvo 
kalbėjęs, pasakė, jog seniui visai neužsimoka jieškoti 
darbo Packingtown’e, nes iš to nieko neišeisią. Šedvilas 
taip gi išsitarė, kad skerdyklų savininkai nelaiko net 
tų darbininkų, kurie pas juos dirbdami paseno, o ką 
jau kalbėti, kad jie priiminėtų naujus seno amžiaus dar
bininkus. Jis dar pridūrė, jog, kiek jam žinoma, tai 
ne tik čia, bet ir visur Amerikoje taip dedasi. Vienok, 
kad užganėdinti Jurgį, jis nuėjo pasiteirauti pas savo 
pažįstamą policistą ir tas pasakė, kad apie tokius daly
kus nėra ko nei mislyti. Jie, žinoma, nieko apie tai 
neminėjo seniui Antanui, kuris porą dienų prastovėjo 
tai pas vienus, tai pas kitus vartus, o dabar parėjo 
namon išgirsti, kaip kiti džiaugiasi savo pasisekimais; 
jis linksmai šypsojosi, sakydamas, jog dabar bus jo eilė 
gauti darbą.

Kadangi jiems taip giliukingai pasisekė, tai visi 
jautėsi, jog reikėtų pasirūpinti ir apie namus. Vieną 
vakarą, sėdint ant slenksčio ir laiptelių ir besikalbant 
apie tai, Jurgis pajudinb svarbų klausimą. Eidamas anks
ti į darbą, jis matė, kaip du vaikai mėtė ant kiekvienų 
namų laiptelių kokius tai apgarsinimus, o matydamas, 
kad ten randasi dar ir koki tai paveikslėliai, Jurgis 
taip gi gavo vieną iš jų ir susivyniojęs užsikišo už ančio. 
Pietaujant, žmogus, su kuriuomi Jurgis kalbėjo, per
skaitė jam tąją popierą, ir nuo savęs dar daugiau apie 
tai papasakojo taip, kad Jurgis dabar jautėsi turįs puikų 
sumanymą.

Tąjį plakatą jis parsinešė namon, tuomi labiau, kad 
labai dailiai buvo atspaustas. Ilgio turėjo apie dvi pėdas, 
atspaustas įvairiais dažais ant storos, slidžios popieros 
taip, kad net ir prie mėnulio šviesos žibėjo. Plakato vidu
rį užėmė dailūs, išdabinti namai; stogas čerpinis, o vieto
mis paauksuota, kad geriau žibėtų. Patys namai atspaus
ti pasidabruotu dažu su raudonomis durimis ir langais. 
Namai dvejų aukštų, su prieangiu iš pryšakio, su vi
sokeriopais padabihimais pastogėse, ant kerčių ir kitur 
taip, kad išrodė kuopuikiausiai, su įvairiais mažmožiais. 
Žemiau viename kampe patalpintas paveikslėlis apsi
kabinusių vyro su pačia, kitartie gi kampe lopšys, virš 
kurio skrajoja aniuolėlis su sidabriniais sparneliais.

(Bus daugiau)

David Lloyd George,

Cambridge, Mass.
Cambridge’iuje yra didelė 

lietuvių kolonija, bet dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
apie ją mažai yra girdima. 
Vienok Cambridgeiuje tykiu, 
ramiu būdu yra nuveikiama

zikos.
Vakarienei, koncertui ir šo

kiams įžanga 50c asmeniui. O 
koncertui ir šokiams 25c as
meniui. Patartina įsigyti tikie- 
tus iš anksto ir visiem atsi
lankyti laiku.

Širdingiausiai užprašome vi
sus. Rengimo Komisija.

buvusis Anglijos premjeras, 
kuris griežtai pasmerkė 

Chamberlainą dėl jo 
išdavystės, pada
rytos Muniche.

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Kaip visų kitų, kuriems pir
miau buvo rengiamos “Sur
prise Pares”, kurios šiandien 
taip yra išsiplėtoję, kaip ir ko
kia “liga”, taip reikia nepa
miršti ir draugų K. L. Sele- 
monų.

Spalių 22 d., š. m., Šv. Bal
tramiejaus Svetainėje, suren
gė būrelis draugų ir draugių, 
pagerbimui draugų Selemonų, 
Kazimiero ir Leonoros 25-kių 
metu žęnyfymįo tfgyveni8n6'. &1- 
tuČktuvių '' bankietą. Mūsų 
“jaunuoliams” p as į r o d žiūs 
svetainėje, muzikantai pasiti
ko juos su maršu, o draugai 
su aplodismentais.

Laike vakarienės draugams 
K. L. Selemonams buvo įteik
ta dovana—sidabrinių peilių 
setas.

Po visų ceremonijų sekė šo
kiai iki vėlumos nakties. Šo
kiams grajino J. Plikavičius, 
K. Kalvelis, ir jaunuolis W. 
Žilinskas, mūsų-ALDLD 31 kp. 
agento J. Žilinsko sūnus.

Reikia priminti, kad toje 
pačioje dienoje motai atgal 
nuskendo draugų K. L. Sele
monų vienintelis sūnus. Todėl, 
tas vakaras dėl jų- nebuvo 
perdaug smagus. Nors pavir
šutiniai ir stengėsi būti links- 
mūs, tačiau vidujiniai motinos 
širdis gailiai verkė. . .

Draugai K. L. Selemonai 
yra pusėtinai apsišvietę žmo
nės, skaito “Laisvę” ir viso
kius pažangius darbininkiškus 
laikraščius. K. Selemonas per 
daugelį metų priklauso prie 
A.L.D.L.D. 31 kp., daug yra 
prisidėjęs d a r b i ninkiškiems 
reikalams kaip su aukomis, 
taip ir su darbu. Draugė L. 
Selemonienė yra narė L.D.S. 
45 kp.

Beje, buvo renkamos ir au
kos dėl Ispanijos gynėjų. Au
kas rinko šios draugės: E. Ži
linskienė ir L. žarkauskienė. 
Surinkta $8.16.

A. Apšegienė.

Aukos Ispanijos Kovotojams
Aukavo po 50 centų : K. Se

lemonas, L. Selemonienė, A. 
Drajeckis ir J. Liaudanskis; 
po 25 centus: II. Baranow, 
P. Zarkauskas, L. Zarkauskie- 
nė, E. Naujokienė, J. Apšega, 
II. Žilinskienė, J. Zilinskis, D. 
Vaitonis, U. Vaitonienė, J. 
Krapovickas, A. Krapovickic- 
nė, A. Apšegienė, E. Apšega, 
J. Stukienė, A. Stukas, M. 
Gendrulienė, J. Gendrulis, K. 
Steponaitis, Juozas Lapukas, 
A. Laučius, K. Martinka, V. 
O. Cunar ir F. Bartkus. Smul
kių surinkta 41c. Viso $8.16c.

Visiems aukavusiems ačiū.
Gamtos Sūnus.

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Cardenas, kaip 
pranešama, sutiko daugiau 
neimt į savo valdžios nuo
savybę amerikonų valdomas 
žemes Meksikoj, kol pasi
baigs derybos tarn Tuiign- 
niu Valstija ■ :*r Meksikos kas 
Kečia atlyginimą už jau at 
imtas iš amerikonu žemas.

lietuviškoj dirvoj daugiau, ne
gu kolonijose, kurios yra 
daugiau išreklamuotos.

Cambridge’ius turi Ameri
kos Lietuvių Kongreso skyrių, 
kuris gana pasekmingai vei
kia. čia atsibus ir šių metų 
A. L. Kongreso Bostono Ap-. 
skričio konferenciją, prie ku-' 
rios cambridge’iečiai entuzias
tiškai rengiasi.

Vėliausia Cambridge’iuje 
masinė organizacija, tai pa
vyzdingas C. L. Piliečių Kliu- 
bas, kuriam, rodos, lemta su
lošti žymią rolę tarp vietinių 
lietuvių. Kliubas turi gerų 
pažangių tendencijų ir iš jo 
galima daug ko tikėtis. Kliu- 
bo remiama jaunuolių grupė 
susiorganizavo į “Basket Ball” 
komandą, kuri jau .šią žiemą 
žada išperti kailį bile oponen
tams. Lapkričio 6 d. vakare 
kliubas rengia masinį mitingą- 
“rally” rinkimų reikalais, o 13 
lapkričio rengia savo nariams 
privatišką šaunią vakarienę, 
bet kadangi narių yra apie 
300, tai nežinau, kaip bus su 
privatiškumu.

šiais rinkimais cambridge’
iečiai turi referendumui punk
tą, taip vadinamą “Plan E,” 
iniciatoriai kurio perša tuomi 
pagydyti visas miesto ligas. 
Bet tas priklausys nuo to, 
kas bus tais daktaraipi Jpigd 
(Uauji daktaraL'b^š’'tokie pat 
griešnj, sutvėrimai, kaip kad 
dabartiniai miesto tvarkdariai, 
tai ir ligos pasiliks maždaug 
tos pačios. Viena gera ypaty
bė tame plane, tai proporcio- 
nalė reprezentacija ir verta 
rėmimo. S. Zavis.

Binghamton, N. Y.
Minėkim Rusu Revoliucijos 

Sukaktuves!
Sovietų Sąjungos liaudis ir 

vėl švęs sukaktuves nuo pa- 
siliuosavimo iš po carinės ir 
ponijos priespaudos. Toji die
na yra brangi ne tik Sovietų 
Sąjungos liaudžiai, bet ir vi
so pasaulio darbo klasės vi
suomenei. Nes tą dieną pa- 
siliuosavęs Rusijos proletaria
tas. iš po carinės priespaudos 
ir per metų eilę savo pasek
mingu šalies tvarkymu, įtiki
no bei pasauliui parodė, kad 
jie moka išlaikyti ir apginti 
savo laimėjimus. O mes, bran
gindami jos laimėjimus, šau
kiame masinius mitingus, 
idant pasidžiaugti sykiu su ja 
ir pareikšti pasipriešinimą 
tiems, kurie bando užpulti ją 
ir sudaužyti jos laimėjimus.

Sąryšyj su tuo, Komunistų 
Partijos vietinis skyrius rengia 
vakarienę, koncertą ir šokius. 
Įvyks šeštadienį, lapkričio 5- 
tą dieną, Lietuvių Svetainėj.

Koncertas susidės iš šių da
lyvių : Jaunų Mergaičių Cho
ras, vadovaujamas drg. H. 
Pagiegalienės; ukrainiški šo
kiai; smuiko solo; mergaičių 
trio; trumpas lošimas, kurį 
atliks Jaunųjų Komunistų Ly
ga, ir pagarsėjusi deklamatorė 
draugė Elsie Žemaitytė.

Visi Binghamtono ir apy
linkės lietuviai esate kviečia
mi atsilankyti ir sykiu pra
leisti laiką tokioj pasaulio 

.darbo žmonėm svarbioj die
noj.

šios pramogos visas pelnas 
yra skiriamas “Daily Worke- 
i’io” vedamai kampanijai. 
Tikslas yra svarbus ir kiek
vienas savo atsilankymu pa
rems jį.

Vakarienė prasidės 6 vai. 
vakare. Koncertas 8 vai. Po 
koncerto šokiai prie geros mū-

Shanghai. — Japonai su
varė chinus imtinius į 
Yangtze upę ir sušaudė.

Hankow. — Japonai degi
na “prasčiokiškas” dalis 
Hankowo miesto, iš kur chi- 
nai šaudo japonų karius.

Prakalbos ir Sovietų Filmą 
Kalbės

EARL BROWDER
Tik dabar sugrįžęs iš Europos

GRANVILLE HICKS
Plačiai žinomas rašytojas

OTIS A. HOOD 
Komunistų Partijos kandidatas į 

Gubernatorių
Sekmadienį, Lapkr.-Nov. 6 

BOSTON ARENA
Įžanga: 25c. Rezervuoti, 55c—$1.10 

Galima gauti: Progresyvių Bookshop 
9 Beach Street, Boston

Sovietų Filmą 
“LENIN IN OCTOBER”

| Elizabeth, N. J.
I “Laisvės” .Vajininl<Ų

1 Balius
į •
I šis balius yra rengiamas 
I naudai' “Laisvės” vajininkų, 
I padengimui važinėjimo kaš- 
Jtų. Visi “Laisvės” skaity- 

! Į tojai, visi širdingi jos rėme
liai yra prašomi dalyvauti] 
■ šiame baliuje ir padėti ] 
į “Laisvės” platintojams. į 

į BALIUS ĮVYKS į 

į Lapk. 5 Nov.
Į Šį Šeštadienį

1 L. D. P. Kliubo Saleje
f 408 COURT STREET 
į ELIZABETH, N. J. 
j •
! BUS GERA MUZIKA
J Galėsite Smagiai Pasišokti 
i ®
į Pradžia 7:30 vai. vakare
I ĮŽANGA 25c ASMENIUI 

^«n o«—w—■—•— —««f«

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly*< 

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją, ir kitas lyties ligas 
yra knygoj ,

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai- 
sius Hr’r.s.

KNYGOS kaina buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.25č.)

ĮDEKITE j konvertą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKI adresuokite taip: 
JOHN BARKUS 

111-40—128th St.
SO. OZONE PARK, N. Y.

ši knyga yra ir “Laisvės” knygyne. 
niiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinniiiiWMinitii^____ _ _ - - - . ~ » 4 Į

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. T. L Kaškiaučius
Avė., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J
VALANDOS; 2—4 ir 6—8 
Nėra valandų sekmadieniais

į

<
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Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugam*

gijos Veikėjų pagerbimui vakarienė.
— A. Jocius. (257-258)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
d. lapkričio, ketvirtadienio vaka

re, 7:30 vai. Liet. Darb. Svet., 920
E. 79th St. Prašome visų narių da
lyvauti, išgirsti raportą nuo bazaro, 
kuris įvyks spalių 8 d. Taip pat pra
šau ALDLD visų trijų kuopų Ko
misiją bendrai dalyvauti šiame su
sirinkime, idant galėtumėt rapor- 
tuot ką turite nuveikę ALDLD 
kuopų naudai. Nepamirškite nariai 
atsivesti naujų narių. — Prot. J. B.

(257-258) z

ri karo, bet e$i pasirįžęs ginti visi 
savo šalį, savo tautos gyvybę, 
savo kalbą ir kultūrą. Lietu-‘tas 
vos fašistai bičiuliaudamiesi su

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St.,XN. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

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

CHICAGO, ILL.
ALLEK Draugija prašo visų Chi- 

cagos Draugijų, Kliubų bei Kuopų
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Už Ką Mes Susipratę Darbi
ninkai Privalome Balsuoti

prabėgo, 
nei neį- 

vajuje.

VISI ŽYDAI IŠMESTI iš 
Italijos fašistų partijos.

pasi
gavo 

prieš

kad 
tar- 
per-

miesto, prie 
tarn arabų

SCRANTON, PA. 
Paskaita ir Vakarienė

Rengia Literatūros Draugija, 39 
kp., sekmadienį, 6 d. lapkr. Pradžia 
2 vai. p. p. Paskaita: “Povilas Vi
šinskis, 30 Metų Atgal,” referuos 
St. Jasilionis iš Binghamton, N. Y. 
Po paskaitos mūsų gaspadinės turės 
kugelio vakarienę. Bus ir šokiai. 
Įžanga tik 35c. Kas tik myli gamtą, 
nori išgirsti įdomią paskaitą, atsi
lankykite sekmadienį. —Pranešėjas.

(258-259)

iš Jeruzolimo 
mimas

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks penktadienį, lapkr. 4 d., 7:30 
v. v., 3014 Yemans. Būtinai visi na
riai būkite susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Nariai, 
kurie duokles užsimokės, gaus kny
gą “Ūkanos.” Atsiveskite ir naujų 
narių. — A. Varaneckienė.

(257-258)

bet nuo 
stiprios vienybės, 
kad ir dabartinis 
Partijos kandida- 

Ar manote, kad

SU
ar-

“Laisvėj” apie 
Nėra abejonės, kad 
skaitytojai iš mano 
straipsnio pilnai su

per viena yra ta ,

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

susirinkimas neįvyks šį penktadienį, 
4 d. lapkr., nes yra rengiamos pra

kalbos tą dieną. Kalbės D. M. Šo-

kričio 5 
rengime.
kalbėti,
planus,
Detroitą. Būkite visi korespon
dentų pramogoj, kur bus sve
čių iš kitų kolonijų.

N e-vajinin]ca,s.

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, lapkr. 4 d. Komu

nistų Partija rengia apvaikščiojimą 
21 m. Sovietų Sąjungos gyvavimo. 
Įvyks Lawrence Street Svetainėje, 
netoli Park St. Pradžia 8:15 v. v. 
Kalbės vienas iš geriausių kalbėto
jų, Robert Minor, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos. Taipgi dainuos 
Laisvės Choras ir skambins Laisvės 
Stygų Orkestrą po vad. V. Visoc
kio. Kviečiame visus lietuvius daly
vauti. Įžanga 25c. — Komitetas.

(258-259)

Jaunimo 
Komit.

1938 m. spalių mėn. 6 d.

norėtų
sueiti

gauti jūsų 
konstruktyvūs 

jie

tras. Rengia Amerikos Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos pirma kuopa. Pradžia 7 
vai. vakare. Įžanga tik 25c.

A. Jocius.

Serga Drauges
Domicėlė Lesčiuvienė turė- 

operaciją ant vidurių.

ji nebuvo niekad pir- 
Jaunutis.

PRANEŠIMAS
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Bostono Apskričio 
Konferencija

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Respublikie- 
čiąi atkariavo tris Ebro kal
vas, kurias ’ fašistai buvo 
užėmę.

WILKES-BARRE, PA.
Jūs ir jūsų draugai esate kviččia- 

mi dalyvauti apvaikščiojime 21 \m. 
Sovietų Sąjungos Gyvavimo. Įvyks 
sekmadienį, 6 d. lapkr. Vakarienė 6 
vai. vak. Crystal Ballroom, 325 E. 
Market St. Bus Bankietas, Masinis 
Susirinkimas ir gražus programas. 
Mother Bloor dalyvaus kaipo vieš- 
nia-kalbetoja. Įžanga 50c. Be vaka
rienės 25c. (258-259)

Massachusetts Valsti 
jos Balsuotojams

balsuokime už komunistą kan
didatus!

Daugelis draugų sakys: 
“Komunistai nebus išrinkti ir 
mes nieko nelaimėsime.” Ne
tiesa. Juo Komunistų Partija 
gaus daugiau balsų, tuo mes 
daugiau laimėsim. Politikie
riai bus priversti skaitytis su 
Komunistų Partija.

Ar manote, draugai,

Niekuomet nebuvo taip 
įtempti šios valstijos balsavi
mai; niekuomet nebuvo taip 
plačiai rašyta 
rinkimus. 
“Laisvės” 
pirmesni© 
pras, kas
Republikonų Partija, ir už ją(Sherman’o komisija būtų 
nei vienas nebalsuos. Dabar 
daugelis pasakys, kad mums 
kitos išeities nėra, kaip tik 
balsuoti už Demokratų Parti
ją, dėl to, kad ex-gubernato- 
rius Curley labai prielankiai 
atsinešė link darbininkų unijų 
ir prezidento Rosevelto Nau
josios Dalybos. Jis nedvejoti- 
nai prisiekė, kad jis tęs Nau
jąją Dalybą iki ji pilnai bus 
išvystyta.

Mes, draugai ir draugūs, 
neesam maži politiniai vaikai 
ir mūs politikieriai keliais ma
žos vertės prižadais negali su
vilioti. Mes priaugome iki to, 
kad mes suprantame pilną de
mokratiją ir mes kovosime 
tiek, kol ta demokratija bus 
įgyvendinta gyvenime. Mes 
kiekvieno progresyvio kandi
dato gerus darbus įvertinam 
daugiau, negu kas kitas. Bet 
me8 neturim pamiršti, jog jų 
tie geri darbai priklauso ne 
nuo jų gero noro, 
darbininkų 
Pavyzdžiui, 
Demokratų 
tas Curley,
jis būtų pasidaręs toks geras, 
jeigu jis nebūtų matęs tos di
delės darbininkų vienybės, ko
kia šiandien yra pas Mass, 
valstijos unijistus? Aišku, dar
bininkų solidarumas privertė 
jį tai daryti, kitaip p. Curley 
nebūtų buvęs nominuotas.

Pasižiūrėkime į Curley pra
eitį ir pamatysime, kas jis 
per vienas. Curley yra senas 
politikierius, jis daugiau kaip 
keturiasdešimt metų dirba 
valdiškam darbe, ir jis darbi
ninkam (įavė daug daugiau, 
negu bet katras šios valstijos 
gubernatorius. Bet vis dėl to, 
progai pasitaikius, jis pasiro
dė reakcininkas. Jam būnant 
gubernatorium, buvo perleis
tas įstatymas su mokytojų iš
tikimybės prisieka. Pirmą ge
gužės, 1937 m., kalbėdamas 
Bostone, viešai pasakė, kad 
jeigu jis turėtų teisę, tai visus 
komunistus suvarytų į laivą ir 
išsiųstų iš Amerikos. Kalbėda
mas italų distrikte, jis išgyrė 
Mussolinį, kaipo taikos palai
kytoją. Tuom pačiu laiku, 
kuomet Mussolinis maudėsi 
Ethiopijos ir Ispanijos žmonių 
kraujuose. Tiesa, paskutiniuo
se čechoslovakijos įvykiuose 
jis labai įvertino prę^rdento 
Roosevelto protestą agreso
riams.

Darbininkai turi daryti ant 
politikierių spaudimą, kad jie 
pildytų darbininkų reikalavi
mus, o ne bristų į fašistų be
dugnę balą. Bet kokiu būdu 
mes juos galime priversti, kad 
jie pildytų mūsų reikalavimus 
ir dabotų šios šalies demokra
tiją? Vienas tik yra būdas, 
tai dabartiniuose rinkimuose

džius Komunistų Partiją 
eitą žiemą, jeigu mes turėtu
me bent šimtą tūkstančių bal
sų ? Jeigu tokį skaičių balsų 
mes turėtume, tai politikie
riai bijotų ir išsižiot prieš re
voliucinius darbininkus.

Draugai balsuotojai. Komu
nistų platforma yra taip plati, 
kaip mūsų gyvenimo reikala
vimas. šiuos žodžius rašant, 
aš ją turiu po ranka, bet jos 
čia nekartosiu, nes perdaug 
vietos dienraštyj užimtų. Kitas 
dalykas, manau, jog “Lais
vės” skaitytojams nuo seniai 
aišku, ko komunistai nori. Jie 
nori visų gyvenimo reikmenų, 
žmoniškų darbo , sąlygų ir pil
nos demokratinės laisvės!

Lapkričio 8 d., paėmę ba
lotą, balsuokite sekančiai:

Ant gubernatoriaus, Otis A. 
Hood.

Ant leitenanto - gubernato
riaus, Manuel Blank.

Ant valstijos raštininko, 
Hugo DeGregory.

Ant iždininko, Frank L. 
Asher.

Ant attorney general, Jo
seph C. Figueirdo.

Ant auditorio, Michael Tuy- 
sužian.

Nėra abejonės, kad šie rin
kimai republikonus pasiųs į 
palaikų muzėjų trūhėti, o de
mokratus privers skaitytis su 
darbo masėmis; gi Komunistų 
Partiją padarys tokia stipria, 
kokia 
miau.

jo
Sveika būdama draugė darba
vosi moterų kuopoje ir buvo 
jos sekretorė. Ir mums choris
tams tankiai padėdavo dirbti 
parengimuose. Todėl mes vė
liname draugei Lesčiuvienei 
greitai pasveikti.

Taipgi mes turime kitą bran
gią draugę, kuri jau senai 
serga, tai draugę Potienę. Ji 
daug dirbdavo. Mokino veika
lą. Daug pridėjo energijos ir 
išlaidų ir niekad nepridavė bi- 
los. .Atspausdindavo dainas, 
padarydavo tikietus. Mes vė
liname draugei Potienei grei
tai pasveikti.

Lyros Koresp.

w • t • jy • Rff* lomskas. Todėl kviečiame visus

Lietuvos Jaunimas Raginamas Minėti
I I n !• •• Oil nį, 11 d. lapkričio pas drg. A. Simą-

Lapkričio Revoliucijos Sukaktuves "a
* 0 'todėl visos skaitlingai dalyvaukime

----------- ir prie progos atsiveskite ir naujų 
nepaisydama sutarčių, ' bėgė- narių. — M. Kulbienė. (257-258) 
diskai pardavė Čechoslovaki-.1 -~~~—“~
ja vokiečių fašistams. Anglų-, PHILADELPHIA, PA. 
vokiečių - francūzų reakcijos 
susitanmas siekia panaikinti v v > 4020 Melrose St. Prašome visų 
visų mažųjų šalių nepriklau- dalyvauti šiame susirinkime. — Kp. 
somybę, kad pradėti karą Sekr. A. Ramanauskas. (257-258) 
prieš Sovietų Sąjungą, panai-j inriPMlA pa
kinti vienintelę šalį, ginančią .. f. PEL, ,IA’ , Q , 
, , . . . i C Ši ketvirtadieni, lapkr. 3 d., 8 vai.
tautų laisvę 11 nepilklausomy- ^^ įvyks nepaprastas susirinkimas 
bę. ) 'lietuvių komunistų kuopos. Vieta

Lietuvos Jaunime! Tu neno- susirinkimo: 735 Fairmount Ave. 
nariai dalyvaukite ir atsineš- 
blankas “Daily Workcrio.” Jas 
turime sutvarkyti. — Komitc- 

(257-258)

VEIKIA CHICAGOS
laisvamaniai

Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos prakalbų marš
rutas jau pasibaigė, kuris da
vė geras organizatyves pasek
mes. Nes įvairiose kolonijose 
susiorganizavo keletas naujų 
kuopų, ir yra vilties, kad dar 
keletas kuopų vėliau* susiorga
nizuos, kur nebuvo galima 
prakalbų surengti. Bet laisva
manių ūpas pakilęs visur.

Taip praneša kalbėtojas, 
kuris apkeliavo daugelį lietu
viais apgyventų kolonijų.

Lapkričio 20 d. yra rengia
mas balius su gera programa, 
Darbininkų Svetainėj, 10413 
So. Michigan Ave. Programa 
susidės iš dainų, kurias dai
nuos Laisvamanių Centro vy
rų choras. Kalbės pargrįžęs 
iš maršruto draugijos pirmi
ninkas H. Jagminas, kuris sa
ko turįs daug ko naujo pa
pasakot, nes važinėdamas po 
kolonijas daug ko naujo pa
tyrė. žada kalbėt ir dr. Dun
dulis. Tai bus žingeidu išgirst, 
kaipo gerą kalbėtoją, šokiams 
grieš irgi laisvamanių orkes-

Atsišaukimas j Cleveland© 
Lietuvius Pažangiečius

Lapkričio 5 d. Lietuvių Dar
bininkų Svetainėje, 920 E. 79th 
St., Lietuvių Draugijų Veikian
tis Komitetas rengia pramogą 
vietos pažangiosios spaudos 
bendradarbių - korespondentų 
naudai. Pasitikime, kad “Lais
vės,” “Vilnies,” “Tiesos” ir ki
tų pažangių laikraščių skaity
tojai atsilankys šion gražion 
sueigom

Cleveland© korespondentai 
nori ne tiek nuo jūs, laikraš
čių skaitytojai ir rėmėjai, ma
terialūs naudos, kiek moralės 
paspirties. Cleveland© kores
pondentai yra jūsų pačių arti
mi dirbtuvių ir kitokių įmonių 
darbininkai. Gavę liuosą va
landžiukę, naudoja teikimui 
įvairių žinių, kaip iš mūsų ko
lonijos lietuvių veikimo, atsiti
kimų, taip ir plataus politinio- 
ekonominio gyvenimo-veikimo.

Korespondentai 
jumis, skaitytojai, 
čiau į pažintį ir 
draugiškos ir 
kritikos. Kitaip jie negalės 
duoti to, ko mūsų dienraščių 
skaitytojai labiausiai pagei
dauja — myli.

Tad, clevelandiečiai ir apic- 
linkių, visi į korespondentų 
parę — šokius!

PiLslcorespondentis.

LIETUVOS JAUNIME!
Lapkričio mėn. 7 d. sukan

ka 21 metai, kai buvusios ru
sų imperijos darbininkų kla
sė valstiečių padedama nuver
tė dvarininkų ir kapitalistų 
valdžią. Pirmą kartą žmonijos 
istorijoj liaudis tapo savo ša
lies ir likimo viešpačiu. Ap
gynusi savo šalį nuo kapitalis
tinio pasaulio užpuolimo, So
vietų liaudis sukūrė naują so
cialistinę visuomenę, kur ta
po panaikintas žmogaus iš
naudojimas žmogum, tautos 
tauta, Sovietų liaudis Lenino- 
Stalino partijos vadovaujama 
sukūrė didį tautų broliškumo 
ir bendradarbiavimo pastatą 
—Socialistinių Sovietų Respu
blikų Sąjungą. Turkmėnai ir 
mongolai, rusai ir totoriai, 
vokiečiai ir baškirai — visa 
įvairiomis kalbomis kalbanti 
170 milijonų, Sovietų liaudis, 
pavertė atsilikusią žemės ūkio 
šalį į socialistinės pramonės ir 
žemės ūkio milžiną. Sovietų 
liaudies pasiryžimas ir energi
ja užkariauja tolimąją šiaurę, 
stato fabrikus ir zavodus, rai
žo lėktuvais padangę, kuria 
naujas kultūrines vertybes, 
kad gyventi būtų dar geriau, 
dar linksmiau.

Kapitalistinių šalių darbo 
masės, pavergtos tautos ir 
mažos nepriklausomos šalys 
su viltimi ir pasigėrėjimu žiū
ri į galingą Sovietų Sąjungą. 
Nes Sovietų liaudis, ne tik 
rodo kelią pasaulio darbinin
kų klasei pasiliuosuoti nuo 
kapitalistų, vergijos;’ skurdo ir 
vargo,, ne tik rodo tautų bro
liškumo ir taikaus bendradar
biavimo pavyzdį, bet Sovietų 
Sąjunga vienintelė šalis, ku
ri nuosekliai ir drąsiai gina 
visų tautų nepriklausomybės 
teisę.

Kapitalistiniame pasaulyje 
viešpatauja kumščio teisė. Vo
kiečių—italų - japonų fašistai, 
įgrūdę savo tautas į begalinį 
skurdą ir vargą, jau metais 
terioja chinų ir ispanų žemę, 
žudydami jaunus ir senius. 
Anglų-francūzų reakcija, pri
sidengdama taikos siekim";

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

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

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

Hitleriu ruošia mums Čecho
slovakijos likimą. Jei tau 
brangi laisvė, protestuok prieš, . , - . J ,T >4. p . v, i v, v .j. Inieko nerengti Gruodžio U-tą d.,’ 
Lietuvos fašistų šlykštų žaidi-jnes vįršminėta Draugija rengia sa-■ 
mą. Reikalauk, kad Lietuva j vo metinį minėjimą nuo suvažiavimo 
eitų SU Sovietų Sąjunga, nes ir oficiališką Draugijos įsikūrimą, 
tik'joje yra mūsų' nepriklau-Bus gera programa, šokiai ir Drau-
somybės laidas. Atmink, kad 
Sovietų liaudis praskynė kelią 
mūsų šalies nepriklausomybei, 
nu versdama rusų kapitalistų 
ir dvarininkų valdžią ir pa
skelbdama tautų apsisprendi
mo teisę.

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga 
—mažų tautų nepriklausomy
bės gynėja! \

Šalin derybas su Hitleriu!
Ginkim Lietuvos nepriklau

somybę !
Tegyvuoja laisva 

tinę Lietuva!
Liet. Komun.
S-gos Centro

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Hartford, conn.

Laisves Stygų Orkestrą rengia 
pirmą Broadcast po vad. V. Visoc
kio. Įvyks lapkr. 6 d., Lyric Hall, 
593 Park St. Pradžia 2 vai. p. p. 
Programą išpildys čia gimę jaunuo
liai. Bus sulošta juokingi veikalėliai, 
bus duetų, oktetų, solistų ir šokikų, 
taip pat turėsime ir smuiko solų. 
Laisvės Stygų Org. išsimokinus gra
žių muzikališl<ų kavalkų pritariant 
dainavimu. Taipgi dalyvaus ir Lais
vės Choras vadovaujant V. Visoc
kiu!. Iš New Britain bus Radio Sto
ties geriausi dainininkai. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. Galėsite 
linksmai pasišokti prie geros orkes- 
tros.—Rengėjai.—Įžanga: Iš anksto 
perkant 35c, prie durų 40c.

(258-260)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, lapkr. 7 d., Lietuvių 
Taut. Namo Kambariuose, 7 v. v. 
Visi nariai, kurie ateis, gaus naują 
knygą “Ūkanos,” tai svarbi ir puiki 
knyga, kurią parašė Mikas Rasoda. 
Atsiveskite ir naujų narių. — 
maitis. (258-260)

WILKES-BARRE, PA.
Ketvirtadienį, 3 d. lapkr.

svarbi kalba per stotį WBAX. “Mai- 
nicrių Likimas Rinkimuose.” Prašo
me pasiklausyti. Prasidės 5:45 vai. 
vak.

T

CHRONIŠKOS 
LIGOS

KRAUJO, ODOS 
j IR NERVŲ LI

GOS GYDOMOS, 
BENDRAS SILP
NUMAS, ŽARNŲ 

ir SKILVIO EIGOS, 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-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą 5

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

* A

Mūsą Spaudos 
Klausimu

Spalių mėnuo jau 
o mes, clevelandiečiai, 
sismaginome spaudos
C. L. D. Veikiantis Komitetas 
išrinko iš gerų ir sugabių drau- 
gų-gių vajininkų skadronus. 
Generolu-.komandierium pasky
rė d. S. Jonelą. Komandierius 
jokiu būdu negali būt geru va
du, jei jisai nežino, kur ir 
kaip jojo armija veikia. Mėnuo 
praėjo be mūsų pasirodymo ir 
kooperacijos.

Vajininkai! Visi būkite lap- 
d. korespondentų pa

čia turėsime 
.kaip pagerinti 
kad atsilaikius

Damasko vartų, kur įvyko didelis susirė 
ir britų ginkluotų jėgų.

£

Gruodžio 4 dieną, 1938, 1 
vai. po pietų, yra šaukiama 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Bostono Apskričio metinė kon
ferencija, 163 Harvard St., 
Cambridge, Mass., Stašių sve
tainėj. \

Visos atskiros draugijos ar 
miestų sąryšiai, priklausantie
ji prie A. L. Kongreso, pa- 
sistengkite išrinkti ir atsiųsti 
į konferenciją kuo didesnį 
skaičių delegatų, kad pada
rius šią konferenciją našia ir 
pasekminga.

Visi lietuviai, kuriems rū
pi išlaikymas demokratijos ir 
kova prieš fašizmą, kurie pri
klausote prie draugijų, kurios 
dar nėra prisidėjusios prie 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
kovai už atsteigimą demokra
tijos Lietuvoje ir išlaikymą 
demokratijos čionai, turite 
įtraukti savo draugijas į šį 
bendrą visiems lietuviams 
darbą, prisiųsdami savo dele
gatus į šią konferenciją.

Tad įsitėmykite, kad konfe
rencija įvyks 4 dieną gruo
džio, 1938, 1 vai. po pietų, 
163 Harvard St., Cambridge, 
Mass. “

ALK Bostono Skyriaus 
Sekretorius,

S. ,Zavis.

SCRANTON, PA.
šeštadienį, 5 d. lapkr. įvyks pra

kalbos, Lietuvių Svet., 132 W. Mar
ket St. Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. 
Kalbės drg. D. M. Šolomskas iš 1^55 
Brooklyn, N. Y. Lietuviai kviečiame ( 
išgirsti kodėl po Austrijos ir če- 
choslovakijos yra pavojus Lietuvai.1 
Tą viską sužinosite atėję į prakal
bas. — Komisija. (258-259)

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, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

4

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties*

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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Jonas Puodžiūnas aukojo 3 
kelines, 2 siūtu, 2 ploščiu ir 7 
gabalus-setus įvairiu drabu
žių.

S. Petkienė irgi atnešė do
vanų.

Daugelis klausia, ar ne per- 
vėlu dabar aukoti. Ne, ne 
pervėlu. Nors laivas Erica 
Reed išplaukė, tačiau Ispani
joj karas tebesitęsia, o para
mos fašistų nuteriotos Ispani
jos žmonėms reikės dar ilgai 
ir karui pasibaigus. Tad, kas 
tik ką turite, aukokite, nes 
jau dabar pradėta rengtis pa
siųsti daugiau laivų su dova
nomis.

Moterų Apšvietos 
Kliubo Komisija.

Iš Komunistų Prakalbu

Žmogvagiai Suspirgino 
Auką Salės Skiepe

Ukrainą Salės skiepas, 217 
E. Sixth St., N. Y., kur vienas 
žmogvagių seniau dirbo dženi- 
torium, buvo krematorija pa
siturinčiam White Plains biz
nieriui Artūrui Fried, kuris 
buvo pagrobtas pereito gruo
džio 4-tą ir nuo to laiko din
go be žinios, kada pagrobė
jams nepavyko iškolektuoti 
reikalaujamus $200,000 už jo 
išpirkimą. Reikalavimai išpir
kimo buvo siunčiami ilgai ir 
po to, kada Friedo nei pe
lenų nebebuvo.

Suimti keturi teroristai, ku
rie kaltinama pagrobę 3 žmo
nes bėgiu 7 mėnesių. Jais yra 
Joseph Stephen Sacoda, 27 
m.; Demetrius Gula, 30 m.; 
John Virga, 34 m., ir William 
Jacknis, 27 m.

Kongreso Vakarienės 
Reikale

KOMUNISTŲ RADIO

LENA KAIRYTĖ BAIGĖ 
SLAUGES MUKSIĄ

Kareivis L. Grasso ir buvęs 
kareivis J. C. Fox, kaltinami 
bandę apiplėšinėt, grasinant 
žaisliniais revolveriais. Sulai
kyti po $15,000 ir po $3,500 
kaucijos.

Ketvirtad., Lapkr. 3, 1938

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Lietuvių Komunistų Kuopa 
pereitą antradienį surengė 
prakalbas aiškinimui Lietuvos 
dabartines padėties, ir vietinių 
rinkimų reikalais.

Lietuvos klausimu 
R. Mizara, “Laisvės” 
rius. Jisai pateikė
faktų apie Klaipėdą, jos pri
jungimą prie Lietuvos, gyven
tojų sudėtį, jų atsinešimą link 
Lietuvos; * apie gręsiantį jai 
pavojų; apie Lietuvos valdžios 
simpatijas hitlerininkams ir 
lenkams; koki bus tie ateinan
ti rinkimai Lietuvoje: kam 
bus laisvė iš panaikinimo ka
ro stovio.

Apie rinkimus New Yorke 
ir abelnai Amerikoj kalbėjo J. 
Gasiūnas ir kitatautis d. Turn
er. S. Sasna aiškino konstitu
cijos pataisas, taipgi apie mo
terų dalyvumą balsavimuose. 
Vakaro pirmininkas J. Kuo
dis trumpai nurodė, kad Ame
rikai graso fašizmo pavojus 
ne mažiau, kaip Europai ir 
kad visi ir visada privalome 
budėti.

Publikos buvo mažoka, tik 
apie virš 100, nes tą pat va
karą, taipgi išvakarėse buvo 
eilė kitų žymių mitingų, ko 
sunku išvengti rinkimų metu.. 
Be to, mažai buvo garsinta. 
Ateityj turėsime geriau apsi
žiūrėti ir pasidarbuoti.

Lėšoms padengti po 25c au
kojo sekami: J. Gasiūnas, 
C. žemaitaitis, E. Morkus, J. 
Kasiulaitis, P. šolomskas, V. 
Rudaitis, S. Sasna, M. Rušins- 
kienė, J. Chelus, A. Balčiūnas, 
M. Vaicekauskaitė, J. Gužas, 
F. Donis, A. Bimba. Viso, 
su smulkesnėmis aukomis, su
rinkta $7.32. Kuopa dėkinga 
aukojusiems ir atsilankiu
siems. K. N.

kalbėjo
redakto-

įdomių , 
Brooklyn 
Tą dieną
ment” ir ji 

!gavo savo

Spalių 27 d. draugė Lena 
Kairytė baigė slaugės mokslą 

Jewish ligonbutyje. 
įvyko “Commence- 
kartu su 26 kitais, 

diplomą.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus vaka
rienė jau nebetoli. Ji bus 
šeštadienį, lapkričio 19, L. A. 
Piliečių Kliubo svetainėj. Ka
dangi Kongresas susideda ne 
iš pavienių narių, bet iš or
ganizacijų, tai ir prie vaka
rienės surengimo turi organi
zacijos prisidėt. Tą užduotį 
jau keletas organizacijų atli
ko; Lietuviu Amerikos Pilie
čių Kliubas nupirko 10 tikie- 
tų, Dr. Martin Luther Drau
gija 5 tikietus, Kriaučių Loka
lus 15 tikietų. Nors laikas jau 
trumpas, bet dar eilės draugi
jų susirinkimai atsibus ir su
sirinkimuose draugai turėtų 
pasirūpinti, kad, kurios drau
gijos išgali, pasipirktų nors 
po keletą vakarienės tikietų. 
Taipgi Kongrese priklausan
čių draugijų nariai privalo ge
rai pasidarbuoti pardavinėji
me tikietų. Jeigu vakarienė 
pavyktų ir atliktų keletas do
lerių, tai tuomet daugiau bū
tų drąsos 
dėt veikt.

M.

Iš WMCA Stoties
Charles Krumb.ein kalbės 

lapkričio 3 d., 8:45 vakaro.
Sadie Van Veen — lapkri

čio 4, 9 :30 vak.
Peter V. Cacchione — lap

kričio 5, 9 :30 vakare.
Isadore Begun — lapkričio 

6, 8:45.
Israel Amter — lapkričio 7,

Annette Gilinta, 17 m., 1320 
57th. St., prasišalino iš namų 
spalių 24. Tėvas jieškojo jos 
kolegijoj, kurion ji sakėsi ei
nanti jau 
nuostabai, sukasta, kad ji ko
legijoj triekad nebuvusi.

anlri metai. Tėvo

Ko Išvežta Ispanijai

ir daugiau ką pra-

Laivas Erica Reed išplaukė 
Ispanijon su amerikiečių do
vanomis lapkričio 1-mą. Pa
skutinėmis savaitėmis būriai 
liuosnorių dirbdavo nuo 6 vai. 
ryto iki 1 vai. po pusiaunak
čio tvarkydami, rišdami į pun
dus suaukotus daiktus.

Iš Kur Kilusi Lietuvių Kalba?
Tokioje temoje K. Vidikas 

duos prelekciją ketvirtadienį, 
lapkričio 3-čios vakarą, Pil. 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Ją rengia SLA 38- 
ta kuopa savo narių apšvietai, 
tačiau kviečiami ir ne nariai. 
Prelekciją prasidės apie 8 vai. 
vakaro, tuojau po kuopos su
sirinkimo. N.

Išvyko Kalifornijon
Jonas Podžiūnas, kadaise 

buvęs kriaučių kontraktorius, 
o prieš-pastaraisiais laikais 
turėjęs kriaučiaus krautuvę, 
Greenpointėj, pereito pirma
dienio rytą išvyko žiemavoti, 
trupučiuką pasigydyti ir kar
tu pasilsėti saulėtoj Kaliforni
joj. žadėjo sustot Pittsburghe, 
Indianapolyje, Denveryje ir 
gal kai kur kitur. Laimin
gos kloties! Rep.

Laiminga Nelaimė
Antradienį po pietų, 11-kos 

aukštų bildinge, 632 Broad
way, N. Y., ant 7-tų lubų eks- 
plodavo skysto cemento bač
ka ir ugnies kamuoliai pakilo 
aukštyn. Bildinge tuo tarpu 
buvo 600 darbininkų, kurie vi
sais išėjimais skubino gatvėn. 
Laimei, niekas nenukentėjo. 
Gaisras likviduotas į 20 minu
čių.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks ke
tvirtadienį, lapkr. 3 d., “Laisves” 
Svet., 419 Lorimer St., pradžia 7:30 
v. v. Prašome visų skaitlingai daly
vauti, nes turėsime daug svarbių 
dalykų aptarti. Prie progos nepa
mirškite ir duokles užsimokėti. — 
C. Reinis, Prot. Sekr. (257-258)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Lena Kairytė
Draugė Kairytė nuo senai 

žinoma Brooklyno ir apylin
kės jaunimui. Ji, prieš pra
dėjimą mokslo, buvo aktyve 
Aido Choro ir Brooklyno LDS 
jaunimo kuopos narė. Kai 
pradėjo mokslą tapti slauge, 
turėjo apleisti Aido Chorą, bet 
ir po šiai dienai ji pasilieka 
LDS narė. Gražu matyti mū
sų jaunuolius pasiekiant savo 
profesijas.

Lena yra duktė Onos ir 
Juozo Kairių ir sesuo Aidos 
Ormanienės. Kairių visa šei
myna veikia visuomeniniam 
darbe, ir tikimasi, kad ir Le
na pradės vėl daugiau veikti 
tame darbe, kurį ji buvo pa
likus pradedant mokslą.

Draugas Kairys, Lenos tė
vas, yra šv. Jurgio Draugijos 
pirmininkas, taipgi “Laisvės” 
Board’of Directors narys; jo 
kita duktė, Aldona Ormanie- 
nė, dirba LDS centro raštinėj.' 
Mes tik galime pasveikinti 
draugus Kairius, kad tokią ge
rą šeimyną išaugino ir kad 
stengiasi savo vaikams, sulyg 
išgalės, ne tiktai mokslo su
teikti, bet ir įtraukti juos į 
lietuvių visuomenišką veikimą. 
O draugei Lenai linkime ge
riausio pasisekimo!

Rep.

ATEIKITE TALKON

Lietuviai komunistai darbuo
jasi gauti daugiausia balsų už 
Israel Amter ir paremti dar- 
biečius ir kitus progresyvius 
kandidatus. Norintieji pagel
bėt tame darbe, prašomi at
eit “L.” raštinėn kas vaka
ras tarp 7-8 vai. ir sekma
dienį nuo 10 ryto iki vėlai 
po pietų.

Liet. Komunistų Kuopa.

Advokatai Laimėjo
Bankrutavusio Travellers 

Banko likučius dalinant, apie 
trečdalis likusių banko pinigų 
pareikalauta atlyginimui ad
vokatams ir trustistams už jų 
darbą. Jiems atsiėmus $52,- 
449, depozitoriams liks tuš
čia tarba.

Stakovas, 
ALK BS Pirm.

Naudok Savo Balsą Pats 
Savo Labui

Gerb. Pilieti:
Šį laišką rašome tavo ži

niai ir tavo labui. Tu, pilieti, 
esi savo laimės ir nelaimių 
kalvis!

Jeigu mes žinosime, kaip 
panaudoti savo pilietinę galią 
rinkimuose—mes daug ką lai
mėsime, o jeigu ne—Patys sau 
pakenksime!

Amerikos Darbo Partijos 
(American Labor Party) Lie
tuvių Skyrius ruošia svarbias 
prakalbas lapkričio 4 d., 7 :30 
vai. vakare, Amer. Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje. To
se prakalbose girdėsite kal
bant šiuos žymius Darbo Par
tijos kalbėtojus:

A. Miller, Amalgameitų 
Unijos fin. sekretorius.

August C. Claessens, darbie- 
tis kandidatas į assemblyma- 
nus nuo Kings County 14-to 
Assembly Distrikto.

Irving C. Velson, kandida
tas į New Yorko valstijos se
natą nuo 11-to distrikto.

Louis Waldman, kandidatas 
į apskričio teisėjus.

Stephen Briedis, lietuvis ad
vokatas, aiškins apie N. Y. 
valstijos konstitucijai siūlo
mus priedus ir kitus dalykus.

Pilieti! Tavo pareiga daly
vauti tose prakalbose. Tu ten 
daug ką išgirsi naudingo tavo 
paties labui.

Ateik pats ir kitus atsivesk!
Stok į Darbo Partijos Lie

tuvių Skyrių!
Pakalbink prie to savo 

draugą, savo kaimyną, savo 
šeimos narius!

Širdingai kviečiame visus ir 
visas!

Štai tik mažytis paveikslas 
to, kas pasiųsta Ispanijai apart 
5,000 tonų kviečių, l^iirie nu
pirkta tam tikslui suaukotais 
pinigais: Sukrauta 654) pundų 
drabužių (vienam punde tel
pa tarp 420-450 svarų), 150 
panašių pundų batų. Pasiųsta 
1,000 baksų džiovintų slyvų, 
150 bačkų miltų, 100 maišų 
cukraus, taipgi daugybė viso
kių kitų maisto produktų : ry
žių, kavos, arbatos, pieno, žu
vies, mėsos, sūrio ir tt/

Siųsta medikamentai ir me- 
dikališki instrumentai; maši
nistams įrankiai ir mašinos, 
taitie skaičiuje 20 siuvamų 
mašinų; neužmiršta ir mažy
čiai. Jiems, apart pieno, pa
siųsta dikčiai žaislų.

Dailininkas A. Pross (Pra- 
sauskas) Išvyksta Floridon

Amer. Darbo Partijos 
Lietuvių Skyrius.

Komunistą ir Simpatiky 
Vakaras

Tokis vakaras įvyks ateinan
čio šeštadienio vakare, lapkri
čio 5-tą, “Laisvės” salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Ruo
šia lietuvių komunistų kuopa. 
Tikslas to vakaro yra, kad tu
rėt draugišką suėjimą ir pasi
kalbėjimą su savo draugais. 
Už tai ir įžanga tik 25c as
meniui.

Bus trumpų prakalbėlių, 
dainuos dd. A. Velička ir P. 
Grabauskas (duetus), bus ska
nių užkandžių, gėrimų, 
gera muzika šokiams.

Prašomi visi ir visos!
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Komisija.

gros

. švaros Departmento prie
plaukoj prie 91st St. ir East 
River iškilęs gaisras padarė 
tarp 10 iki 25 tūkstančių do

lerių nuostolių.

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Manhattan

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717#

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker

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

do automobilius Ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

lih?

264 GRAND STREET 
(kampas Roebling St.) 

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

License No. I.. 886

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

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
TOWN CRIER Straight Maryland Rye Whiskey 

3 metų senumo, 90 Proof
kv. $1.59 pt. 83c

Reguliarė kaina $2.19 Reguliarė kaina $1.14

Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mūsų jaunas dailininkas, 
kartūnistas, A. Pross (Pra- 
sauskas) šiomis dienomis iš
vyksta į ‘Floridą gyventi ir 
dirbti. Al Pross—tai tas pats 
dailininkas brooklynietis, ku
rio piešiniai dažnai tilpo 
“Laisvėje” ir “Tiesoje,” o be 
to jis yra pagaminęs piešinius 
d. A. Bimbos knygai “Kelias į 
Naują Gyvenimą” ir d. R. Mi- 
zaros apysakai “Ūkanos.” Be
je, jis yra piešęs ir angliškai 
darbininkų spaudai.

Tai jaunas, gabus, prasila
vinęs vyras. Jis gavo darbą 
kaipo kartūnistas Fleischer 
Studios, Inc., įstaigoj, Flori
doj.

“Laisvė” linki jaunam dai
lininkui didelio ir gražaus pa
sisekimo. Be to, mes linkime, 
kad jis karts nuo karto pri
siųstų savo kūrinių mūsų dien
raščiui, panašiai, kaip iki šiol 
darydavo!

Al Pross gyvens ir dirbs Mi
ami mieste.

Povilas Višinskis—Kas Jis?
Ateinantį trečiadienį, lap- 

• kričio 9 dieną, Lietuvių Meno 
Sąjungos Kultūros - Apšvietos 
Komitetas rengia paskaitą A. 
Liet. Piliečių Kliubo svetai
nėj/ 280 Union Avė., Brookly
ne. Dr. A. Petriką duos pa
skaitą temoj “Povilas Višins
kis ir Jo Gadynė.”

Nedaugelis Povilą Višinskį 
j žinome, todėl skaitlingai su
sirinkime susipažinti su juo. 
Dr. A. Petriką apie jį suteiks 
daug žinių, kaip apie lietuvių 
tautinio atgimimo žadintoją, 
publicistą ir visuomenininką.

Bus muzikos ir dainų.
Pradžia 8 vai. vakare. Įžan

ga nemokama.
Vienas Rengėjų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusio vyro dirbti 

prie pečių (fireman) Turkiškoj Pir
tyj. Kreipkitės: 
Brooklyn, N. Y.
green 8-1090.

29 Morrell St, 
Telefonas: Ever- 

(258-260)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street
- 1 ; 1 .............' 1 . "

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pal 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

I I Vapor Room,
\ 1 Room, Large
_Artesian Water, Restaurant, Barber jį— 

Shop, Sleeping Accomodations. wfcma

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; ga^padoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti ^yto iki Vilai Vakaro

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

,F




