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lyje universitetų yra Mas
kvos Universitetas. Jis buvo 
įsteigtas 1775 metais.

į Dabar jame mokosi 4,900
/ studentų. Bet jis turi atski

rus mokslo skyrius ir insti
tutus kitose patalpose. Su 
tais visais atskirais institu
tais studentų skaičius sie
kia visus 25 tūkstančius.

* * :Įs

♦ Įdomus Maskvos Univer
siteto studentų socialis sąs
tatas. Iš tų 4,900 studentų, 
yra 2,233 moteriškos lyties. 
Iš jų 1,154 yra darbininkai 
arba darbininkų vaikai, 
532 yra valstiečių vaikai, o 
likusieji vaikai mokytojų, 
mokslo darbininkų, specia
listų, patarnautojų ir tt. 
Studentai susideda iš 45 
įvairių tautų ir tautelių.

* * *

Pasiskaitykite tau tiškos 
j, gražiakalbystės:

Kai Montreale pradėjo 
ant “gyvuliškų tvartų” spy
nas dėti, tai šie ožiai pra
dėjo visomis keturiomis 
žmones nieku nekalčiausius 
spardyti ir liežuviais badyti. 
Dar tas nieko. Protingas 
žmogus, menkai mąstan
čiam ožiui, dar vis pasiry
žęs užleisti kelią. Bet kai 
jau vienas žiločius pradėjo 
knykoms stačiai čazoką 

, šokti, ir bliauti per Toron
to “sapnininko” triūbą, tai 
jau nepakenčiama. Neuž
tenka, kad šis ožys kiek ga
lėjo spiaudėsi ant VIENY
BĖS gegužinės pikniko da
lyvių ir rengėjų, bet dabar 
barzdą kratydamas visu 
balsu bliauja ant VVS sky
riaus, kam šis ožio neatsi
klausęs. ėmė ir surengė Spa
lių 9-sios minėjimą.

Bolševikiškas ožys kiek 
apsidaužęs...

Paimta iš Vitaičio reda
guojamos fašistų “Vieny
bės” (lapkr. 4). 

a * * *
Paskutiniai raportai pa

rodo, kad Socialistų Partija 
beturi viso labo 2,700 narių. 
Tai beveik tokia siaura sek
tu tė, kaip ir Socialist Labor 
Party.

Tuo tarpu Amerikos Ko
munistų Partija šiandien 
turi apie 80,000 narių. 

* * *
Kaip kiekvienas gengste- 

ris, taip Hitleris pasirodo 
dideliu bailiu, nepaisant jo 
baisaus straksėjimo.

’ Joks gengsteris nekibs į
už save stipresnį. Hitleris 
irgi skuta ir krušina tik tas 
tautas, kurios daug4 silpnes
nės už Vokietiją.

* * *

Grigaitis irgi paminėjo 
Sovietų valdžios užgimimą. 
Bet savo aštuoniolikos eilu
čių editorialui uždėjo tą pa
tį seną antgalvį: “Liūdna 
Sukaktis.”

Tai jau dvidešimt pirmas 
pakartojimas. Ir tu man ne- 
beišgalvok nieko naujesnio, 

1 įvairesnio. Juk ir geriausiai 
davatkai taip dažnai tą pa
čią “tėve mūsų” kalbant lie
žuvis apiplušija. * * *

“Liūdna sukaktis!” Ko
dėl? Ogi todėl, kad vieną 
šeštadalį pasaulio valdo dar-

Sovietai Perspėja Jungti Jėgas Prieš Agresoriusi

Fašistinius Karų 
Kurstytojus

“Tegul Jie Nebando Savo 
Štukų prieš Sovietus”

Maskva. — Sovietų Ko
misarų Tarybos pirminin
kas, Viačeslav Molotov per
spėjo fašistinius karų kurs
tytojus, kad jie “nebandytų 
savo štukų prieš Sovietų 
Sąjungą.” Kalbėdamas Di
džiajame Teatre, Molotov 
persergėjo juos, kad “So
vietai neužleis jiem nė vie
no colio savo žemės,—o So
vietai “nenori jokių svetimų 
žemiu.” v

Kalbant Molotovui, pirmi- 
ninkystės komisija tame su
sirinkime buvo J. Stalin, L. 
Kaganovič, M. Kalinin, Kl. 
Vorošilov, G. Dimitrov, S. 
Budionny ir kt. Garbės pir
mininkais išrinkti E. Thael- 
mann, įkalintas vadas Vo
kietijos komunistų, ir Jose 
Diaz, sekretorius Ispanijos 
Komunistų Partijos.

Tarp svečių buvo ir eilė 
užsieninių rašytojų.

Sovietų komisarų pirmi
ninkas Molotov atžymėjo 
Sovietų Sąjungos pasieki
mus nuo 1917 m. lapkr. 7 d. 
Socialistinės revoliucijos iki 
šiol ir priminė, jog “viso pa
saulio tautoms dabar yra 
aiškiau negu bet kada, jog 
socialistinė revoliucija yra 
vienintelis tikras kelias pa- 
siliuosavimui nuo kapitalis
tinio ir fašistinio jungo.” 

1 Kas liečia imperialistų-fa- 
šistų planuojamą karą prieš 
Sovietus, tai japonai jau ga
vo pamoką, kai jie įsiveržė 
į sovietinę Khasan ežero sri
tį, o supliekimas japonų 
nai “labai pasitarnavo 
pasaulinei taikai.”

Japonų įsibriovimas į 
Sovietų Sibiro kamputį, ma
tomai, buvo įkvėptas kokios 
kitos europinės šalies, gal 
Hitlerio — išbandyt Sovie
tų jėgą; bet tas išbandymas 
neduoda priešam džiaugs
mo.

Kas liečia Čechoslovakijos 
pardavimą Vokietijai, tai 
buvo Anglijos ir nazių val
džių “pergalė” prieš Fran
ci ją, sakė Molotov. Bet Če
choslovakijos išdraskymas 
yra tik pradžia fašistų žy
giam prieš kitas mažesnes 
šalis.

tė: 
ir

bo žmonės, kad ten nebeliko 
parazitų, kad fašistinė kiau
lė neišdrįsta ten nosį įkišti.

“Liūdna sukaktis” todėl, 
kad Sovietų žemė nenuėjo 
tuo keliu, kuriuo numaršavo 
Vokietija, arba Austrija, 
kuriose revoliucijos pryša- 
kyj stovėjo Grigaičio vien
minčiai socialdemokratai.

Iš tiesų baisiai liūdna su
kaktis—liūdna f a š i s tams, 
liūdna kapitalistams.

Bet kodėl taip liūdna Gri
gaičiui?,

Šaukia Kom. Internacionalas
Komunistu Internacionalo Manifestas, Minint 21-nų Mėty Sukaktį Didžio

sios Socialistinės Revoliucijos ir Soviety Pasiekimu
Šiandien (lapkr. 7 d.) Sovietų žmonės 

atžymi 21-nų metų sukaktį savo didžios 
Socialistinės revoliucijos, savo didvyriš
kos kovos, savo pasauliniai-istorinių per
galių.

Tuo laiku, kai Sovietų Respublikos 
tautos baigia statyt beklasę Socialistinę 
visuomenę ir pilni pasitikėjimo žengia 
pirmyn linkon Komunizmo, tai kapita
listinis pasaulis yra kančiose karinio 
įkaitimo.

Antrasis imperialistinis karas, grobi
kų karas dėlei žemės persidalinimo iš 
naujo, tikrumoj jau yra prasidėjęs. Jis 
jau siaučia įvairiuose kampuose žemės 
rutulio. Ispanijoj ir Chinijoj fašistiniai 
skerdikai jau dirba savo baisūnišką dar
bą. Daugiau kaip 500,000,000 žmonių 
jau nublokšta į pragarmę kraujo ir nai
kinimo. Karas gręsia pasklist ir po ki
tus kraštus ir apimt kitas tautas. Fašis
tiniai žvėrys draskūnai grūmoja šimtam 
milionų žmonių.

Žmonių masės kapitalistiniuose kraš
tuose dar niel^da pirmiau neturėjo to
kio stipraus ir gilaus jausmo savo gimi
nystės ryšio su didžiąja Socializmo ša
lim, kaip šiose dienose, kada taip siaučia 
fašistinis banditizmas. Tautos mato So
vietų Sąjungoje tvirtovę savo kovai už 
laisvę ir nepriklausomybę, įkūnijimą sa
vo vilčių-troškimų, kuriuos jos nuo am
žių turėjo. Jos mato, kad Sovietų žmo
nės, dėka proletariato diktatūros, atsi
laikė prieš daugybę priešų, išlaikė ir 
įtvirtino 'Savo nepriklausomybę, sukūrė 
Socializmą.

Aukštai iškilus, kaip granito uola, 
akyse milionų žmonių, gyvenančių kapi
talistiniame pasaulyje, yra šalis perga
lingojo Socializmo, kuomet kapitalistinis 
pasaulis yra glėbyje sumišimo ir kriki- 
mo, ir randasi ant slenksčio naujo eko
nominio krizio.

Žinoma savo stiprybę, Sovietų šalis 
eina savo keliu tvirtais ir ramiais žing
sniais. Jos siekimų teisingumas sudaro 
jos didybę. Jos ranka yra baisi prie
šams, bet jinai tikimai padės savo drau
gams. Staliniškas jos žodis yra nepalau
žiamas. Jinai su pasitikėjimu žiūri į sa
vo ateitį. Medžiaginės ir dvasinės jėgos 
Sovietų žemėj yra neišsemiamos. Milži
niškas dydis Socialistinės pramonės, di- 
džiokiškas progresas kolektyvių ūkių, 

’augantis gerbūvis jos minių, žydėjimas 
gyvenimo, kuris pilnas džiaugsmo ir lai
mės—visi šie dalykai suvienijo Sovietų 
žmones su komunizmu amžinai. Vieny
bė darbininkų ir valstiečių, vienybė žmo
nių ir Bolševikų Partijos ir Sovietų val
džios, vienybė tautų, gyvenančių Sovietų 
Sąjungoj, vienybė darbo žmonių visame 
pasaulyje ir jų didžios tėvynės—ta vie
nybė daro Sovietų valstybę nepergalima 
jėga. Garbingoji Lenino ir Stalino par
tija įkūnijo ir įtvirtino šią dvasinę ir po
litinę vienybę Sovietijos žmonių didžio
joj Staliniškoj konstitucijoj, tame čarte- 
ryje visa-šališkai plačios Socialistinės 
demokratijos.

Sovietų šalis niekam nenusileis savo 
pasiekimais, savo neišsemiamais turtais. 
Ant Sovietų Sąjungos sienų stovi nepa
lenkiama, stipriausia pasaulyj armija, 
Raudonoji Socializmo Armija. Jinai da
vė pamoką japonam gerkliapjoviam prie 
Khasan ežero ir tuomi suteikė aiškų pa
vyzdį, kaip taikos idėja turėtų būt gina
ma. Nušluodami trockistų-buchariniečių 
šnipų šaiką, Sovietų žmonės mokina, 
kaip reikia vest kovą prieš pardavikus,

parsidavėlius ir liaudies priešus. Nesvy
ruojančiai ištikima prisiimtoms parei
goms, Sovietų vyriausybė, laike Čecho- 
slovakijos krizio, parodė, kaip reikia lai
kytis sutarčių ir ginti bendrą saugumą. 
Vien tik Sovietų žmonės rėmė ir remia 
Ispanijos liaudį prieš nuožmybę grobikų 
ir pardavystę jų sėbrų. Tiktai Sovietų 
Sąjunga ištiesia pagelbės ranką Chini
jos žmonėms. Tiktai proletariato dikta
tūros šalis, aukščiausiame laipsnyje, su 
Staliniška drąsa ir tvirtybe remia lais
vės idėją visame pasaulyje.

Didi medžiaginė Socializmo galybė 
įgyja vis daugiau stiprybės kiekvieną 
valandą. Milionai darbo žmonių visur 
kreipiasi linkon jo. Revoliucinanti įtaka, 
kurią Socializmas daro tautoms, yra bai
mės šaltinis pasaulinei reakcijai. Pasau
linė reakcija nori pasukt atgal istorijos 
ratą. Jinai atpalaiduoja laikinį fašizmo 
žvėrį prieš Socializmo žemę ir prieš sa
vąsias tautas. Mirtinai neapkęsdamos 
Socializmo, tarptautinės darbininkų kla
sės, visokio demokratinio judėjimo, todėl 
Anglijos ir Francijos imperialistų klikos 
ir padarė savo kontr-revoliucinę sąjungą 
su Vokietijos, ir Italijos fašizmu. Ta jų 
Municho sutartis buvo smūgis ne tik če- 
choslovakijai. Tai yra kur kas platesnis 
imperialistų sąmokslas. Tai sąmokslas 
prieš mažąsias tautas, kurias Anglija ir 
Francija išduoda fašistam plėšikam. Tai 
yra sąmokslas prieš Ispanijos respubli
ką, kurios didvyriškus žmones jie nori 
atiduot į vergiją vokiškiem ir itališkiem 
draskūnam. Tai yra užpuolimas ant 
Francijos žmonių, ant kurių kaklo Vo
kietijos ir Italijos fašizmas veržia kilpą 
vis standžiau ir standžiau. Tai yra už
puolimas ant Anglijos žmonių, prieš ku
riuos ruošia karą labai senas jų priešas 
—Vokietijos imperializmas. Tai judošiš- 
kas smūgis prieš Vokietijos žmones, nes 
jų pavergimas darosi tuo žiauresnis, kuo 
didesnių nusileidimų yra duodama bu
deliams Vokietijos darbo žmonių. Tai 
prieš Liaudies Fronto judėjimą, prieš 
tarptautinį proletariatą atkreiptas yra 
tas Municho sąmokslas. Tai prieš pa
saulinę taiką šį smūgį atkreipė sąmoks
lininkai Muniche, kurie veidmainiškai 
pakistojo ant pagrindų rolėje neva “tai
kos išganytojų.”

Ne taiką apsaugojo tie Anglijos ir 
Francijos reakcininkai; ką jie padarė, 
tai išgelbėjo Vokietijos fašizmą nuo su
smukimo. Jie sustiprino Hitlerio pozici
ją vedimui didžio karo.

Darbininkai!
Ar galima buvo išlaikyt taiką ir ap

saugot Čechoslovakiją nuo išdraskymo?
Taip, draugai; tai buvo galima!
Nei iš karinio nei iš ekonominio-ūkiš- 

ko atžvilgio hitlerinė Vokietija nebuvo 
prisiruošus karui. Jai trūko žaliųjų me
džiagų, maisto daiktų ir finansų. Jos 
tvirtovės nebuvo užbaigtos. Jos armija 
neturėjo reikalingo daugio išlavintų ka
drų. Užnugaris Vokietijos fašizmo grę- 
sė jam baisiu pavojum. Vokietijos žmo
nės neturėjo jokio noro kariauti. Jie bu
vo pilni gilaus nepasitenkinimo. Gręsė 
banga plačių minių apmaudo, jeigu ka
ras būtų išsiveržęs,—nušluot šalin fašis
tinius avantiūristus. »

Prieš Vokietiją stovėjo jėgos, turin
čios nuslegiamą perversmą. Čejchoslova- 
kija turėjo puikią armiją ir buvo apsau-

(Tąsa ant 2-ro puslp.)

Klaipėdos Krašto Na 
ziai Šėlsta prieš Lietu

vius ir Lietuvą
“Vokietininkai” Daužo Lie- Naujai įsteigtoji vokiečių 

organizacija M e m e 1 deut> 
scher Kulturverband” bau
ginimais telkia narius.

Lapkričio 5 d. įvyko pas
kutinis penktojo Klaipėdos 
seimelio posėdis, kuris taip 
pat baigėsi demonstracijo
mis prieš Lietuvą. Dabar 
smarkiai ruošiamasi naujo
jo seimelio rinkimams.

(Ši žinia yra oficialis pra
nešimas iš Kauno.)

tuvių Įstaigas
Klaipėda. — Panaikinus 

karo stovį, Klaipėdos krašto 
miesteliuose vokietininkai 
ruošia eisenas bei demon- 
tracijas. Išdaužyti kelių lie
tuviškų mokyklų langai, nu
laužtas lietuviškojo krašto 
jaunimo organizacijos “San
taros” simbolinis ąžuolėlis.

CHINŲ VADAS ŠAUKIA 
ARTIMIAU BENDRADAR

BIAUT SU SOVIETAIS
Chungking, Chinija, lapk. 

7. — Dr. Sun Fo, sūnus 
Chinijos respublikos tėvo 
Sun Yat-seno, atsišaukė per 
valdžios radio į chinus ar
timiau bendradarbiaut su 
Sovietų Sąjunga.

Pranešama, kad Sovietai 
atsiuntė per 100 naujų savo 
žinovų-patarėjų Chinijai ir 
daugius lėktuvų ir amunici
jos. Sakoma, užtai Chinijos 
valdžia leidžia Chinų Komu
nistų Partijai organizuot 
kovą prieš japonus šiaur
vakarinėje šalies dalyje.

ŠIANDIEN BALSUOT TIK UŽ 
PAŽANGIUS KANDIDATUS!

RAGINA LEWIS
Washington. — John 

Lewis, CIO prezidentas 
Nepartijinės Darbo Lygos 
vyriausias vadas, atsišaukė, 
kad visi piliečiai šį antra
dienį rinkimuose balsuotų 
tiktai už pažangius kandi
datus, remiančius Naująją 
Dalybą. Jis persergėjo, kad 
jeigu republikonai - atžaga
reiviai laimėtų rinkimus, 
tai būtų pavojus įstatymam 
jau išleistiem darbininkų 
naudai. Norint išlaikyt tuos 
įstatymus ir užtikrint išlei
dimą kitų darbo žmonėm 
naudingų įstatymų, būtinai 
turime išrinkt pažangius 
žmones į šalies kongresą ir 
kitas valdvietes,—sako L. 
Lewis.

ir

SUDEGĖ 29 JAUNUOLIAI 
per gaisrą “karališkoj” O. 
Anderssono fotografijų stu
dijoj, laike pokilio Oslo, 
Norvegijoj, minint tos stu
dijos 40 metų sukaktį.

Bratislava, Čechoslovaki- 
ja. — Su Vokietijos nazių 
pagelba, Č e c h o s lovakijos 
valdžia sugaudė ir deporta
vo 10,000 žydų į Vengriją.

ŽUVO 14 ŽMONIŲ per liū
tis - potvinius Francūziškoj 
Morokkoj, Afrikoj.

ORAS
Šiandien šalčiau ir gal lys.

Nazių Planai: Užimt 
Lenkiją, Lietuvą ir Kt. 

Ir Užpult Sovietus
Maskva. — G. Dimitrov, 

Komunistų I n t ernacionalo 
sekretorius, atsišaukė į vi* 
sų kraštų darbininkus, kad 
išlaikytų savo organizacijas 
ir kad tarptautinė darbinin
kija mobilizuotųsi suardyt 
Municho sutartį tarp Angli- 
jos, Vokietijos, Francijos ir 
Italijos.Italijos.

Kalbėdamas minėjime So
vietų 21-nų metų sukakties 
Didžiajame Teatre, Dimit
rov ragino darbininkus bur- 
žuaziniai-demokratinėse ša
lyse sumušt atžagareivių 
pastangas, kur jie siekia su
naikint socialius darbininkų 
laimėjimus ir demokratines 
laisves.

Trečias būtinas reikalas, 
sakė Dimitrovas, tai užtik- 
rint pergalę Ispanijos ir 
Chinijos žmonėms prieš fa
šistus grobikus;-ketvirtas— 
apgint cechus ir kitų 
žųjų kraštų žmones 
svetimųjų vergijos.

Dimitrov parodė ir 
kietijos nazių karinę 
gramą: 1939 m. pavasarį na- 
ziai rengiasi užpult Vengri
ją, 1939 m. rudenį užimt 
Lenkiją (ir suprantama, 
Lietuvą), 1940 metais—Ju
goslaviją; 1940 m. rudenį 
užgrobt Rumuniją ir Bul
gariją; 1941 m. užpult Fran- 
ciją, Belgiją, Holandiją, 
Daniją ir Šveicariją, o 1941 
m. rudenį pradėt karą prieš 
Sovietų Sąjungą.

ma-
nuo

Vo- 
pro-

EXTRA!- <r ■ ,J®
Federalis teisėjas Clark, 

Newarke, išdavė indžionkši- 
ną, kuriuom patvarkė, kad 
hitleriškas Jersey City ma
joras Hague turi leisti CIO 
unijoms laikyt mitingus 
gatvėse ir aikštėse.

žydas jaunuolis H. Gryn- 
span, 17 metu, dviem kul
kom pašovė Vokietijos am-vcga 
basados sekretorių Pary
žiuj, E. von Ra th ą. Keršijo 
naziam už keliolikos tūks
tančių žydų permetimą iš į 
Vokietijos į Lenkiją.
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Kam Lietuvoj Gerai?
Pereitą savaitę sugrįžo iš Lietuvos či- 

kagietis, senis F. Bradčiulis, advokatas. 
Jis, pasak “Tėvynės”, sugrįžo iš Lietuvos 
“su savo jauna žmona.” Klaipėdoj adv. 
Bradčiuliui patiko, kadangi jis, kaip sa
ko SLA organas, “pats turėjo dvarą ties 
Klaipėda su 200 margų žemės. Jis jį iš
laikė per 10 metų... Turėjo nuominin
kus, o pats dvarą atlankydavo tik atos
togoms. ..”

Kitais žodžiais, adv. Bradčiulis sau 
advokataudavo, o jo dvarą kiti dirbo ir 
jam pelnus nešė. Dabar jis tą dvarą 
“pardavęs be nuostolių kokiam tai giri
ninkui (valdininkui)”.
t Tačiau, sakė adv. Bradčiulis, “Lietuvos 
ūkininkų padėtis yra bloga...”

Vadinasi, ką mes iki šiol sakėme, buvo 
tiesa. Ją patvirtina ir adv. Bradčiulis, 
kuriam, kaipo advokatui ir dvarininkui, 
žinoma, turėjo būti Lietuvoj gerai. Bet 
kaip su ūkininkais? Kaip su darbinin
kais?!

Ne Tiesa, Ponas Prezidente
■ Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 
:savo namuos, Hyde Parke, pereitą penk
tadienį, pabrėžė reikalingumą išrinkti 
pažangius asmenis į USA kongresą ir 
senatą, o taipgi į valstijų gubernatorius 
ir kitas atsakomingas vietas. Mes sutin
kam su jo kalba. Bendrai, manome, kad 
jo kalba buvo konstruktyvė ir gera.

Tik mums nesuprantami tie pono pre
zidento žodžiai, kur jis sakė:

“Aš nekalbu vien tik apie idealizmą; 
aš griežtai stoju už realistinę būtenybę. 
Aš atmetu tiktai negatyvius tikslus, siū
lomus senos linijos republikonų ir komu
nistų,—kadangi jie yra žmonės, reiškią 
tikslus, kad išgyventi prieš bile fašizmo 
pavojų, tik ne prieš savo.”

Mums tai nesuprantama. Kokiu čia 
būdu ponas prezidentas matė reikalo su
gretinti komunistus su republikonais?

Kad reakciniai republikonai, kalbėda
mi prieš fašizmą, patys turi galvoj įvesti 
fašistinę santvarką,—tiesa. Kad republi
konai laikosi negatyviai (neigiamai) lin

kui Naujosios Dalybos,—taipgi tiesa.
Bet kaip su komunistais? Jie šiandien 

visomis išgalėmis pozityviai (teigiamai). 
remia Naująją Dalybą. Jie teigiamai ko
voja už demokratijos ir josios visų įstai
gų palaikymą. Jie neturi galvoj jokio 
“savotiško fašizmo.”

Tad mums rodosi, ponas prezidentas 
(1) arba neseka komunistinio judėjimo 
ir nemato jo pasirįžimo remti visus ge
ruosius plačiųjų Amerikos masių naudai 
Naujosios Dalybos pasiūlymus, (2) arba 
jis tik šiaip sau norėjo “panakinti” ko
munistus, palygindamas juos su ■ republi
konais.

Anksčiau ar vėliau, mes manome, po
nas prezidentas įsitikins, kad komunistai 
šiandien nuoširdžiausiai darbuojasi tam, 
kad palaikyti krašte demokratiją, kad 
reakcija pralaimėtų, kad ji negautų jo
kios plačiosiose žmonių masėse atspirties.

Mokytas p. Dies
Jau net ir buržuazinės spaudos kores

pondentai pradėjo juokus krėsti iš Mr. 
Dieso komiteto “tyrinėjimui anti-ameri- 
kinės veiklos.” Kaip žinia, p. Dies yra 
advokatas. Jis jaučiasi plačiai žinąs, vis
ką permatąs. Kai jis pasišaukia kokį nors 
žmogų (gerą ar blogą) liudyti prieš ko
munistus, tai mažai jam leidžia kalbėti: 
viską atkalba pats Mr. Dies.

Ir štai, ką jis suranda. Kadaise Ame
rikoj gyvavo intelektualų ir profesionalų 
kliubai, vadinami “John Reedo kliubai.” 
Mr. Dies sako, kad tie kliubai esą (da
bar jų retai kur yra) “komunistiniai 
frontai” (tai irgi pasakymas!). Aa, sako 
Mr. Dies, tų kliubų vardai paeina nuo 
John G. Reido, tūlo Michigano valstijoj 
darbininkų judėjime dalyvaujančio as
mens !

Kaip žinia, paminėtieji kliubai pasi
vadino vardu garsaus Amerikos žurnalis
to, radikalo, John Reedo, kuris mirė So
vietų Sąjungoj laike revoliucijos! Bet 
Mr. Dies to nežino! r*-

Arba imkim kitą pavyzdį. Kai jam kas 
nors pasako, kad Amerikoje lankėsi žy
mus ir senas anglas komunistas, Tom 
Mann, kuris čia sakė prakalbas, tai Mr. 
Dies sušunka: Žinau, tą Thomas Mann,— 
tai jis komunistų vadas!

Čia Mr. Dies turi galvoj vokiečių ra
šytoją Thomas Mann, kuris dabar gyve
na Jungtinėse Valstijose. Apie aną Tom 
Mann, anglą, jis nieko nežino! Vadinasi 
jis susimaišo ir tuo pasidaro juokingu.

Toki ir panašūs dalykai svarstomi ta
me “priešamerikinės veiklos tyrinėji
mo” komitete! Juk tai farsas-komedija! 
Juk tai svietui akių dūmimas.

Ne be reikalo prezidentas Rooseveltas 
tąjį komitetą pasmerkė. Ne be reikalo sa
vaitraščio “The Nation” korespondentas 
Washingtone, p. Anderson, teigia, kad se
kantis kongresas turės išrinkti specialį 
komitetą tyrinėjimui Mr. Dieso komite
to priešamerikinės veiklos!

Jungt Jėgas Prieš Agresorius, Sau 
kia Komunistų Internacionalas

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
gota sistema pirmos rūšies tvirtumų, 
Anglijos ir Francijos laivynai galėjo tik
rai užblokaduot Vokietiją. Sovietų Są
jungos veiksmas būtų sukėlęs galingą 
bangą priešfašistinio judėjimo—ginti 
teisingą tautų idėją. Susidurdamas su 
tokiomis jėgomis, VOKIETIJOS FAŠIZ
MAS BŪTŲ "NETURĖJĘS KITOKIO 
PASIRINKIMO, KAIP TIK PASI
TRAUKT ATGAL. Bet Anglijos buržu
azija, nusitempdama Franciją paskui sa
vo politiką, nenorėjo leist, kad taip būtų 
politiniai sumuštas Europos žandaras. 
Anglija ir Francija darė viską, ką tik 
galėjo, idant priverst Čechoslovakiją pa
siduot. Darydami dar negirdėtą spaudi
mą, remdami Vokietijos juodrankiškus , 
reikalavimus, grąsindami stot išvien su 
Vokietija, taip jie ir privertė Čechų val
džią priimt banditišką ultimatumą Vo
kietijos fašizmo.

Municho sąmokslas įvyko todėl, kad 
, reakcinė buržuazija nusprendė visais bū

dais priešintis sudarymui tarptautinio

Iš anksto susitarę su Vokietijos fašistais 
ir pasiskirstę roles, Anglijos* reakcinin
kai sjiorganizavo apgaudinėjimą tautų 
vaidindami parodinę komedijėlę mobili
zacijos Anglijoj ir Franci joj. Municho 
sąmokslas galėjo įvykt todėl, kad veid
mainiški šalininkai francūziškos “demo
kratijos” pasirinko geriau bailiškai PA
SIDUOT, o ne priešintis agresoriui; ta
tai galėjo įvykt todėl, kad pasidavėliai 
sulaužė žmonių pasiryžimą, maldingai 
sakydami talkininkų (pacifistų) pamok
slus apie taiką, nežiūrint kainos, kurią 
reikėtų užmokėt už tokią taiką. Muni
cho sąmokslą įvykdyt palengvino tas 
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f ta kos fronto kartu su Sovietų Sąjunga. 

Jokia kaina jie nenorėjo leist susidaryt 
galingam tautų judėjimui prieš fašizmą.

faktas, kad darbininkų klasė 
skaldymo, pasidavimo politiką An
trojo Internacionalo vadų, nepajėgė taip 
sumuštruot savo jėgas, kad būtų niekais 
paverstas piktadariškas suokalbis Vokie
tijos fašizmo su Anglijos reakcija.

Proletarai, darbo žmonės!
Dabar, kai milionai žmonių klausia sa

vęs, kuriuo keliu išeiti iš tos padėties, 
kurią Sudarė Municho konspiracija, mes, 
komunistai, sakome: PASIDAVIMAS 
NEIŠSAUGOJO IR NETšSAUGOJA 
TAIKOS. JIS JAU ĮVEDĖ PASAULĮ Į 
KARĄ. Ethiopija ir Ispanija, Mandžiū-

rija ir Chinija, Austrija ir Čechoslovaki- 
ja—tai vis krauju nudažyti tarpai, tai 
pasėka nusistatymo duoti fašizmui kon
cesijas. Silpninant taikos jėgas, stipri
nant fašistinius agresorius, gelbsti suda
rymui sąlygų naujiems, netgi 'baisesr 
niems karams,—artina baisesnį pasaulio 
imperialistinio karo gaisrą.

TAS, KURIS NEKOVOJA Už TAI
KĄ, NEGALI PAŠALINTI KARO.

Kova už taiką reiškia, kad KIEK
VIENAM KRAŠTE žmonių laisvė turi 
būti ginama nuo reakcinės buržuazijos. 
Panašiai, kaip feudališkoji ponija laike 
feudalizmo smukimo suokalbiavo su 
Francijos priešais prieš Francijos Res
publiką, taip dabar kapitalizmo smuki
mo epochoje reakcinė buržuazija, vieny- 
damosi su Vokietijos fašizmu, kelia kar
dą virš savo žmonių galvų.

Negalima pasekminga už taiką kova, 
jei nebus duodama griežtas smūgis tiems, 
kurie išduoda savo kraštą ir savo žmo
nes. Fašistiniai agresoriai, laisvai sau 
veikdami, negali būti suvaldyti, kol ne
bus imtasi griežtos kovos prieš fašistams 
nusileidėlius kiekvienam krašte.

Liaudis negali atiduoti savo kraštų 
likimo toms valdžioms, kurios konspi
ruoja su kitų kraštų fašistais prieš savo 
žmones. Šitos reakcinės valdžios taikys 
savo smūgiais užduoti darbininkų klasei, 
visiems darbo žmonėms,—toms kovoms, 
kurios vedamos už išlaisvinimą paverg
tųjų tautų.

Vienintelė sąlyga pasekmingai kovai 
pravesti už sustiprinimą taikos tuose 
kraštuose, kur grūmoja išlaukinis fa
šizmo pavojus, yra pakeitimas išdavikiš
kų valdžių tokiomis, kurios pasirįžę ko
voti prieš agresorius. Valdžia, kuriai tik
rai rūpi krašto laisvu palaikymas, negali 
sekti, pražūtingu pasidavimo keliu. Tokia 
valdžia ves griežtą kovą prieš tuos, ku
rie nori pasiduoti, prieš fašizmo agentus. 
Ji griežtai užsmaugs fašistines reakcijos 
machinacijas savo krašte. Ji apvalys ka
riuomenę nuo fašistinių priešų. Ji įsteigs 
tikrąją darbininkų klasės organizacijų 
kontrolę ant šalies apsigynimo. Ji nugin
kluos fašistines organizacijas ir padarys 
darbo žmonių organizacijas vyriausia 
apsigynimo tvirtuma. Ji plės vienvalin- 
gą veiklą už kolektyvį taikos išsaugoji
mą ir nesibijos pavartoti sankcijas prieš 
agresorių. Su pagelba tokių valdžių, ku
rios pasiruošusios naudoti ginkluotą jė
gą gynimui laisvės ir savo žmonių nepri
klausomybės, bus galima susidaryti stip
riam žmonių frontui, kuris privers fa
šistinius agresorius gerbti nustatytas 
sienas ir palaikyti taika.

Tiktai ŽMONĖMS SUSIVIENIJUS IR 
PASIAUKOJANČIAI KOVOJANT Už 
TAIKĄ yra galima išardyti karo ruo
šėjų kriminališkus planus. Apsiginklavę 
žmonės, stoją su didžiąja Sovietų liaudi
mi, padarys fašizmą bejėgiu ir priskubins 
jo nugalėjimą ir jo neišvengiamą sugriu
vimą.

Tuo laiku, kai fašizmas jau pradėjo 
perdalinti Europą, kai jis žeidžia, kitas 
tautas ir drasko jas į šmotus, DARBO 
ŽMONIŲ UŽDAVINIU YRA VADO
VAUTI PAVERGTŲ TAUTŲ KOVOMS 
Už LAISVĘ IR GINTI TAUTAS, KU
RIOMS GRŪMOJA SVETIMAS PA
VERGIMAS. Tauta, tai ne govėda fa
šistų, reakcionieriškų, finansistų ir fabri
kantų, kurie apvagia , parduoda žmones. 
Tauta reiškia milionus darbininkų, var
gingų valstiečių ir bendrai darbo žmo
nių—žmonių, kurie pasiaukoję savo kraš
tui, džiaugiasi savo laisve ir gina savo 
nepriklausomybę. Panašiai, kaip Ispani
joj ir Chinijoj, kur žmonės ginklais ko
voja, ir Austrijoj ir Čechoslovakijoj— 
panašiai visuose kraštuose, grūmojąmuo- 
se fašistų užpuolikų iš lauko, tik darbi
ninkų klasė gali sutraukti, uždegti en
tuziazmu ir vadovauti liaudį pergalin
gai kovai už išsilaisvinimą. Darbininkų 
klasė yra tautos nugarkaulis, tvirtuma 
josios laisvės, garbės ir nepriklausomy
bės.

Darbininkai!
Neleiskit buržuaziniams politikie

riams atplėšti jus nuo liaudies fronto. 
Tegu išdavikai atsimeta nuo liaudies 
fronto judėjimo. Jų atsimetimas bus 
liaudies- frontui laimėjimas. Jūs stovite 
prieš didelį ir garbingą uždavinį, būtent, 
ne tik SUSTIPRiNTI, bet taip jau PRA- 
PLĖSTI liaudies frontą. Nauji žmonės ir 
naujos gyventojų dalys, kurios nepirk
liauja savo krašto likimu, stos isu Jumis
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kovoje prieš reakcinius išdavikus kovon 
APSAUGOTI LIAUDĮ.

Kas gi gali sudaryti šį platųjį frontą 
prieš fašistinius plėšikus? TIKTAI SU
VIENYTA DARBININKŲ KLASĖ.

Darbininkų klasė yra didžiausia jėga 
modernise] draugijoj. Jinai yra tikrasis 
pasaulio viešpats, kai ji suvienyta.

Akiregyj tarptautinės fašizmo konspi
racijos, TARPTAUTINĖ DARBININKŲ 
KLASĖS VIENYBĖ patapo dalyku, ku
ris neturi būti nei kiek suvėluotas. Ko
munistų Internacionalas veda neatlai- 
džią kovą už šią vienybę. Pakartotinai 
jis siūlė Darbo ir Socialistų Internacio
nalui įsteigti bendrą veikmę viso pasau
lio darbininkų klasės. Milionai viso pa
saulio darbininkų reikalauja vienybės. 
Vienybės trokšta daugelis social-demo- 
kratų ir darbo unijų narių. Bet šitos vie
nybės nepageidauja reakciniai vadai, įsi
stiprinę Antrojo Internacionalo vadovy
bėje ir vadovybėje visos eilės so- 
cial-demokratinių partijų ir darbo uni
jų. Jie sistemačiai ardo sudaromą vie
nybę darbininkų klasės, prieš-fašistinę 
vienybę. Jie yra tie žmonės,, kurie, žings
nis po žingsnio traukdamiesi atgal, veda 
begėdišką, šmeižikišką kampaniją prieš 
socializmo kraštą. Tai juk jie, kurie savo 
rankomis renka iš fašistinės srutų duo
bės Gestapo agentus trockistus, kuriems 
jie leidžia laisvai ardyti darbininkų ju
dėjimą. Jie juk tie žmonės, kurie, savo 
nesikišimo politika, padeda plėšikams 
pasmaugti Ispanijos respubliką. Juk tai 
tieji patys social-demokratų vadai, kurie 
be jokio protesto priėmė Municho ulti
matumą, hipokritiškai skelbdami, būk 
tai esanti vyriausia taikos pergalė. Jie 
yra tie žmonės, ką po Municho tęsia tą 
pačią politiką, politiką skaldymo ir pasi
davimo, politiką darbininkų judėjimo ar
dymo. Be kasdieniškos ir griežtos 
kovos prieš šituos darbininkų klasės 
vienybės priešus, prieš šituos buržuazi
jos agentus, negalima bus pasiekti suvie
nijimas proletariato eilių. Dabar neuž
tenka tik skaitytis save vienybės rėmė
ju; dabar reikia tuojau pačiam atsistoti 
praktiškam darbe vietoje, panašiai, kaip 
mūsų broliai Ispanijoj daro.

DARBININKŲ KLASĖS VIENYBĖ 
reikalinga vardan tų žmonių, kuriuos 
fašizmas laiko prispaudęs, vardan kovos 
už išlaisvinimą Austrijos, vardan kovos 
už Čechoslovakijos žmones, prieš jų kra
što draskymą, ir prieš plėšikiškus Vo
kietijos imperializmo veiksmus.

DARBININKŲ KLASĖS VIENYBĖ 
—vardan didvyriškų Ispanijos žmonių, 
prieš kuriuos Municho konspiratoriai 
ruošia naują smūgį. GINKLAI IR MAI
STAS ISPANIJOS RESPUBLIKAI! Nu
imti begėdišką blokadą! Išvyti laukan iš 
Ispanijos teritorijos Vokietijos ir Itali
jos įsiveržėlius!

DARBININKŲ KLASĖS VIENYBĖ— 
vardan didvyriškų Chinijos žmonių. PA
REMTI CHINIJĄ GINKLAIS IR PA
SKOLOMIS! Ekonominės sankcijos prieš 
Japonijos agresorius! Neduoti Japonijos 
plėšikams karo medžiagų, neduoti kre-

VISO PASAULIO PROLETARAI, 
VIENYKITĖS LIAUDIES VIENYBĖS 
PAGRINDAMS SUDARYTI PRIEŠ FA
ŠIZMO AGRESIJĄ!

Proletarai, visų kraštų darbo žmonės, 
stiprinkit brolišką kovojantį susivieniji
mą su didžiąja Sovietų liaudimi.

SSSR yra nenugalima socializmo tvir
tuma, garantija būsimai pergalei tarp
tautinės darbininkų klasės.

SSSR yra galinga tvirtuma taikos ir 
broliškumo tarpe viso pasaulio žmonių.

Šalis pergalingojo socializmo yra ne
sugriaunama tvirtuma viso pasaulio žmo
nių jų kovoje prieš fašistinį pavergimą.

Tegyvuoja Didžioji Sovietų Sąjunga, 
tvirtuma socializmo, laisvės ir žmonių 
nepriklausomybės!

Tegyvuoja tarptautinė darbininkų kla
sės vienybė!

Tegyvuoja Ispanijos liaudis, kovojanti 
su ginklu rankoje apgynimui savo lais
vės!

Tegyvuoja Chinijos liaudis, tęsianti 
laisvės kovą už savo nepriklausomybę!

Tegyvuoja visuose kraštuose liaudies 
frontas prieš fašizmą!

Tegyvuoja visą pasaulį apimąs liaudies 
frontas prieš fašistinius agresorius!

Tegyvuoja socializmas!
KOMUNISTŲ INTERNACIONALO

VEIKIANTYSIS KOMITETAS.

«
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“Vienybės” Ponaičio 
Progresas

Dzūkelį pasiekė vakar Te
legrama, kad “Vienybės” 
štabas netrivoja džiaugsmu, 
jog ponaicis Antanas Alek
na momentaliai pradėjo pro
gresuos Progresuoja visais 
žvilgsniais. Pirmiausia, jis, 
kaipo kupiškėnas, pirmiaus 
negalėdavęs atskirc “ban- 
kos” ir “bonkos”. Sakyda
vo : “Pinigus nunašiu pudati 
un bonką”; o jau pieno par
sinešdavo iš kromo ir jį 
gerdavo iš “bankos”... Da
bar jau jis atskiria tuos du 
daiktvardzius...

Tas ponaicis jau daugiau 
nosies pirštu nekrapšto; 
prie publikos už kalnieriaus 
pirštų nekaišioja ir nesika- 
sinėja. Dabar ponaicis in
tensyviai skaito mišiaunas 
knygeles ir iš jų studijuoja 
televiziją... Bistriai kriti
kuoja mokslą, pasmerkia be- 
dzievius, komunistus. Kas- 
dzien sukalba maldelę už/ 
Antano Smetonos sveikatą; 
Už tą viską, ponaicis pilnai 
cikisi, kad Vieną gražią 
dzieną blizgės ant krūcinu- 
kės Gedemino Ordinas, me- 
dalkucio pavydale... Bravo, 
Antanai!...

Dzūkelis.

ATSIPRAŠOME
Red&ktija tabai atsiprašo 

So. Bostono draugų už įvyku
sią nemalonią klaidą. Jų at
sišaukimas dėl Komunistų 
Partijos parengimo, įvykusio 
lapkričio 6 d., tilpo tiktai lap
kričio 7 d. Nors atsišaukimas 
buvo pataisytas ir -surinktas, 
bet, per neapsižiūrėjimą 
spaustuvėje,* buvo neįdėtas 
laiku.

Peiping, Chinija.—Japoni- 
: jos valdovai žada trumpu 

laiku paskelbt naują neva 
“centralinę” Chinijos vald
žią. Jie ketina paskirt tos 
valdžios galvą chinų išda
viką buvusį generolą Wu 
Pei-fu.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Kažin ’ kokiais išrokavi- 
mais kriminalistas John W. 
Deering pasiaukojo mokslui, 
apie ką plačiai skaitėme 
“Laisvėje”? Ar jis toks bu
vo drąsus, ar tik garbės 
trokštąs sutvėrimas?

Atsakymas
Gali būti, kad abudu fak

toriai suėjo į jo sumetimus, 
kai jis pavedė save mokslo 
žmonėms daryti su juo visus 
tyrinėjimus laike nužudy
mo. Kad jis buvo drąsus, 
tai negali būti jokios abe
jonės. Bailys juk nebūtų 
taip šaltai pasitikęs mirtį ir 
leidęs daryti visokius eks
perimentus su jo širdies ir 
nervų veikla.

Bet, žinoma, norėjo jis, 
kad jį nors kiek ilgiau at
mintų žmonės ir paminėtų 
jį po sušaudymo.

Be galo sunku įsigilinti į 
žmogaus jausmus ir • juos 
suprasti tokioje valandoje.

♦
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This Communism
(For a Cast of Four People)

1. Friends:
Every day 
the papers say, 
“Down with Communism’’. 
Morgan and his clan, 
Rockefeller, Mellon, 
All the bosses— 
they rave and shout _ 
and scream about 
this thing called Communism.

3. Do you know 
What it is?—
this thing called Communism?

4. (Off stage. One of the crowd 
in front of the platform) 
Oh, sure!
Communism is modern Ameri
canism.

3. Are you sure?
4. Yes, sir.

Communism is 20th century 
Americanism.

2. Where does it grow?
1. Where do you get it?
3. Tell us

what you know 
about this- thing called Com
munism.

4. Certainly. Of course.
(He comes on stage. Open book 
in hand) 
It’s in the book.

3. Tell us! Tell us!
4. It’s a theory—

Love of life, peace, hope; fear of 
death, destruction, havoc; pity, sor
row, futility, hope—all rush through 
the heart and mind in a stream 
of emotion as millions pause for a 
moment to commemorate the twen
tieth year of war since the war 
to end all wars.

The Marne, Argonne, Dardanelles, 
Lusitania and Flanders Field—are 
these but memories and words of 
history or do they live again in 
Catalonia, Danikil, Chaco, Shang
hai and Sudentenland?

----- 0-----
“... sorow swept the assemblage 

as the soft sound of tears mingled 
with the wail of the bugle’s fare
well note to the Unknown Soldier 
of the United States...”

Planes roared one afternoon last 
week over a suburb near Barcelona ' 
and dropped their eggs of death as 
the population scattered in terror. 
Their havest reaped, the planes sped 
away across the blue Meditterane- 
an...

“three volleys rang through the 
air as the coffin was gently plac
ed within the sarcophagus in Arling
ton National Cemetery...”

įNo heroism, no oratorical splen
dor pierced the cool Catalonian 
evenfrig as the International Brigade 
met for the last time after their 
struggle for peace.

“... and President Harding con
cluded his speech—the name of him 
whose body lies before us took flight 
with his imperishable soul...”

—just before he died by the fas
cist’s bullet he gave to me his rifle 
and told the boys to keep up the 
fight—

Draft. Imperialism. What would 
you do if a hun raped your wife? 
Man or coward? A kiss for a re
cruit! Back home by Christmas. 
France. What for? Our invest
ments will be lost if the Allies lose 
the war. War! 1918 ...

War is fascism. Fascism is war. 
Today it is our turn, tomorrow it 
will be yours. We are defending 
the cause of freedom everywhere. 
France, England, why are you 
silent? Spain bleeds for a world 
that would be free. Oh Republic, 
NO PASARAN! 1938...

----- 0-----
Twenty years have made a change. 

A change that is as wide and as 
big as the trenches and bomb shel
ters being built daily. We are not 
concerned with the loss of invest
ments and profits—ours is not the 
worry of Mellon’s millions and 
Morgan’s loans. Ours is the love of 
peace—a peace that can be purchas
ed only at the price of vigilance 
and collective action. The disaster 
of 1914 must not be duplicated, for 
twenty years have made a change— 
and that change is in the eyes, of 
the people for they now see the 
causes of war in fascism: greed, 
desire for more markets, suppres
sion of liberty and smaller nations 
and the building of a gigantic war 
machine.

1914 must not be repeated—and 
the solution is in the collective ac
tion of the people for peace and 
democracy. When this is done we 
shall know that those fallen in 
Spain and China shall not have died 
in vain... It is up to us to vindi
cate their deaths—through work and 
struggle for progress, democracy and 
peace...

(Reading) 
Communism is a theory 
that aims at 
the public ownership 
of land, capital, 
and all industry.

2. You hear that!
1. Hear! Hear!
4. Communism is a theory 

that aims at 
the public ownership 
of land, capital, 
and all industry.

3. That’s it— 
that’s the answer!

1. Listen! Listen!
About this thing called Com
munism.—

4. It all started
with a guy named Marx 
and he was a guy 
who knew his stuff. 
He looked at the world 
around him and said, 
“There’s too much wheat 
and never enough bread. 
Plenty of factories, 
but never enough work. 
The Englishman is starving 
and so is the Turk, 
the American worker, 
the Frenchman, 
the Negro, the Chinaman— 
They all get it 
in the neck. I
There must be 
something wrong, 
in America, 
England, France— 
Everywhere.
There must be something 
wrong.

3. That’s talking. 
You said it. 
That’s hitting 
the nail on the head. 
The bosses have wine, 
the bosses have meat, 
but the workers never 
have enough to eat. 
The boss gets the profit, 
the boss gets the gain, 
but all a worker gets 
is a pain ...

in the neck, 
in the back, 
in the chest, 
everywhere.

2. The boss owns the factories, 
the boss owns the mills;
he owns the forests,

• the mountains and the hills; 
pnd he’s got a lease 
on the sun and the moon.

1. And what about the worker? 
He works like a slave 
and never enough pay.
Never enough to eat, 
and no decent housing. 
No security. No insurance. 
Never a vacation.
Mr. Worker, 
he always worries. 
Worries he’ll get old 
too soon. And then, 
the boss will say, 
“Mr. Worker, 
get off the earth. 
You’re no good any more”.

4. Marx knew the answer.
He said, 
“What this world needs 
is a brand new set up. 
One that will make 
the bosses let up 
from draining the workers 
of their strength and might. 
What this world needs 
is a brand new set up. 
Because a man can’t live 
with not enough to eat, 
or a decent place to live. 
A man wants a job, 
a man wants security, 
he wants a vacation, 
time to relax— 
A man wants peace.

. - What this world needs 
Is a brand new set up”.

3. Yes, sir, that’s the answer— 
A brand new set up.
A set up without profits, 
A set up without losses, 
A set up 
without any bosses, 
and we’ll call that set up 
COMMUNISM!

2. And what’s more 
you can have it 
if you get together. 
The bosses may own 
the factories and the land, 
But we, the people, 
we got power— 
Man power, 
Woman power, 
Power to work, 
and power to lead, 
power to love 
and power to hate. 
Power to organize! 
Power to STRIKE! 
We the workers, 
we got power 
to bring into this world 
a brand new set up.

1. We want jobs 
and we want security 
we want peace 
and we want democracy. 
We want enough food to eat, 
And a decent place to live in. 
And we want a chance 
for our children 
to live and learn 
and be strong and wise. 
What we want— 
is a brand new set up. v

4. Over in Russia
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November 30th Announced as Beginning 
of Chess, Checkers, Ping Pong Tourney

you either have or 
it’s not true. Any per- 
ever pushed a checkei' 
on the board

who is rcal-

has a 
in the

in a youth 
is beginning

Angelo Herndon Greets the Young 
Communist League of the Soviet Union

The youth of the land of Soviets 
have set the example for the young 
generation of all countries in the 
fight for liberty and peace, Angelo 
Herndon, Negro Young Communist 
leader of the United States, cabled 
to Komsomolskaya Pravda, Soviet 
youth paper, on last Saturday’s 20th 
anniversary of the foundation of 
Young Communist League 
Soviet Union.

freedom begun.
“Youth of other lands, victimized 

by fascist aggression, threatened by 
imperialist war, look 
of Soviet youth for 
this situation which 
ruin and disaster to

“In

of
the 
the

on
United

be-

of 
of 
is

Herndon’s message, sent 
half of the Y. C. L. of the 
States, reads:

“Twenty years of the existence 
the Young Communist League 
the Soviet Union (Komsomol),
a great milestone of progress and 
achievements never before equaled 
by any generation of young people.

“Following the tęachings of Marx, 
Lenin and Stalin, the Y. C. L. has 
courageously blazed the trail which 
opened up the path of hope, in
spiration and security for the pres
ent and future for the 
pie in the new world 
construction.

“As the young people
viet Union celebrate the twentieth 
anniversary of the Young Commu
nist League, young people of other 
lands join hands with them in the 
fervent hope that soon their op
pression by capitalism and fascism 
will be ended, and the new era of

young peo- 
of socialist

of the So-

to the example 
a way out of 
can only bring 
millions.

joining hands with Soviet 
youth on this world important oc-

fascist

of the 
by the
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Maiden’s Utopia Here! 
No More Shy Boys!

ATLANTA, Ga.—It’s all solved 
now, boys! Professor Dean E. Drey
er, who used pretty, live models to 
help bashful schoolboys 
girl-shyness, has related 
cure for “sissiness”.

overcome 
a simple

ReachingThe household remedy: 
for the bass notes in daily practice 
on the word “the” to get rid of 
a high register voice, and carrying 
the book pack on the hip instead 
of gingerly

Fumbling 
ness when 
to note the 
colors in
class instituted by Dr. Dreyer, 28- 
year-old commercial high school in- 

. structor.

against the chest.
youth forget awkward- 
they drape the models 
effect of materials and 

the “every-day living”

Give Young Farmers Chance to Farm

casion, we cannot but be mindful of 
the terrible suffering of young peo
ple in Ethiopia, China, Spain and 
Austria. And we recall in horror 
at the recent shameful betrayal of 
the Czechoslovak people by Cham
berlain and Daladier.

“We greet the unswerving stand 
of the Soviet Union in living up to 
its treaty obligations and calling 
for a show-down with the 
bandits.

"While the conscience 
world has been outraged
cowardly surrender to the fascist 
aggressors, we know that though 
the forces of progress have been 
dealt a severe blow, that the future 
belongs to us.

“Chamberlain and Daladier have 
begun the odious chapters of this 
world-shaking drama at Munich, 
but we are secure in the knowledge 
that the progressives of all man
kind will write the epilogue, the 
conclusion to this, the greatest 
crime of our times.

“With profound admiration and 
in the name of American youth, 
I clasp a firm hand in solidarity 
with Soviet youth on the occasion 

twenty years of tireless devotion 
the Young Communist League 
the Soviet Union to the cause 

young people the world over”.
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PROGRAM PREPARED 
FOR ARMISTICE DAY ft

Every year the Brooklyn Build
ers hav.e held Armistice Day Ser
vices which were interesting and 
worth attending; this year will be 
no exception when this LDS branch 
celebrates the twentieth anniversary 
of the World War’s end.

Thc young gener_
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voted to participate 
and P. Taras readily 
help gather registra- 
Fulton, John Orman for poor farmers, 

drought relief.

up: 
Communism.

If 
yet 
and 
for

all success in this
Lewis wrote

“It

our future 
stand 
conditions and the 
their own industries, 
velt declared.
operation between labor and 
and this can only come

to members of the 
and

in the New York 
school

for 
under- 

economic

Workers’
I think it most 

that workers 
government and

conditions in 
Mrs. 
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Some say 
haven’t—but 
son who has 
or a pawn
chance to win the crown 
Chess and Checkers Tournament. 
Three crowns are at stake: Chess, 
Checkers and Ping-Pong in the cur
rent tourney being sponsored by 
Lithuanian groups in Brooklyn to

there was a guy 
called Lenin. 
He said, 
“This thing called Communism- 
let’s give it a try”.
So they took all the bosses 
and gave them the air, 
and they set up Soviets 
everywhere.
And now the Russian workers, 
they have plenty to cat 
and they got security, too.
They get sick leave—with pay, 
and vacations too.
And they’re building 
the best apartment houses 
for the workers to live jn 
And that’s because 
they got this thing called Com
munism.
And that’s what we want— 
a brand new set 
this thing called
This guy Marx, 
he said, 
“Workers of the
Unite!’\
That’s it!—■ 
let’s get together, 
We got a chance.
Over in Russia, 
now that they got Communism, 
every worker stands up erect, 
proud of himself, 
and proud of his country. 
And the workers—■ 
they own the factories, 
they own the land, 
and the workers run 
the whole shebang.
All right, workers, 
you’ve heard the answer, 
you know what to do. 
Jump out of your shell, 
get wise to yourself. 
You’ve heard the answer, 
and you’ve heard it plain. 
Pull yourself together 
and pitch right in, 
because if you want 
this thing called Communism, 
you’ve got to fight— 
and fight till you win.
And then— 
we, the people, 
you, the workers, 
you’ll own the factories 
and you’ll own the mills, 
the mountains and the hills. 
There’ll be jobs 
and there’ll be security; 
you’ll have democracy, 
and you’ll have peace.
What do you say, 
people ?
Is it worth the struggle? 
Is it worth to fight 
to build the future 
and build it right? 
What do you think 
of this thing called Commun
ism?

(FINIS)

signs as (her share in the 
to publicize the contests 
the Lithuanians of Brooklyn.
rules of the tourney are 
You must register with the

decide once and for all 
ly a “Champion”.

The idea was born 
branch meeting and it
to spread like a fire in a dry field. 
The LDS adult branch last week 
enthusiastically 
in the tourney 
volunteered to 
tions. Bertha
and Walter Kubilius are already 
gathering the registrants and pre
paring the actual beginning of the 
tournament. Albina Deps will paint 
several 
work 
among

The 
simple,
committee (Fulton, Orman, Kubilius, 
Taras or Michelson), pay the en
trance fee of 25 cents which will 
pay for the cost of the medals and 
hall, and then you are all set to 
meet your first opponent on Novem- 
bei' 30th—the date of the first pre
liminary games.

you or your parents have not 
signed up—do so immediately 
enter this contest of, by and 

the Lithuanians of Brooklyn!

How to Marry, Make 
Up, Among Courses at 

Office Unions’ School
NEW YORK.—Fashion, make-up, 

the art of marriage and how to 
get the most for your marketing 
money are listed among the new 
courses offered 
United Office 
Workers, CIO, 
Joint Council’s 
just announced.

The school, which has been praised 
by CIO Chairman John L. Lewis 
and by Mrs. Eleanor Roosevelt, also 
offers courses in trade unionism, in 
shorthand, public speaking as well 
as a forum on 
cial questions 
program.

“I wish you
venture”, Chairman 
to the directors of the school, 
is certainly one of the most im
portant duties of the labor move
ment to train its 
greater service to the 
the Nation”.

Roose- 
be co
capital 
about

through an educated group of work
ers”.

The New York Joint Council re
presents close to 16,000 office and 
white collar workers organized in 
the UOPWA.

A new device used by the tele
phone company in Austria enables 
the subscriber to leave messages 
with "central.” He can tell them 
to answer phone calls in his absence 
and advise when he will return.

Thousands of young people living in the rural areas are losing the 
opportunity to farm and are being forced to leave home and family to 
look for work in the cities and towns.

Farm youth must be enabled to make a living on the land.
Young people on the farm face, in the main, the same problems con

fronting their fathers—making a living from the land, 
ation of farmers will be helped by such measures as:

1. A moratorium on farm mortgage debts and tax
2. State farm relief, including emergency flood and
3. Strengthening the Donnelly anti-Trust laws to curb the food trust, 
making it impossible for Trusts to evade the law through partici

pating in cooperatives.
4. State aid to cities for municipal milk-pasteurizing and distribut

ing systems.
5. State encouragement for farmer-consumer cooperatives.
6. WPA jobs for seasonally unemployed farmers whose farm income

inadequate to sustain them. • j
7. More NYA projects for rural areas to aid needy youth.
8. Establishment of a minimum flat price for milk, to be paid by the 

distributor, and a maximum retail price, through a state board including 
representatives of farmers and consumers.

But, in addition to these measures, some special provisions must be 
made for the young people in the farm areas. These include:

BETTER SCHOOLS, MORE SCHOLARSHIPS, MORE LIBRARIES 
the farm areas.

MORE AGRICULTURAL AND VOCATIONAL SCHOOLS in the farm
areas. Give rural youth an equal chance to learn a trade.

MORE RECREATION AND HEALTH FACILITIES through State 
funds for sports facilities and social centers in rural areas.

STATE AID IN BUYING LAND—so a young fellow can have a 
chance for a farm of his own.

(Young Communist League’s Youth Election Platform)

A particularly interesting pro
gram is being planned by the youth 
branch. A motion picture, will be 
the main attraction and the walls of 
Laisve Hall will be decked with 
Spanish War posters and Anti-War 
montage bulletins.

The rest of the program will fea
ture a veteran of the Ab. Lincoln
Brigade who fought in Spain, and 
several other speakers who will 
clarify the position American youth 
are taking to face the danger of in
ternational war so graphically pic
tured in Spain, China and threaten
ed in Czechoslovakia and Lithuania.

All members and youth are invit- 
ted to attend this youth branch’s 
program this Wednesday evening, 8 
p. m. in Laisve Hall. No admission 
charge.

The winners of the L.Y.S. Foot

Friday’s issue. The Football contest 
itself will be continued this Friday 

—Contest Ed.

1



LAISVE' Antradienis, lapkr. 8, 1938

UPTON SINCLAIR R AiS 10-25-38—12
Laiškas iš Paryžiaus

(Pabaiga) nes smarkiai nuvargę, tai bu-

Būdamas kurį laiką, Pary
žiuje, manau, ir toliau dar 
gauti jūsų įdomų dienraštį, 
kol sąlygos leis užsiprenume
ruoti. Pranešu jums, draugai,

(Tąsa)
Keliaudamas patėmiji, kad žmonės visokeriopais bū
dais, kaip virš paminėtieji, stengiasi palengvinti jums 
ant šios ašarų pakalnės ir kad be atvangos jie taip ir 
rūpinasi apie jūsų gerovę. Packingtowne ir apgarsini
mai prisilaiko tam tikro būdo, pritaikyto prie vietinių 
gyventojų reikalavimų. Kažkurie jautriai užklausia: “Ar 
jūsų pati išblyškus? Ar ji esti nuliūdus,—vaikščioja prie
kabiaudama? Kodėl nepatariate jai vartoti D-ro La- 
nanhan’o Gyvasties Apsaugotoją?” Kitas skelbimas juo
kingu būdu bando žmogų pertikrinti, šaukdamas: “Ne
būkite žiopliai! Eikite ir įgykite Goliath’o Gyduolę nuo 
užtrinų ant kojų”. “Nesnauskite!” primena jums kitas, 
“Lengvai vaikščiosit, jei dėvėsite Eureka Du-Penkias- 
dešimts Čeverykus.”

Tarp daugybės tokių įkyrių reklamų buvo viena, 
kuri atkreipė į save visos šeimynos, atydą savo paveiks
lais. Tai buvo du dailūs paukšteliai veją lizdą. Marė 
prašė tūlo pažįstamo, paaiškinti, ką tas reiškia, ir da- 
žinojo, kad jis ragino žmones išsitaisyti gerais baldais 
savo namus. “Išplunksnuok savo lizdą!” skelbė reklama. 
Toliau aiškino, kad gali ištaisyti keturis rūmus, kaip 
lizdą, už labai menką sumą,—septyniasdešimts penkius 
dolerius, o svarbiausia, kad pradžioj galima įmokėti tik 
mažą pinigų dalelę, gi likusią sumą išmokėti po kelis 
dolerius kas mėnuo. Mūsų pažįstamiems būtinai reikėjo 
nors kiek baldų ir rakandų—be to negalima jokiu būdu ryto, kada pirmi gyvuliai pradeda pasirodyti, iki sirena 
apsieiti. Bet jų pinigai taip sumažėjo, kad jie užmigti sušvilpia, kad jau laikas pietus valgyti, 
negalėdavo, besirūpindami, už ko reikės stvertis. Taigi, pusės po dvylikos, iki vakaro, nei valandėlei nestaptelia 
galop, ir nuvyko ten, nes tai buvo tikras išgelbėjimas 
iš taip nelemtos padėties. Ten buvo vėl nesmagumų ir 
tetai Elzbietai prisiėjo ant kitos popieros pasirašyti. 
Bet kai vieną vakarą Jurgis parėjo iš darbo, jam su 
dideliu džiaugsmu pranešė, kad visus daiktus jau at
vežė ir jie sukrauti jų naujuose namuos, ir ėmė pasakot 
kaip kažkurie daiktai išrodo. Išdėstant daiktus, vieną 
lėštę rado sumuštą ir Ona anksti ant rytojaus ketino ir jeigu kuris darbininkų nespėja 
eiti į krautuvę, kad apmainytų; taip pat jiems buvo dytojas puikiai : 
prižadėję tris blėkines kepimui, o atsiuntė tik dvi. Ar šimtai kitų, prašančių leisti jiems savo jėgas išbandyti. 
Jurgis manė, kad jie bandė juos apgauti?

Valgymui stalą jie pastatė virtuvėje, nes antrąjį 
kambarį užėmė teta Elzbieta su penketu savo vaikų: 
ji pati ir du jauniausiuoju gulėjo vienintelėje, ką jie tu
rėjo, lovoje, o trejetas didesniųjų turėjo šieniką ant grin
dų. Ona ir jos pusseserė nusinešdavo nakčiai šieniką į 
pryšakinį rūmą ir ten miegodavo, o trys suaugusieji 
vyrai ir vyriausias vaikas, gulėdavo ketvirtame rūme 
tiesiog ant grindų, mažai turėdami, ką pasikloti. Nepai
sant to, jie taip kietai miegodavo, kad tetai Elzbietai 
prisieidavo kelis kartus barškinti į duris penkiolika mi
nučių po penkių anksti rytą. Sukilę, jie jau rasdavo 
puodą garuojančios juodos kavos ir parengtus pusry
čius, o kol jie papusryčiaudavo, ji įdėdavo jiems pietų į 
blėkinukes ir taip jie traukdavo į darbą.

Jurgiui rodėsi, kad pirmu kartu jo gyvenime jam 
tenka iš tikrųjų dirbti: bent pirmu kartu darbe prisiėjo 
panaudoti visas jo pajėgas. Kai Jurgis stovėjo galerijoje 
drauge su kitais vizitoriais ir dabojo darbininkus prie 
gyvulių pjovimo, negalėjo atsistebėti jų greitumu, jų 
pajėga bei lavumu, tarytum jie būtų kokios tai stebėti
nos mašinos; rodosi, jam'nei-į galvą neatėjo, kad jie 
susidėtų iš kūno ir kraujo. Taip buvo,, kol jis pats ne
pradėjo dirbti. Dabar jis pamatė dalykus kitokioj šviesoj, 
jis juos arčiam pažino. Kad atlikti darbą su tokiu vikru
mu, kokio ten reikalauja, reikia įtempti visos savo pajė
gos, užmirštant viską aplink save nuo pat ankstyvo

kad aš prieš kurį laiką Is
panijoje parašiau daug iš mū
sų gyvenimo; nežinau, ar bū
site gavę.

Viskas, ką turėjau šį kar
tą iš svarbesnio.

Likite sveiki ir tvirti savo 
darbe.

Bet užtat sutiko gražiai simpa
tiškai prie įėjimo ir formalumų 
salę keletas proletarų, kurie 
kiekvienam davė po pakelį ci- 
garetų ir po vieną numerį ko
munistų dienraščio “Huma- 
nite.” Jie taip buvo patenkinti 
atvykusiais svečiais ir stengėsi 
visais būdais įtikti, kas rodė jų 
didelį pažangų įsitikinimą.

Neužilgo atlikę įvairius do
kumentai in ius formalumus, ir 
gavę skiepus, buvome didelėje 
salėjo pavaišyti sočiu valgiu ir 
vynu. Gi vėliau jau buvome su
sodinti į atskirą ešaloną, kuris 
visu smarkumu bėgo link Pa
ryžiaus. Pakelyje didesniuose 
miestuose vietos darbo žmonės 
nešdavo maistą ir visokiais bū
dais simpatizavo mums.

Iš visko, tačiau, galima bu
vo spręsti, kad Francijoje poli
tinė padėtis yra labai įtempta, 
reakciniai fašistiniai elementai 
gali labai smarkiai nusivilti sa
vo keliamomis provokacijomis 
prieš šalies darbo žmones. Iš 
visko matosi, kad darbo žmonių! 
klasė 
se.

Po 
me į 
plotu 
buvo 
nių ir 
pamatęs kas per vieni yra at
vykę, pasipuošė Ispanijos res
publikos ženklais, sveikino ir 
džiaugėsi, kad rado vieną iš sa
vųjų. Matėsi vaikščiojančių 
senučių moterų, kurios taip 
smarkiai stebėjo mus, ar nepa
matys savo sūnų. Neviena ap
sipylė džiaugsmo ašaromis, pa
mačiusi savo sūnų, kuris atliko 
kilnią artimui pagelbą. O gi ki
tos, nusiminusios, neatrado sa
vo sūnaus, gal žuvęs, prasitar
davo ne viena.

Netrukus visi kariškiai išsi
rikiavę, nešini savo čemodanus, 
vedini savo viršininko, išėjom 
iš stoties, kur dideliam nusiste
bėjimui buvo susirinkusi tūks
tantinė minia, kuri kaip audra, 
pamačiusi mus sveikino ir šau
kė įvairius obalsius. Visais bū
dais, kaip įmanydami, rodė di
džiausią simpatiškumą, kiekvie
nas stengėsi asmeniškai ką 
nors įteikti. Daugelis iš mūsų 
gavo tai vienokių, tai kitokių 
dovanų. Matėsi keletas vėliavų.

Gerai įsižiūrėjus į tą gausią 
paryžiečių minią, 'kuri tik ką 
buvo skubiai susirinkusi, neži
nojusi kada tikrai mes atvyksi- 
me, pajunti smarkiai, kad šios 
tikros darbo masės jokiu būdu 
nepasiduos reakciniams-fašisti- 
niams elementams, kurie pas
kutiniu laiku Francijoje pradė
jo kelti galvas. Pradifeliavus 
pro minios vidurį, kupini 
džiaugsmo ir geros nuotaikos, 
buvom susodinti į moderniškus 
automobilius ir atvežti į didelį 

r Paryžiaus metalistų kliubą, di
ne bent teisę'delėje salėje, prie gausiai val

giais apkrautų stalų. Buvome 
gerokai pavaišyti, kas sukėlė 
mūsų tarpe didelį entuziazmą.

Kadangi buvome iš po kclio-

o paskui, nuo

nei pats žmogus, nei jo rankos, akys, nei gi smagenys. 
Jurgis dabar pamatė, kaip jie tą pataiko atlikti. Prie 
nekuriu lengvesnių darbo dalių jie pastato parinktus 
darbininkus, kuriems geras algas moka ir kuriuos daž
nai maino iš vienos vietos į kitą; tie vienval dirba, kaip 
pašėlę, nes juos perdėtiniai ypatingai daboja, o visi kiti 
turi jiems spėti. Tai buvo vadinama “paskubos būriais” 

darbo atlikti, tai, sam- 
žinojo, kad prie fabriko vartų laukia

Bet Jurgis to nepaisė. Priešingai, jam tas patiko.TZ., ...... . jam iciįj jaunu.
Kitą dieną jau jie buvo savo namuose. Vyrai, parėję Geri švytruoti rankomis ir nerimauti, kol gausi

nvhn erumr hielzn i iv/lznnrln iv nvn H m nnuri i n 111 n i o , . - 7 °iš darbo, greit biskelį užkando, ir pradėjo nešti į naująją 
vietą, ką tik turėjo. Pirktieji namai buvo daugiau kaip! 
poros angliškų mylių atstume, tačiau Jurgis tą naktį 
du kartu suvaikščiojo, kiekvienu kartu nešdamas dideles 
naštas šienikų, patalų, drapanų ir kitokių daiktų, surai
šiotų į pundus ar sukimštų į maišus. Kurioj nors kitoj 
Chicagos daly j galėtų suareštuoti dėl vaikščiojimo gat
vėmis su tokiais pundais, bet Packingtowne, matomai, 
policistai buvo prie to pripratę, todėl ne bent tarpais ei
nančiųjų užklausdavo, tai ir viskas. Namai jiems visai I 
puikiai išrodė, kada tapo ištaisyti ir visi rakandai išdės
tyti; net ir prie menkos lempos šviesos jie beveik taip 
išrodė, kaip ant tojo plakato. Ona tiesiog šokinėjo iš-, 
džiaugsmo ir, drauge su pussesere Mare, paėmusios 
Jurgį už rankų, apvadžiojo po visus rūmus, atsisėsdamos 
į kiekvieną kėdę ir priversdamos jį padaryti tą patį. 
Viena kėdė sugirgždėjo jam į ją atsisėdus, ir jos net 
sušuko nusigandusios taip, kad visi namuose sujudo. 
Bendrai, tai buvo džiaugsmo diena ir, nepaisydami dide
lio nuovargio, Jurgis su Ona prasėdėjo iki vėlyvos nak
ties, vien laikydamiesi už rankų ir dairydamiesi iš 
džiaugsmo aplinkui. Jiedu rengiasi apsivesti, kaip greit 
viskas bus aprūpinta ir kai tik šiek tiek pinigų bus , . v . . .
sutaupyta. Ir čion jie gyvens—anas, ana rūmelis busį?^ 3°.su. neuzsi tikėjimu ir saugodavosi su juo į pasne- 
juodviejų! į kėsį leistis, ne bent tarpais pasakydavo: “Nieko, pabūk

Visi be galo džiaugėsi, ruošdami ir puošdami namus. o, pats pamatysi.
Jie neturėjo pinigų prašmatniems dalykams pirkti, bet . Vienu is klausimų, su kuriuomi čia Jurgiui teko

ką kitą pradėti, kaip jam seniau tūluose darbuose pasi
taikydavo. Jis juokdavosi, bėgiodamas iš vienos vietos 
į kitą, tik retkarčiais greitai dirstelėdamas į žmogų, be
siskubinantį pirma jo. Tai nebuvo taip jau labai sma
gus darbas, kurio žmogus pageidautum, bet tai buvo 
būtinai reikalingas darbas; o kogi žmogus gali daugiau 
reikalauti, jei ne progos atlikti ką nors naudingo ir už 
tai gauti gerą užmokestį?

Taip Jurgis manė, taip ir kalbėjo, gana drąsiai ir 
laisvai išsireikšdamas savo mintis. Tačiau jam teko 
labai nusistebėti patėmijus, jog toks jo atvirumas gali 
jam daug nesmagumo suteikti, kadangi daugelis darbi
ninkų ten visai kitaip žiūrėjo į tokius dalykus. Jam 
nesmagu darėsi, kai pradėjo patėmyti, kad dauguma 
darbininkų nekenčia savo darbo. Išrodė keista, net baisu, 
bet tai buvo žinomas faktas, kad jie nekentė savo darbo. 
Jie nekentė bosų ir savininkų, jie nekentė visos tos vie
tos ir visos apylinkės—net viso miesto kokia tai aštria, 
žiauria neapykanta. Moterys ir maži vaikai tuoj pra
deda keikti, užvedus kalbą apie tai—viskas bjauru, 
bjauru, paprastai jie sako. Kai Jurgis užklausdavo, ką 
jie nori tuomi pasakyti, tieji tuojau pradėdavo žiūrėti

tūlų būtinai reikėjo, todėl prisiėjo pirkti iš paskutiniųjų, i susidurti, buvo unijos.^ Jis nieko apie jas nebuvo, girdė- 
Toki supirkimai Onai buvo pageidaujamiausias dalykas, Ks \r ^eikėjo jam aiškinti, kad_ tai žmonės^ vienijasi
nes juos atlikdavo vakarais, kad Jurgis galėtų eiti drau
ge. 'Jeigu net reikėdavo tik pipirines, bei už dešimtuką teises.
pusės tuzino stiklų, vistiek abu leisdavosi į miestą, šeš
tadienio vakarą jiedu parėjo namon prisikrovę pilną 
ragažę visokeriopų pirkinių, o kai išdėstė viską ant sta
lo, tai ne tik kad suaugusieji žiūrėjosi apstoję aplink, 
bet ir vaikai sulipo ant kėdžių, arba prašė juos užkelti. 
Ten radosi cukraus ir druskos, arbatos ir pyragaičių, 
blėkinė taukų, kibirėlis pienui, šepetys grindų šiūravi- 

' mui, čeverykaičiai antrajam iš vyresniųjų vaikų, blėkinė 
bonka kerosinui, plaktukas ir svaras vinių. Vinys buvo 
reikalingos įkalinėjimui į sienas viralinėje ir miegrū- 
miuose, kad būtų galima įvairius daiktus ant jų suka
binėti. Ir dabar jie tarėsi, kur būtų geriau kokį daiktą 
kabinti, kad žinojus, kur vinis sukalti. Jurgis pradėjo 
kalti ir nusimušė pirštus, nes plaktukas buvo per mažas 
ir įpyko, kadangi Ona neleido užmokėti penkiolikos 
centų daugiau ir nupirkti didesnį. Jis liepė jai pačiai 
kalti. Ona paėmė, bet tuojau taip sudavė į nykštį, kad 
net verkti pradėjo taip, kad reikėjo Jurgiui ją raminti 
ir pūsti 
prikalę, 
nies ką 
medinę 
daiktai, 
buvo taipgi nupirkęs. Rytoj jis ketino, nulupęs vieną 
šoną, sudėti lentynai tęs ir tokiu būdu padaryti iš jų 
spintas daiktų susidėjimui. Lizdas, kuris buvo reklamose 
skelbiamas, neturėjo, tačiau, plunksnų tokiam skaičiui 
paukščių, kiek jų buvo šitoj šeimynoj.

užgautąjį pirštą. Galop visi bandė iš eilės ir 
kur tik jiems rodėsi reikėjo, ant kiekvienos vi- 
nors užkabino. Jurgis parsinešė namon didelę 
skrynę, kokiose į krautuves pareina sukrauti 
o Joną nusiuntė parnešti dar ir kitą, kurią jis

kovai už savo teises. Jurgis klausė, ką tai reiškia “savo 
.” Jis to klausė nieko blogo nemanydamas, nes jis 

pats nenuvokė turįs kokias nors teises, 
jieškoti darbo, o gavus jį—daryti, ką jam bosas liepia. 
Bendrai, dėl tokių jo nekaltų klausimų darbininkai tik 
pykdavo ir vadindavo jį kvailiu. Ten buvo mėsininkų pa- 
gelbininkų unijos delegatas, kuris bandė pasikalbėti su 
Jurgiu, kalbindamas įstoti į uniją. Bet kaip greit šis 
sužinojo, kad prie to reikėtų šiek tiek savo pinigų pri
dėti, jis ant syk nuo to atšalo. Minėtasis delegatas buvo 
airis ir lietuviškai žinojo tik keletą žodžių. Negalėdamas 
Jurgį į uniją prikalbinti, įpyko ir ėmė jį bauginti. Galop, 
Jurgį apėmė piktumas ir jis jam gana aiškiai davė 
suprasti, kad reikės daugiau kaip vieno airio, kad jį 
bauginimais į uniją įrašyti. Biskelis po biskelio jis su
žinojo, kad svąrbiausias dalykas, ko darbininkai norėjo, 
tai sulaikyti tokį pašėlusį skubinimą; jie stengėsi suma
žinti paskubos darbą, kad dirbti žmoniškiau, nes dau
gelis tiesiog nespėja, jie sakydavo, ir negalima kęsti, 
kad tas žmones sunaikintų. Bet Jurgis visiškai nepri- 
jausdavo tokioms nuomonėms, kaip toji: jis pats spėja 
darbą atlikti, tai turi galėti ir kiti, jeigu jie dar kam 
nors tikę, o jeigu ne,—lai eina kur kitur. Jurgis tuomet 
knygų dar neskaitė ir jis nebūtų žinojęs, kaip ištarti 
laissez-faire, tad tie dalykai jam buvo nesuprantami, 
bet jis jau buvo gerokai pasibaladojęs šiame pasaulyj ir 
žinojo, jog kiekvienas turi suktis, kiek tik gali, o jeigu 
jis nieko gero negali, tai jo aimanavimų mažai kas 
klausys.

(Bus daugiau)

ga-

re- 
vi- 
už-

vome nuvežti į įvairius viešbu
čius poilsiui. Pasilsėti teko 
na gerai.

Kadangi paskutiniu laiku 
akciniai elementai pradėjo 
sais atžvilgiais provokuoti
sieniečius, kurie daugiausia yra 
pažangių minčių žmonės ir su
daro rimtą darbo klasės jėgą, 
tenka Paryžiuje jau pirmose 
dienose susidurti su daugeliu 
įvairių sunkumų iki tolimesnių 
pasėkų.

Pradėjome kasdieninio gyve
nimo eigą. Lėšas gyvenimui 
skiria, kaip matosi, Ispanijos 
demokratinė vyriausybė. Teks 
labai, smarkiai ekonomiškai su
sispausti, nes užlaikomų skai
čius jau išaugo didelis, gi atei
tyje dar padidės. Kas turi gali
mybės keliauti savuosna kraš- 
tuosna, tas jau rengiasi kelio
nei. Didžiausia kliūtis — lėšų 
stoka.

Turiu pranešti jums, drau
gai, kad Paryžiuje yra nema
žas būrelis lietuvių, kurie čia 

įgyvena iš senesnių laikų; ką 
... ... ypatingesnio jie yra nuveikęgana stipri savo reikaluo- . . .... .i progresyviame judėjime, nete- 

.,__ __  ! ko dar sužinoti. Susipažinau
| su viena drauge iš Lietuvos, 
kuri duos progos susipažinti su 
tais lietuviais, kurie, kaip gir
dėjau, ruošia neužilgo vakarą.

Randasi Paryžiuje taipgi ke
letas lietuvių karo veteranų, 
atvykusių iš Ispanijos. Tarp jų 
ir drg. Kuprinskas. Dėl stokos 
laiko neteko dar susipažinti. 
Laukiame taip pat atvykstant 
ir daugiau lietuvių.

Tai ir viskas, trumpai, apie 
kelionę ir iš dabarties. Steng
siuos plačiai susipažinti su Pa
ryžiaus gyvenimu ir su politi
ne padėtimi. Dėsiu pastangas 
daug ką iš praeities ir dabar
ties parašyti pažangiai Ameri
kos lietuvių spaudai. Didžiausia 
kliūtis tam, bus lėšų stoka. 
Kaip matosi, vos užteks pragy
venimui.

Turiu prisirinkęs daug įdo
mios ispaniškos medžiagos, 
kurią norėčiau jums pasiųsti, 
gal ką nors išsiversite. Ypač 
turiu priminti, kad aptikau 
viename gausiai išsiplatinu
siame žurnale platų aprašy
mą, su daugeliu įvairių iliu
stracijų, apie Lietuvą. Straips
nis pavadintas “Diktatorius.” 
Daugiausia rašoma apie Vol
demarą. Straipsnio autorius 
Dovainis, kuris jau senai ran
dasi Ispanijoje. Visa bėda, 
draugai, dabar man Paryžiu
je, tai stoka kultūros reika
lams lėšų, kurių gauti yra 
sunku. Daug yra šelpiamųjų. 
Gi pačios darbininkiškos orga
nizacijos finansiniai labai silp
nai stovi. Norėčiau jūsų, 
draugai, paprašyti dėl šio rei
kalo kelioliką centų. Bet, ge
rai žinodamas jūsų kasdieni
nius rūpesčius, atsisakau nuo 
to. Labai esu ir taip dėkin
gas, kad visą laiką Ispanijon 
man ir kitiems lietuviams 
siuntėte ir siunčiate savo dien-

Salud,
E. Lapinslcas.

1938-X-15, Francija.

Inkerman, Pa

ilgos kelionės atvažiavo-i 
patį Paryžių, kuris savo 
yra gana didelis. Perone 
prisirinkęs nemažas gimi- 

artimųjų būrys, kuris,

Įvyko Graži “Pare”

Spalių 23 d. šiame anglia
kasių kaimelyj, d. Sandargie- 
nes namuose, įvyko labai nuo
taiki “pare” dėl “Daily Work- 
erio” finansinės paramos. Tai 
pirma tokios rūšies “parė,” 
kuri buvo surengta kilniam, 
darbininkiškam tikslui. Buvo 
rengta ir bijotasi, ar bus to
kiam tikslui pritarimo. Apsi
rikta. Inkermaniečiai puikiai 
tikslą įvertino ir “parėn” at
silankė 40 ypatų. Tiesa, buvo 
svečių ir iš toliau, kaip tai: 
dd. Valukai iš Scrantono, Rau- 
duvei ir Valinčius su Kalaus- 
ku iš Pittstono. Taipgi lankė
si ir Kom. Partijos darbuoto
jai iš Wilkes-Barre.

Barą pilniavojo dd. Kalaus- 
kas su Visockiu; valgiais ap
tarnavo Sandargienė su Žiū- 
riene. Pelno “D. W.” liko 
$8.84. Didis ačiū dalyviams ir 
aptarnautojams.

—o—
Gruodžio 10 d., 7 vai. vaka

re, bus perstatyta trijų aktų 
komedija “Pusseserė Salomė
ja.” Dailės ir meno kavalkė- 
lis Inkermane yra retenybė. 
Laike 20 metų nieko pana
šaus čia neįvyko. Mylintieji 
dailę iš Čia turi vykti Wilkes- 
Barren, Pitstonan ir nėt 
Scrantonan. Bet ir tuose 
miestuose ne tankiai meno va
karai yra suruošiami.

Dabar pasitaiko proga ir 
visi, kaip inkermaniečiai, taip 
ir apylinkių lietuviai meldžia
mi pasinaudoti.

“Pusseserė Salomėja” yra 
labai juokinga komedija, neį
žeidžianti nei tikybos, nei po
litinių įsitikinimų. Ji yra, 
taip sakant, savose, “privatiš- 
kose” ribose, vaizduojanti tū
lų, biskį pagverusių ameriko
niškų šeimų nuotikius. Ji 
buvo atlošta Wilkes-Barre ir 
Scrantone. Kurie ją matė, tai 
tvirtina, kad negalima išsilai
kyti be stipraus juoko nuo 
pradžios iki galo. Ir juokiasi 
visi: seni, jauni ir net vai
kai.

Ją perstatys ALDLD 213 
kp., veikiant Wilkes-Barre mė
gėjams. Vieta: Lietuvių Kliu- 
bo svetainė, kampas Winter ir 
Union Sts. Įžanga: 35c; vai
kams—15c.

V. Kuršėniškis.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
S kai ty tolu.

karei-Italijos karalius Viktoras Emanuelius sveikina sugrįžusius iš, Ispanijos 
vius, kurie ten buvo Mussolinio pasiųsti smaugt Ispanijos žmones ir respubliką.
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Lawrence, Mass.
4 Įvairios Naujienos

Amerikos Komunistų Parti
ja duos parengimą kiekvieną 
šeštadienį savo raštinėje, po 
num. 233 Chestnut St. Ten 
bus "rodomi ir krutami pa
veikslai. O įžanga visiems 
veltui.

Kas norite, galite ateiti ir 
dalyvauti. Ten taipgi bus ska
nių valgių ir visokių pamargi- 
nimų.

raštyje telpa labai graži apy
saka “Raistas.” “Laisvė” taip
gi talpina daug europinių ži
nių, kas kiekvienam įdomu ir 
svarbu sekti.

—o—
Apsivedė A. Galinis su Ma- 

siliūnaite. Abiejų jaunavedžių 
tėvai yra laisvi žmonės ir 
“Laisvės” skaitytojai. Linkime 
draugams Galiniams laimingo 
gyvenimo, taipgi būti laisvais 
ir progresyviais žmonėmis.

L. K. Biuras.

LDS 51 kp. rengiasi iš anksto 
prie šaunaus baliaus, kuris įvyks 
senų metų vakare, būtent, šešta
dienį, 31 d. gruodžio, Vander- 
veer Svetainėj. Visiems žino
mas Polka Dots orkestras jau 
iš anksto specialiai lavinasi 
naujas polkutes ir valcus, tad 
prašome visų užsimarkiuoti tą 
dieną raudona kreida ir smagiai 
užbaigti senus metus. Užtikri
name, kad parengimas visus 
patenkins. Eugenija.

—o—
Spalių 23 d. čionai kalbėjo 

drg. A. Bimba. Kalba buvo 
pašvęsta daugiausia rinki
mams. Mat, dabar tas tai yra 
svarbiausias klausimas, nes 
visi reakcionieriai zuja ir no
ri laimėti rinkimus prieš Nau
jąją Dalybą. Kalbėtojas ragi
no neduoti nei vieno balso už 
Republikonų Partijos kandi
datus. Agitavo balsuoti už 
Komunistų Partijos kandida
tus.

Taipgi prisiminė ir apie 
Europos dalykus, kaip Angli
ja ir Franci ja sumėsinėjo če- 
choslovakiją. Tas pats gali 
atsitikti ir su Lietuva. Todėl 
drg. Bimba ragino ginti Lietu
vos nepriklausomybę ir kovoti 
už atsteigimą demokratijos Lie
tuvoje.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui lėšų. Surinkta $6.- 
07. Aukavo sekami: B. čula- 
da ir A. Latvėnas po $1; po 
25c—O. Butėnienė, P. Liup- 
ševičius, S. Penkauskas, A. 
Večkys. Kiti aukotojai neno
rėjo, kad jų vardai būtų už
rašyta ir nebuvo užrašyti. 

—o—
CIO Unija gerai gyvuoja. 

Naujų narių pribūna kasdien. 
Kurie ateina unijos raštinėn, 
tai visi smagūs.

Tenka daug kalbėtis su dar
bininkais unijos reikalais. Nei 
vienas kol kas nesako, kad 
kas nors būtų negerai unijoje.

Pastaba darbininkams. Ku
rie negaunate dirbtuvėje ly
giai dirbti, tai ateikite į uni
jos ofisą ir duokite raportą 
apie tai. Nieko nesibijokite, 
nes juk tik tam ir yra unija 
suorganizuota, kad darbinin
kams padėti ir kad jų reika
lus atstovauti dirbtuvėse.

Taipgi, kurie dar nemokate 
mėnesinių duoklių, tai mokė
kite, nevilkinkite, nes jums 
patiems nebus gerai, kai ne
turėsite knygutės. Dabar ge-. 
riausia proga pasimokėt, nes 
unijos kolektoriai eina dirbtu- 
vėn ir kolektuoja. Todėl kiek
vienas pasimokėkite!

—o—
Atsiranda vagilių naujos rū

šies. Pradėjo nuimdinėti nuo 
automobilių ratus su tajeriais. 
Jau bent 2 darbininku taip api
plėšė prie Ayer Mill dirb
tuvės. Gerai prisukite ratus, 
kad žulikai negalėtų juos nu
imti.

—o—
Draugijų Sąryšis rengia ba

lių ir šokius lapkričio 12 d. 
Tai bus metinis balius. Visų 
draugijų nariai privalote daly
vauti. Kurie nebūsite, turėsi
te mokėti $1 bausmės. Tai 
jau geriau dalyvauti ir para
ginti savo kaimynus, kad da
lyvautų. Bus geras orkestras.

—o—
Spalių 30, d. čionai rodė so

vietinius judžius rusų svetai
nėje. Publikos buvo pilna sve
tainė, net neužteko sėdynių. 
Visi giria, kad filmą buvo ge
ra. Taipgi bus greitu laiku 
rodomas kitas sovietinis judis, 
“Čigonka.” Tėmykite “Lais
vę,” bus pranešimas.

—o—
Lawrence visuomenei. Ku

rie norite “Laisvės” prenume
ratą atsinaujinti ar užsipre
numeruoti, kurie dar neskaito
te, galite tą padaryti pas P. 
Tamašauską, S. Penkauską, V. 
Kralikauską, J. šiupetrį, A. 
Butėną ir J. čiuladą.

Užsiprenumeruokite dien
raštį dabar, nes prenumerata 
yra nupiginta ir dabar dien

Easton, Pa. Baltimore, Md.
Smulkios Mūsų Miesto Žinutes

29 d. spalių buvo rengia
mas Lietuvių Piliečių Kliubo 
maskaradų balius, kuris visais 
atžvilgiais gražiai nusisekė. 
Dalyvavo gražios publikos ir 
didelė dalis buvo apsirengę, 
apsimaskavę. Buvo duotos do
vanos už gražiausius ir juo-

Ne Visiems Patinka
Kaip visiems Baltimorės lie

tuviams yra žinoma, Lyros 
.Choras jau metai laiko gy
vuoja. Į metus laiko daug iš
moko, daug užkvietimų dai
nuoti gavo, daugelyje vietų 
dalyvavo, dainavo. Bet visvien 
ne visiems tas garbingas dar-

dievių choras,” todėl mes, 
kad ir labai mylėtume pas jus 
ateiti ir su jumis mokintis, pri
versti esame susilaikyti, nes 
kitaip būtų namuose nesma
gumų ...”

Mums labai yra aišku, kad 
jaunuoliai labai nori pas mus 
ateiti ir Lyros Chore mokin
tis. Visiems yra žinoma, kad 
mes turėjome daug jaunuolių 
visokių sriovių, bet, žinoma, 
vasaros laiku ne visi sutiko 
praktikas laikyti; tūli pasi
traukė. Bet atėjus rudeniui 
vėl nekurie sugrįžo. Todėl dar 
kartą pakartoju, kad jaunuo
liai neturėtų kęsti baimės, kad 
reikės “prieš dievą dainuoti,” 
ką tas jaunuolis paplepėjo. 
Lyros Choras nieko bendro 
neturi su tokiais dalykais. Mū
sų choras yra grynai dailės 
organizacija. V—s.

Detroit, Mich.

* I Taipgi draugai "Laisvės” vajinin- 
’ kai duos pranešimą, kaip jiem seka

si “Laisvės” vajus, kuris šiuo kart 
; tęsiasi. Bus išduotas raportas dėl 
“Laisvės” rengto naktinio pikųiko.

Apkalbėsim LLD III Apskričio 
konf., kuri įvyks lapkr. 13.

Washington. - Amerikoswa- 
darbo ministerė Frances terbury. Nors šį rudenį daug konf. 
Dppleinct nrtvjwkp kori nlip- įvyksta, bet jos svaibios, apie jas rerKinS palvai Ke, Kaa pne reikia kalbėti. Jeigu mes nesirūpin- 
no kompanijos, atliekančios simės patys savimi, tai kada nors, 
didnesnius darbus pagal vai- gaį ate_lt gadyje ir čia kad “rupm- v 1 ° sis musų reikalais, koki amenko-dzios užsakymus, mokėtų niški hitleriai. Verčiau patys savimi 
savo darbininkam nemažiau rūpinkimės. Dalyvaukite draugės ir 
. . , . draugai mitinguose. J. ž.
Iz- o 1ia w l \ s vi iii 1i * tai i o m n v1

USA Darbo Ministerė Reika"- 
lauja Daugiau Algos Plie

no Darbininkam <

kaip po 62 centų ir pusę per 
valandą trisdešimt šešiose 
valstijose ir bent po 45 cen- 
tus valandai dvylikoje pie- SSnėnio1^'

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 9 d., A. Tcnio, Winans ir 16th 
gatvių, lygiai 8 v. v. Prašome visų 
narių susirinkti, nes bus labai daug 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi nepa
mirškite ir naujų narių atsivesti įra
šyti į kuopą. — C. Andriūnas, Sekr.

(262-263)
WORCESTER, MASS.

Lapkričio 7-tą, pirmadienio vaka
re, 8 valandą, yra rengiama prakal
bos Komunistų Partijos rinkimų 
kampanijai. Kalbėtojai bus kandida
tai į valdvietes. Prakalbos bus Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St. Ne
pamirškite atsilankyt ir atsivest 
draugus. — Komisija. (260-1)

CLEVELAND, OHIO
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

atkeltas iš paskutinio šio mėnesio 
į antrą trečiadienį 

kiekvieno mėnesio. Susirinkimas 
' ., 7:30 v. v., Liet.

. . . Darb. Svet., 920 E. 79th St. Prašo-kymaS reiškia priedus dar- mc visų narių atsilankyti į šį susi- 
' rinkimą, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. — J. Bagužis, Rašt.

tinių valstijų.
Darbo ministeres patvar- Jį lfįPkr-.

bininkam po 2 iki 10 centų 
per valanda tokiose dirby- 
klose.

Chinijos Armija su 100

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkr. 9 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, būti
nai dalyvaukite susirinkime, nes tu-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717#

kingiausius kostiumus. Kadan
gi ne visus žinau, kas gavo 
dovanas, tai nei vieno vardo 
neminėsiu. Gal kitas kores
pondentas tatai atliks. Abelnai 
imant, balius buvo smagus ir 
draugiškas ir Kliubui duos 
gražaus pelno. Susirinkusieji 
smagiai laiką praleido prie 
šaunios Polka Dots orkestros.

—o—
Ligos ir Nelaimes

Negeistina nelaimė patiko d. 
K. Strauką, Lietuvių Piliečių 
Kliubo pirmininką ir LDS 51 
kuopos narį. Jis betaisant 
naujai įgytą kliubo namą, nu
puolė sklcpan ir ne tik kad 
skaudžiai persimušė galvą 
(reikėjo susiūti), bet dar nu
garą taip pavojingai užgavo, 
kad prisieis dar ilgokai pa
sirgti, pakol pilnai sugys. Mes 
reiškiame d. Straukui mūsų 
gilią užuojautą jo nelaimėje 
ir vėlinamo greito pasveikimo!

—o—

Taipgi serga kitas LDS 51 
kuopos narys, būtent, d. Jur
gis Jankus, kuris atvyko iš 
Paterson, N. J., gyventi pas 
sūnų ir persikėlė į vietinę 
kuopą. Sakoma, serga širdies 
liga.

—o—
Drg. F. Urba, kuris buvo 

sužeidęs rankos gyslas, jau 
sveiksta ir šiomis dienomis at- 
simaldavo nuo pašalpos.

—o—
- Teko nugirsti, kad d. Jonas 
žąsinas, kuris seniau labai 
pavojingai sirgo ir buvo pagi
jęs, dabar vėl pradėjo sirgi
nėti ir darbo nebegali dirbti. 
Jis yra nariu ALDLD 13-tos 
kuopos.

Visiems sergantiems drau
gams linkime greito pasveiki
mo ir prašome visus, kam tik 
laikas pavėlina, aplankyti 
jtios. 

—o—
BŪSIMI PARENGIMAI

21 Metų Sovietų Sąjungos 
Paminėjimas

Paminėjimas įvyks Vander- 
veer Svetainėje, lapkričio 12 
d., kaip 7:30 vai. vakare. Bus 
rodomas sovietinis judis ir bus 
geri kalbėtojai, taipgi ir kito
kių pamarginimų. Visus lie
tuvius kviečiame dalyvauti. 
Įžanga bus tiktai 25c. Nepa
mirškite ! šeštadienį, 12-tą 
lapkričio.

—o—
A. Bimba Kalbės Eastonę!

Drg. A. Bimba apsiėmė kal
bėti Eastone prakalbose, ku
rias rengia Literatūros Drau
gijos 13-ta kuopa 18 d. gruo
džio. Tai bus svarbu visiems^ 
dalyvauti ir išgirsti vieną iš 
geriausių lietuvių kalbėtojų ir 
rašėjų, o drg. Bimba jau senai 
yra Eastone kalbėjęs. Prašo
me tėmyti tolimesnius praneši
mus “Laisyėje.”

—o— t *
Naujų Metų Sutiki/rio Vakaras

Sulyg senos tradicijos, vi
suomet yra rengiamos Naujų 

l afetų sutikimo 'prainogos, taip 
ir šiais metais LLD 13 kp. ir

bas patinka.
Ateina jaunuolių, ateina ir 

augusių mokintis dainuoti. 
Bet, žiūrėk, už kiek laiko pa
sitraukia, neateina. Suėjus 
pasitraukusius dainininkus už
klausi : “Kodėl- neateinate dai
nuoti?” Gauni atsakymą su 
visokiomis priežastimis. Vie
nas sako, “Turiu eiti į mo
kyklą tą vakarą.” Kitas sa
ko, “Turiu išvažiuoti ant muš
tro, nes esu valstijos milici- 
jantas...” O kiti dar suran
da kitokių, išsisukinėjimų.

Bet vienas jaunuolis tai juo
kingiausią išsisukinėjimą pa
sakė. Pasimokinęs kelis va
karus prie Lyros Choro dai
nuoti, sumanė “kvitint,” nes, 
girdi, Lyros Choras “ant die
vo dainuoja.” Tas jaunuolis, 
parėjęs namo, paėmęs mamy
tei už žiurkšto, sako: “Aš 
jau dainuoti daugiau neisiu, 
nes tie bolševikai ant dievo 
dainuoja. . .” žinoma, motinai, 
išgirdus tuos sūnelio žodžius, 
visi plaukai ant galvos atsi
stojo. O sūnelį palaikė didžiai 
susipratusiu ir dievobaimin
gu.

Bet kas gi su tuo jaunuoliu 
atsitiko, kuomet pasitraukė 
nuo choro? žinoma, labai 
negražiai. Tėveliui kaštavo 
daug pinigų, kad jaunuolį iš
gelbėjus iš namų nelaisvės. 
Na, o jeigu minėtas jaunuolis 
ir šiandien būtų chore dai
navęs, žinoma, tas būtų ne
atsitikę. O tėvas ir motina, 
jeigu bolševikų nesibijotų, 
taipgi daugiau laimėtų. Jeigu 
tokio jaunuolio tėvas būtų pa
aukavęs nors kelintą dalį tų 
pinigų chorui ar darbininkų 
klasei, tai būtų ir vardas jau
nuolio ir jo tėvo gražiai skam
bėjęs ir tuo pačiu kartu jaus
tųsi, kad atlieka darbą, kurį 
turėtų atlikti kožnas susipra
tęs darbininkas.

Jeigu jaunuolis turėtų kokį 
užsiėmimą, kaip chore dai
nuoti mokintis, tai neturėtų 
laiko iš kelio išeiti, išdykau
ti. Palaidi vaikai auginami, 
labai bloga praktika.

Todėl ir yra reikalas tė
vams pasirūpinti laiku, kad 
jaunuoliai būtų aprūpinti, kad 
ncsiblaškytų naktimis gatvėse. 
Verčiau leiskite juos mokintis 
prie Lyros Choro, kai ir de- 
sėtkai kitų jaunuolių mokina
si jau virš metai laiko. Tuo
met tėvai žinosite, kur jūsų 
vaikai yra, ką jie daro, ko jie 
mokinasi, kiek jau išmoko.

Klaidingai ir mažai supran
ta tie tėvai, kurie gązdina sa-* 
vo vaikus bolševizmu ar rau
donu baubu. Tokie tėvai 'lošia 
tokią pat rolę, kai reakcija, 
kuri gązdina viso pasaulio 
darbininkus raudonais bau
bais, o tuo pačiu kartu sau 
vysto f asistuojančius lizdus ir 
vis toliau ir toliau spaudžia 
darbininkus, ir vis plačiau ir 
plačiau išnaudoja.

Kai kurie jaunuoliai mums 
nusiskundžia, kad jų tėvai ne
leidžia į mūsų chorą mokintis 
dainuoti. Jie sako: “Mūsų 
tėvai mus bara ir gązdina, 
jog “ten bolševikų choras, be

ls Paminėjimo 21 Metų Gy
vavimo Sovietų Sąjungos

Lapkričio 1 d., 8 vai. va
kare, Arena Gardens, įvyko 
prakalbos, kurias surengė Mi
chigan valstijos Komunistų 
Partija. Svarbiausiu vakaro 
kalbėtojum buvo William Z. 
Foster, pirmininkas Amerikos 
Komunistų Partijos. Taipgi 
kalbėjo Komunistų Partijos 
kandidatai į valstijos legisla- 
tūra, Mericl C. Works ir Ri- 
chard McMahon.

Fosteris kalbėjo trumpai, ai
škino, kaip Sovietų Sąjunga žy
giuoja smarkiai pirmyn. Taipgi 
pajuokė Anglijos ir Franci jos 
leidžiamus paskalys apie Sovie
tų Raudonosios Armijos ir or
iai vyno silpnumą. Bet, sako, 
Hitleris tiem paskaliam netiki. 
Nors jis jaučiasi galingas, gro
bia silpnenes valstybes, bet į 
Sovietų Sąjungos žemę neiš
drįsta kojos įkelti.

Demokratijos priešai bandė 
išardyti prakalbas, paleisdami 
svetainėj ašarinių dujų. Nors 
publikai, kuri susidėjo iš kelių 
tūkstančių, prisiėjo pakęsti du
jų, kurios degino akis, bet pra
kalbos buvo tęsiamos iki galo ir 
niekas nebėgo iš. svetainės.

Mat, demokratijos priešai 
prieš rinkimus rodo, kokias me
todas jie vartos prieš demokra
tijos palaikytojus, jeigu jie lai
mės šio rudenio rinkimus. To
dėl, mylinti demokratiją visi ir 
visos lapkričio 8-tą dieną į bal
savimo vietas, kad sumušus de
mokratijos priešus.

Apie 2 savaitės tam atgal 
mūsų vieną veikliausi draugą 
partijietį, Petrą žemaitį, pati
ko baisi nelaimė. Timkens Ale 
Co. trokas užvažiavo einant 
skersai gatvę. Tapo sulaužytos 
abidvi kojos, ir sužalotas vei
das. Todėl, draugai ir draugės, 
kuriem laikas pavėlina, atlan
kyki! jį. Draugas žemaitis ran
dasi Receiving ligonbutyj.

J. B.

Užsimušė Du Hitlerio Teismo 
Prokurorai

Berlin. — Automobilio ne
laimėje užsimušė Parey ir 
Geibel, prokurorai specialio 
nazių teismo, kuris veikia 
tik prieš šnipus ir vadina
mus “valstybės išdavikus.” 
(Naziai “išdavikais” laiko 
visus komunistus ir socialis
tus.)

Moteris—Sovietų Gele
žinkelio Direktorė

Maskva, lapkr. 4. — Zina
ida Trockaja paskirta Mas
kvos apylinkės geležinkelių 
direktore. Jinai buvo pirmu
tinė moteris mašinistė trau
kinio garvežio ir taip pat 
smarki veikėja moterų j u* 
dėjime.

Tanky Isidrūtina 
Naujose Linijose

Shanghai., — Chinai su
telkė apie 300 tūkstančių sa
vo kariuomenės į naujas ap
sigynimo linijas Hunan pro
vincijoj, į pietų vakarus nuo 
Hankowo.

Chinų armijos turi ten 
per 100 naujų tankų ir bū
rius “rusiškų” lėtuvų. Chi- 
nam duodą patarimus grupė 
sovietinių specialistų.

Yunane, į šiaurių vakarus 
nuo Kantono, chinai įsiku
ria nauja orlaivių stovyklų. 
Ten amerikiečiai orlaivinin- 
kai lavina jaunus chinų la
kūnus.

Chinai turi amunicijos 
bent šešiem mėnesiam. Jie 
dabar vengsią didžių fron- 
tinių mūšių iš vadinamų 
“pastovių” pozicijų, o dau
giau veiksią greitais parti
zaniškais būriais prieš japo
nus. Taip chinai tikisi labiau 
suvargint japonus ir išsemt 
jų spėkas.

Didžiose gi pozicinėse ko
vose japonai daugiau laimė
tų, nes jie turi kur kas dau
giau kanuolių ir kitų naujo
viškų pabūklų.

rėsime daug dalykų svarstyti. Taip
gi stengkitčs visi pasimokėti už 
1938 m., nes Centras ragina visus 
narius, kad užsimokėtų. — V. K. 
Sheralis. (262-263)

BAYONNE, N. J.
L. A. Ukėsų kliubo mėnesinis su

sirinkimas įvyks antradienį, lapkri
čio 8 d., prasidės 7:30 vai. vakare, 
bus kliubo patalpoje, Liberty Hali, 
329 Broadway.

Yra daug svarbių dalykų aptari
mui, tad malonėkite visi dalyvauti, 
seni nariai ir atsiveskite naujų. — 
Sekr. S. Radušis. (261-262)

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

Lietuvių Literatūros Draugijos 28 
kp. nariai ateikite į susirinkimą ir 
pasiimkite šių metų knygą “Ūka
nos”, įvyks lapkričio 8, 774 Bank 
St., vakare. Draugai pasiimkit ir 
skaitykit.

i

CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

DAI ir kiti MEŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI varginantieji skaus
mais ir nepatogumais, INKSTŲ, 
PŪSLĖS 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

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Avo. ir Irving Place

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. 
Varpo Keptuvės Keksai

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duonq per paštų j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

- ■ ..

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

britvos, 2 Victrola grama- 
daug rekordų, ir daugeliu 
daiktų. Viskas parsiduoda 
kainos. Galite mane matyt

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

PARDAVIMAI
Parsiduoda karpenterio (staliaus) 

varstotas, clcktrikinis ketvirtadalio 
arklio pajėgos motoras su pjūklu ir 
pieluojamu akmeniu. Pjūklai — 1 
yra 3 pėdų ilgio, kiti mažesni. Pusė 
tuzino plaktukų nuo pusės svaro iki 
12 svarų. Jack (keltuvas), vartoja
mas iškėlimui sunkių daiktų. Klari- 
netas, 4 
fonai su 
smulkių 
už pusę
visą dieną iki 10 vakaro. Apartmen- 
tas 3, 412 Pulaski St., kampas Stuy- 
vesant Avė., prieš Beth Moses ligon- 
bučio arti Broadway ir Myrtle Ave., 
Brooklyn, N. Y. (261-263)

Israel Amter, Komunistų 
Partijos kandidatas į kongres- 
manus-at-large New Yorko 
valstijoj, parašė asmenišką 
laišką į piliečius, o komunis
tai išsiuntinėjo pusę miliono 
to laiško kopijų registruotiems 
piliečiams savo apylinkėse. 
Laiške rašo:

<

ISRAEL AMTER

prašant jūsų balso. Balsas už 
mane yra balsu už vienybę ir 
progresą”.

Nedaug kas gali pasidžiaugt 
tokiu rekordu, kaip draugas 
Israel Amter ir jo partija. Tą 
rekordą geriausia bus galima 
įvertint ^alsavimu už jį.

Israel Amter, Komunistų 
Partijos kandidato į kongres
manus-at-large, vardas balsa
vimų mašinoj bus galima rast 
po raide G, 7-toj eilėj iš kai
rės į dešinę. Visos kitos vie
tos G eilėje bus tuščios, ka
dangi, kaip d. Amter sako, 
Kom. Partija ištraukė visus 
kitus savo kandidatus. Balsuo
kite už Amterį pirmiausia! 
balsuokite už darbiečius 
progresyvius!

New Yorke esama 
darbininkų, uždirbančių 
centus į valandą ant 
dirbamų darbų.

Už Kelis Kongresmanus 
Galėsiu Balsuoti?

LaGuardia Kalbėjo Už 
Lehmaną Ir Poletti

Už kandidatus į kongres- 
manus-at-large galėsite bal
suot tik už du', o už kandida
tus į kongresmanus iš savo 
distrikto tik už vieną.

Balsuokite už Amterį pir
miausia. Jį rasite eilėje G ar
ba 7-je nuo viršaus, taip pat 
7-je skaitant iš kairės į deši
nę. Pirmesnės 6 vietos eilėje 
G yra tuščios dėlto, kad Ko
munistų Partija ištraukė visus 
kitus savo kandidatus, kad pa- 
remt darbiečius 
vius.

Nubalsavę už 
suokite už vieną 
kongresmanus-at-large iš dar
biečių tikieto. Taipgi balsuo
kite už darbiečius ir darbiečių 
užgirtus kandidatus į guber
natorius, lieut. gubernatorius, 

namie J senatorius ir kandidatus ki- 
I toms,,vietoms.

ir progresy-

Ir 
ir

25,000
po 5

Amterį, bal- 
lt an d i datą j

Į.'

“Aš esu vienintelis Komu
nistų Partijos kandidatas New 
Yorko valstijoj. Apart mano 
kandidatūros į kongresmanus- 
at-large, Komunistų Partija iš
traukė visą savo tikietą, kad 
duot galimybę suvienytam 
progresyvių balsavimui.

“Mano 37 metai darbinin
kiškos veiklos buvo pašvęsti 
paprastiems žmonėms. Kovo 
6-tą, 1930 m., aš vadovavau 
110,000 darbininkų demon
stracijai New Yorko mieste už 
darbus, pašalpą ir nedarbo 
apdraudą. Pasekmėj, šiandie
ną mes turime pašalpą, nors ir 
neganėtiną. Mes turime dar
bus per WPA ir PWA. Mes 
turime nedarbo apdraudą, 
nors ir nepakankamą. Per 15 
metų mano partija ir aš ve
dom kovą už organizavimą ne
organizuotų ir už indiištrihį 
unijizmą. Tas buvo galingu 
faktorium atvedimui 5 
nų naujų unijistų 
of L eiles.

“Mano partija 
vienas jos vadų,
negrų teises ir prieš linčiavi- 
mus; prieš anti-semitizmą ir 
didėjančias atakas ant katali
kų. Aš kovojau už civiles tei
ses ir. už vienybę demokrati
nių šalių prieš fašistų karo 
rengėjus. r

“Mano asmeniškas rekordas 
ir rekordas mano partijos pa
teisina mano atsišaukimą į jus

Lietuviai Veikia Už 
Šiuos Kandidatus

Dr. Martin Lutherio 
D-tės Bankietas

i cio
milio- 
ir AF

kaipoir aš, 
kovojom už

Am. Darbo Partijos Brook- 
lyn0 Lietuvių Skyrius ypatin
gai darbuojasi, kad būt išrink
ti sekami Am. Darbo Partijos 
užgirti kandidatai:

Herbert H. Lehman j gu
bernatorius, Charles Poletti į 
lieutenant gubernatorius. Ro
bert F. Wagner ir James M. 
Mead į J. V. Senatą. Už virš 
minėtus bus balsuojama visoj 
valstijoj.

Kings County Kandidatai.

Apart virš minėtų, lietuvių 
skyrius veikliai remia savo ap
skrityje darbiečių tikietu ei
nančius sekančius kandidatus:

Louis Waldman į apskričio 
teisėjus, Dorothy Bellanca į 
kongresmanus nuo 8-to distri- 
kto, Bernard Resw'ick į kon
gresmanus nuo 7-to distrikto, 
Irving C. Velson į N. Y. vals
tijos senatą nuo 11-to distrik
to, August Claessens į assem- 
blimanus nuo 14-to distrikto.

Lapkričio 6 d. Dr. Martin 
Luther Draugystė turėjo 
kietą. Svečių galėjo būti 
150 asmenų. Buvo pilna 
žioji Vaiginio - Šapalo

kiek

drg.
sve-

ban- 
apie 
gra
sai ė.

Rengėjai davė labai gerą va
karienę ir gerai pavaišino sve
čius alučiu. Valgė ir gėrė 
tik kas norėjo.

Bankieto pirmininkas 
J. Jasaitis, padėkavojęs
čiam už skaitlingą atsilanky
mą, pabrėžė : “Dr. Martin Lu
therio Draugyste, ką tik ren
gia, pirmoje vietoje stato, kad 
patenkinti svečius”. Gausūs 
publikos aplodismentai patvir
tino, jog Jasaičio žodžiai buvo 
tikra tiesa.

Toliaus Jasaitis pakvietė ke
letą iš svečių išsireikšti mintis. 
Apart kitų, kalbėjo Draugijos 
pirmininkas drg. Apselis, ku
ris jau 19 metų 
po prezidentas 
savo pareigas.

Po bankietui,
žiant, svečiai pasišoko ir pasi
kalbėjo vieni su kitais drau
giškoje nuotaikoje.

ištarnavo kai- 
ir gerai eina

muzikai grie-

Davė Įdomią Prelekciją
Pereito ketvirtadienio vaka

rą, Pil. Kliubo salėj, įvyko 
SLA 38-tos kuopos susirinki
mas, po kurio vėl turėta įdo
mi prelekciją. Ją davė kuo
pos narys K. Vidikas. Aiški
no lietuvių kalbos senumą ir 
davė palyginimų lietuvių kal
bos žodžių ir jų giminingumo 
su . sanskritiška, lotynų, graikų 
kalbomis. Taipgi parodė, kad 
tuščias yra kai kurių žmonių 
baiminimąsis, būk tas ar ki
tas žodis, kuris turi panašumo 
į slavų kalbas, esąs mums sve
timas ir turįs būt pakeistas, 
pamestas.

šiame susirinkime dalyvavo 
daugiau narių, negu kada da
lyvaudavo paprastuose susi
rinkimuose, taipgi po susirin
kimo atėjo nemažai pašalinių 
išgirst prelekcijos. Suruošimu 
rūpinosi valdyba, daugiausia, 
rodos, vice-pirmininkė ir pir
mininkas. Kreditas jiem 
pagyvinimą susirinkimų.

Kuopoj ligonių dabar 
daug. Org. Aimanas vėl
nešė 3 aplikacijas įrašytų nau
jų narių.

uz

ne-

Kas Kandidatuoja Amer. 
Darbo Tikietu?

ii

Amerikos Darbo Partija tu- 
visą sleitą kandidatų valsti- 

jine skale ir atskiruose apskri- 
čiuose. Jos sleitas balsavimų 
mašinoje bus eilėje C arba 
trečioje nuo viršaus žemyn. 
Jos emblema yra — ratas su 
sveikinančiomis rankomis 
skersai ratą.

Vieni iš esančių Am. D. 
Partijos balote yra ir nariais 
Am. Darbo Partijos, kiti ne, 
tačiau yra Am. Darbo Parti
jos užgirti, kaipo progresy
viai, stojantieji už Naująją 
Dalybą.

Ant Am. Darbo Partijos ti- 
kieto valstijine skale yra se
kami :

Herbert H. Lehman į guber
natorius.

Charles Poletti į lieutenant 
gubernatorius.

Langdon W. Post j kontro
lierius.

Joseph V. O’Leary į proku
rorus.

Robert F. Wagner į J. V. 
senatorius visam terminui.

James M. Mead į J. V. se
natorius trumpam terminui,

ri
Israel Amteris Gausiąs 

150,000 Balsų
Piliečių Komiteto Amteriui 

Remt sekretore ir garsi autorė 
Ruth McKenney sako, kad 
šiuose rinkimuose Amteriš, 
Komunistų Partijos kandida
tas j kongresmanus-at-large 
gausiąs pusantro šimto tūks
tančių balsų, 
žymių unijų 
organizacijų 
kandidatūrą.

Mat, desėtkai 
ir kitų masinių 
užgyrė ‘ Amterio

kuris liko nebaigtas mirus 
Copelandui.

Caroline O’Day ir Matthew 
J. Merritt į kongresmanus-at- 
large.

Samuel Null ir Anna Mos- 
cowitz Kross į Aukšč. Teismo 
teisėjus.

William Allen į Generalių 
Sesijų Teismo teisėjus. Loka
liniai, tai yra apskričių, kandi
datai, yra skirtingi kiekviena
me apskrityje, tad neįmanoma 
juos visus suminėti. Balsavimų 
mašinoj jų vardai seka po val- 
stijinių kandidatų.

Kaip Balsuot Konstitucines Pataisas
Balsuokite YES už 4, 6, 8, 9; balsuokite NO prieš visas kitas

Pereitą sekmadienį, majo
ras LaGuardia sakė radio pra
kalbą aiškinimui konstitucijos 
pataisų. Tačiau taja proga jis 
nepaskūpėjo užkirst aštrios 
kritikos nešiotojams neoficia
laus, bet- žalingo pantaplinio 
pašto prieš Lehmaną ir Polet-. 
ti, progresyvių-darbiečių kan
didatus. Tie paskalai-kiršini- 
mai, aišku, yra kilę iš Dewey 
rėmėjų kempės, nors Dewey 
oficialiai ir bando nusiplaut 
rankas.

LaGuardia atidavė kreditą 
Lehmanui už viešai pasisaky
mą, kaip jis žiūri į konstituci
jos pataisas, kuriose kalbama 
apie diskriminaciją, sakyda
mas : 
rėt tokias gvarantijas 
tucijoj, jeigu mes joms 
tume savo širdyse”.

Majoras pareiškė 
nusistatymą prieš bent kokią 
diskriminaciją, sakydamas:

“Dieve gelbėk šią šalį nuo 
tokios padėties, kurioj kandi
datai būtų renkami sulyg 
skambesio jų pavardžių vietoj 
atsižvelgimo į jų asmens po
būdį, tinkamumą, ištikimybę 
šaliai, ir pasišventimą savo pa
reigoms.

“New York valstijos liaudis 
turi puikią progą parodyti pa
sauliui, kad ji piktinasi ir 
protestuoja prieš kiekvieną 
bandymą įvilkt tarp mūs nu
sistatymą prieš rases ar reli
ginę neapykantą; parodyt, 
kad mes įsteigėm kvarantino 
sieną prieš netolerantiškumą, 
koks dabar yra Europoj; kad 
mes valysime net pačią at
mosferą išvengimui tokios sis
temos įsigalėjimo mūs valsti
joj.

“New Yorko balsuotojai ge
riausia tą įrodys paduodami 
savo balsus už kandidatus su
lyg' ju užsitarnavimų, jų as
mens pobūdžio, jų patyrimų, 
ir pareikšdami pasipiktinimą 
ir atmesdami šalin bile kokius 
slaptus užsimojimus”.

diskriminaciją,
‘Labai mažai reikštų tu- 

konsti- 
netikė-

griežtą

NEPAVĖLUOKITE BALSUOT!
Šiandieną, lapkričio (Nov.) 

8-tą, balsavimų būdeles bus 
atdaros nuo 6 valandos ryto 
iki 6 vakaro. Geriau nubalsuo
kite iš ryto, kad, kokiai nors 
kliūčiai ištikus, neliktumčt ne
balsavęs. Balsuokite patys, 
taipgi raginkite, kad kiekvie
nas jūsų šeimos narys, kuris 
gali balsuot, dalyvautų rinki
muose ir konstitucijos balsavi
muose, ir kad balsuotų už dar
bo žmonių ir progresyvius, 
darbiečių užgirtus kandidatus.

SUGRĮŽO IŠ MARŠRUTO
Drg. D. M. šolomskas su

grįžo darban po savaitės pra
kalbų maršruto Scrantono- 
Wilkes Barre apylinkėj ir par
vežė arti šimtinės dolerių už 
“Laisvės” prenumeratas.

Drg. J. Gasiunas pereitą 
sekmadienį sakė prakalbas 
Patersone. ž.

SO. BOSTON, MASS.
SO BOSTON, MASS.

Literatūros Draugijos 2-ros kuo
pos moterų susirinkimas Įvyks an
tradienį, lapkričio (Nov.) 8 d., 7:80 
vakare, 376 Broadway. Šiame susi
rinkime turėsime apkalbėti daug 
svarbių dalykų. Taipgi sykiu su mu
mis dalyvaus d. Frances Ridley, iš 
tarptautinio moterų kliubo, kuri 
duos mums patarimų mūsų darbe. 
Bus ir pamarginimų. Todėl visos 
draugės dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių. II. T.

Sekantį sekmadienį, 13 lapkričio (Nov.), įvyks “Laisvės” Koncertas. Jis bus 
Labor Lyceum salėje, 949 Willoughby Ave., Brooklyne. Pradžia 3:30 po pietų.

Ai A&V 21^1

Parduodu 10 m. batų (shoes) tai- 
Jsymo biznį iš priežasties miesto ap- 
i leidimo. Biznis gerai eina. Galit at
vykt ir pasiteiraut. Turiu daug šla
ko skūros ir mašinų, dalį batų nau
jų ir vartotų. Labai gera vieta ge
ram mechanikui. Jonas A. Kuržins- 
kas, 2219 South St., Philadelphia, 
Pa. Telefonas: Locust 1929.

(259-262)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja forni.šiuoti kamba

riai, garu apšildomi ir yra virtuvė, 
kur norėdami patys gali pasidaryti 
valgj. Taipgi turime išrandavojimui 
4 didelius kambarius šeimai, irgi ga
ru apšildomi ir yra visi 
patogumai; randa pigi. 
267 Kent Avė., kampas 
Brooklyn, N. Y.

moderniniai 
Kreipkitės: 

So. 1st St., 
(260-2)

S

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

♦

J

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-
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NOTARY PUBLIC

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

Dr. Herman Mendlowitz 
38 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

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.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

*

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam ”vi- 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Qffice Phone 
EVergreen 8-1090

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

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Manhattan

Tel. EVergreen
License No. L.

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

Sun. all day and night

264 GRAND STREET
(kampas Roebling St.)

BROOKLYN, N. Y.
7-1645
886

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. mi After 11 p. m. for gentsGaminam Valgius Amerikoniško ir 

Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

r-.- • -m •< w.-j*J--- ■.

Tel. Virsrinia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai-' 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytų Koplyčią 
ir salę del pošermeniniy piety. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Vynus irKad Perkant Sau
Pirkti Patikimoj Krautuvėj

Tikrai Žinokit,
Likerius Reikia

Manhattan Liauor Store
Didžiausia ir žemiausiom kainom

krautuvė Williamsburgh’e.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
TOWN CRIER Straight Maryland Rye W'hiskey 

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

Reguliarė kaina $2.19 Reguliarė kaina $1.14

Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.




