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Krislai
Prietarai Paversti 

“Mokslu.’*/
Paminėta, Apsidžiaugta.
Kami valai, Moralybė ir 

Unija.
Vajaus Reikalais.

Rašo A. B.

Ir mokslo žmonės nėra 
laisvi nuo prietarų. Dažnai
ir jie prietarus paverčia 
“mokslu.”

Taip jie pasielgė su prie
tarais apie eskimosus. Kas 
nors, kada nors paplepėjo, 
būk eskimosų moterys ne
galinčios apsiveisti per iš
tisus šešius žiemos mėne
sius.

Kodėl? Ogi todėl, kad tie 
šeši mėnesiai esti viena il
ga naktis. Nėra saulės švie
sos, nėra apsiveisimo.

Taip ir galvojo ir svietui 
skelbė mokytos galvos. 

* * *
Bet dabar ateina Dr. 

Wayne L. Whitaker ir paro
do, jog tuose prietaruose 
nėra nei krislelio jokio mok
slo. Jis paima Vakarinės 
Greenland įjos eskimosų 
gimdymo skaitlines ir pa
rodo, kad kaip tik gruodžio 
ir balandžio mėnesiuose ap- 
siveisimų tarpe eskimosų 
moterų. esti daugiausia.
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Kur buvo kitos, mokslo 
galvos? Kodėl senai jos ne
pagalvojo apie faktus? x

* * *
Plačiai ir garsiai visam 

pasaulyje darbo žmonių mi
niose buvo paminėta So
vietų Sąjungos 21 metų su
kaktis. Visi, kuriems yra 
brangi žmonių laisvė ir ge
rovė, didžiavosi ir džiaugėsi 
laimėjimu socializmo vie
nam šeštadalyje pasaulio.

Nesidžiaugė ir keikės tik
tai parazitų pasaulis ir jo 
sugadinti šiaip žmoneliai, 
daugiausia dar kol kas ge
rai paėdę buržuazinio pro
to inteligentai. Jiem ten ne
patinka tas, jiem ten nege
rai tas. * * *

New Yorke Sovietų Są
jungos 21 metų sukakties 
atžymėjimas įvyks lapkri
čio 14 d. Madison Square 
Garden svetainėj. Dėl rinki
mų prisiėjo paminėjimą sa
vaitei atidėti.

New Yorkas šioje iškil
mėje pasirodys gerai. Sve
tainė bus pripildyta su kau
pu. O jon telpa dvidešimt 
tūkstančių su viršum. 

* * *
Aktorių unija paėmė už 

nosies karnivalų savininkus. 
O tokių karnivalų šioje ša
lyje esama apie tris šimtus.

Tie savininkai ne tik iki 
gyvo kaulo išnaudoja kar
nivalų darbininkus, bet dar 
priverčia juos, ypač mote
ris, visai negražiai, visai ne- 
morališkai žmones “links
minti.”

Unija organizuoja darbi
ninkus ir sako savininkams: 
Visokia nemoralybė iš kar
nivalų turi būti iššluota!* * *

Negalima sakyti, kad 
“Laisvės” vajus eina visai 
prastai. Bet negalima ir 
džiaugtis, kad jis eina la
bai puikiai. Tik kelių mies
tų* draugai darbuojasi labai 
gerai. Kitų miestų draugai 
kažin ko tebelaukia.

O to laiko nedaugiausia 
beliko. Vajus jau perpusė- 
jęs. Tuojau risis prie pabai
gos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Respublikiečiai Žy
giuoja prieš Franco

Segre Upes Srity j
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Respublikos 
kariuomenė pralaužė eiles 
fašistu cementiniu fortuku, 
Segre upės fronte, ir žy
giuoja linkon Lerida mies
to. Respublikiečiai jau per
kirto fašistų vieškelį tarp 
Leridos ir Saragossos.

Fašistai atidarė tvenki
nius Pyrenejų kalnuose,

Vokietija Ragina Loty
niškąją Ameriką Gink

luotis prieš USA
Berlin. — Vokietijos už

sienių ministerijos organas 
“Diplomatische Korrespon- 
denz” rašo, būk Jungtinės 
Valstijos stengiasi sukurs- 
tyt Centralinės ir Pietų 
Amerikos respublikas prieš 
Vokietiją. Primeta Jungti
nėm Valstijom intenciją pa- 
sijungt tuos kraštus, ir ra
gina juos “prisirengt gint 
savo nepriklausomybę” nuo 
Jungtinių Valstijų.

Be to, nazių užsieninė mi
nisterija per savo laikraštį 
gąsdina, būk Jungtinės Val
stijos vedančios tokią poli
tiką, kad “kiti lietų kraują 
už Amerikos politinius ir 
bizniškus tikslus.”

Fašistiniai Studentai Išnieki
no Čechoslovakijos Respub

likos Tėvo Stovylą
Praga, čechoslovakija. — 

Fašistai Pragos Universite
to studentai užnėrė virvę 
ant kaklo stovylai pirmojo 
Čechoslovakijos prezidento 
Thomo Masaryko ir, laiptais 
vilkdami stovylą žemyn, ap
daužė jos galvą.

Masarykas buvo laikomas 
tėvu Čechoslovakijos res
publikos.

Į talką ir j darbą, drau
gai! Šiuo tarpu nėra svar
besnio darbo, kaip jieškoji- 
mas dienraščiams naujų 
skaitytojų.

O kaip su senaisiais skai
tytojais? Kurie skaitysite 
šiuos žodžius, pasižiūrėkite 
j savo dienraščio numerį'. 
Daugelio prenumerata pasi
baigus. Kiti jau pusėtinai 
esate dienraščiui skolni. At- 
siteiskite, draugai.

“Laisvė” negali išeiti 
“dvasia šventa.” Tą žinote. 
Tai kam laukti paraginimo, 
arba prašymo atsinaujinti 
prenumeratą? Skolnu pasi
likti savo darbininkiškai 
įstaigai irgi nepritinka.

Skaitytojų prenumeratos 
yra didysis dienraščio gy
vybės šaltinis.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Lapkričio (November) 10, 1938 Pavienio Numerio Kaina 3c.

idant užplukdyt Segre upę, 
kad respublikiečiai negalėtų 
per ja pereit; bet Segre van
duo pakilo tik keletą colių 
aukščiau.

Ebro Frontas
1 Vakariniame šone Ebro 

upės respublikiečiai dar lai
kosi prieš fašistus dviejose 
vietose, kalnų pozicijose.

Už Grynszpano Šūvius 
Naziai Rūsčiai Ker
šys Visiem Žydam

Berlin. — Kad “lenkiš
kas” žydas jaunuolis H. 
Grynszpan pašovė Vokieti
jos atstovybės trečią sekre
torių E. vom Rathą Pary
žiuj, už tai nazių laikraš
čiai reikalauja atkeršyt vi
siem Vokietijoj esantiem 
žydam aštriais suvaržymais 
ir trėmimais, būtent:

Uždaryt visus žydų laik
raščius ir kultūrines jų 
draugijas; neleist žydam jo
kių susirinkimų; iššluot žy
dus iš vokiečių-“arijų” tar
po ir suvaryt juos į “ghet- 
tuš,” vieniem tik žydam pa
skirtas miestų dalis, kad jie 
visai negalėtų maišytis tarp 
vokiečių; išvyt iš Vokietijos 
visus ateivius žydus, gyve
nančius su pasportais ar be 
pasportų, ypatingai “len
kiškus ir rusiškus žydus”; 
žiūrėt į visus žydus Vokie
tijoj kaip į “karinius prie
šus.”

Du Žmonės Vaistais Nunuo
dyti Ligoninėje

Orangeburg, N. Y. — Per 
netinkamų vaistų įleidimą 
po oda mirė viena moteris 
ir vienas vyras Rockland 
valstijinėj ligoninėj. Dėl to 
pavojingai apsirgo ir trys 
kiti, bet šie išgelbėti nuo 
mirties.

Chinijos Komunistai Pabrėžia 
Tautos Vienybę

Shanghai, lapkr. 9. —Chi
nijos Komunistų Partija iš
leido pareiškimą, kad jinai 
stipriausiai remia tautinę 
chinų kovą, vadovybėje 
Chiang Kai-sheko, prieš Ja
poniją. Chinai komunistai 
aštriausiai pasmerkė bandy
mus suskaidyt Chiniją į at
skiras provincijas. Chinijos 
komunistai protestuoja 
prieš tuos elementus, kurie 
bando pasėt nesutikimą 
tarp tautines Kuomintango 
partijos ir komunistų.

ORAS
Šiandien giedra ir šilčiau. 

—N. Y. Oro Biuras.

IŠRINKTAS GUB. LEHMAN, SEN. WAG- Hitleris Reikalauja iŠ 
NĖR, KONGRESAN MARCANTONIO; DE- Anoliins ir FranHin« MOKRATAI LAIMĖJO CAUFORNIJOJE <®tai KokS°

Republikonai Laimėję Rinkimus Pennsylvanijoj, Massachu- 
settse, Conn. Valstijoj, Michigane ir kai Kur Kitur

New York, lapkr. 9. — 
Herbert H. Lehman vėl iš
rinktas New Yorko valstijos 
gubernatorium bent 2,374,- 
672 balsais prieš republiko- 
nų kandidatą Dewey, ga
vusį 2,302,842 balsus. Lei
tenantu gubernatorium iš- 
balsuotas demokratas C. A. 
Poletti prieš republikoną F. 
A. Bontecou. Rinkimus į 
valstijos generalius proku
rorus laimėjo demokratas 
J. J. Bennett prieš republi
koną A. V. McDermottą.

Senatorius Wagner, pa
žangus demokratas, daugu
ma balsų vėl išrinktas į 
Jungtinių Valstijų senatą.

Į Jungtinių Valstijų kon- 
gresmanus laimėjo rinkimus 
darbietis Vito Marcantonio, 
vadas Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo. Nau
josios Dalybos demokratas 
James H. Fay rinkimuose 
sumušė kailiamainį J. J. 
O’Connorą, buvusį demokra
tą, kuris dabar kandidatavo 
ant republikonų tikieto. 
Į USA kongresmanus taipgi 
išrinktas darbietis demo
kratas Mead.

Į New Yorko valstijos 
seimelį tapo išrinkti darbie- 
čįų kandidatai Oscar Gar
cia-Rivera ir J. A. Boccia.

CALIFORNIA
San Francisco. — Demo

kratas kandidatas į valsti
jos gubernatorius C. Olson 
gavo daugiau balsų už re
publikonų kandidatą, dabar
tinį gubernatorių Merriam, 
kaip rodo ligšiolinės žinios. 
Olson iš anksto žadėjo pa
lių o s u ot Tomą Mooney. 
Už demokratų kandidatą į 
Jungtinių Valstijų senatą 
Sh. Downey paduota žymiai 
daugiau balsų negu už re
publikoną Ph. Bancroft.

PENNSYLVANIA
Philadelphia. — Republi

konų kandidatas į Pennsyl- 
vanijos gubernatorius A. 
H. James gavęs daugiau 
balsų už demokratą C. A. 
Jones. Republikonas J. J. 
Davis, kandidatas į senato
rius, pralenkęs balsų skai
čium gub. G. H. Earle, 
Naujosios Dalybos rėmėją.

MASSACHUSETTS
Boston. — Demokras J. 

M. Curley pripažįsta, kad 
nauju gubernatorium iš
rinktas republikonas L. Sal- 
tonstall.

CONNECTICUT
Hartford.— Pagal iki šiol 

suskaitytus balsus, tai gu
bernatoriaus rinkimus lai
mėjęs republikonas R. E. 
Baldwin prieš dabartinį gu

bernatorių demokratą W. 
L. Crossą ir prieš socialistų 
kandidata J. McLevy.

MICHIGAN. — Į guber
natorius republikonas Fitz
gerald gavo 573,156 balsus; 
demokratas Fr. Murphy 
496,298.

WISCONSIN. — Į guber
natorius progresyvis LaFol- 
lette 222,895; republikonas 
Heil 345,817; į USA sena
torius . rep. 290,857; progr. 
Ekern 162,361; demokr. 
Duffy 135,048.

CONNECTICUT. — Į se
natorius republ. Danaher 
301,683; demokr. Lonergan 
278,543.

NEW JERSEY. — Į se
natorius republ. Barbour 
805,232; dem. Ely 700,066.

OHIO. — Į gubernatorius 
republ. Bricker 1,012,706; 
dem. Sawyer 926,371; į US 
A senatorius republ. Taft 
977,646; demokr. Bulkley 
852,085.

MINNESOTA. — Į guber. 
republikonas Stassen 213,- 
058; farmeris-darbietis Ben
son 135,963.

RHODE ISLAND. — Gu
bernatorium išrinktas re
publikonas kapitalistas W. 
H. Vanderbilt prieš demo
kratą dabartinį gubernato
rių Quinną.

TENNESSEE. — Jungti
nių Valstijų kongresmanu 
išrinktas karštas Naujosios 
Dalybos rėmėjas J. W. 
Byrns.

KANSAS. — Į gubernato
rius gavo daugumą balsų 
r e p u b 1 i k o nų kandidatas 
Ratner, į Jungtinių Valstijų 
senatorius republ. C. M. 
Clyde.

ILLINOIS. — Demokra
tas S. W. Lucas, pagal lig
šiolinius davinius, būsiąs iš
rinktas į šalies senatą prieš 
republ. Lyonsą.

MARYLAND. — Demo
grafas H. R. O’Connor, ma
tomai, laimėjo gubernato
riaus rinkimus prieš repub
likoną gub. Nice. Taip pat 
laimėjo demokratas sena
torius Tydings prieš repub
likonų kandidatą į senatą O. 
Leserį.

ARIZONA. — Išrinkti vi
si demokratų kandidatai.

COLORADO. — Rinki
mus laimėjo demokratų 
kandidatas į USA senato
rius A. B. Adams; bet gu
bernatorium išrinktas re
publikonas Carr.

DELAWARE. — Republi- 
konai pravedė savo G. S. 
Williamsą į šalies kongresą 
ir laimėjo visus valstijinius 
rinkimus.

FLORIDA. — Vėl išrink
tas dem. senatorius Pepper.

IDAHO. — Rinkimus į 
senatą laimėjo demokratas

Munich, Vokietija. — Hit
leris “yra dėkingas tiem 
Francijos ir Anglijos politi
kam, kurie nori gerai sugy
vent su vokiečiais.”

(Taip jis dėkojo Anglijos 
ir Francijos valdovams, ku
rie paaukojo naziam čecho- 
slovakiją.)

Kalbėdamas 15-kos metų 
sukaktyje nuo nazių pirmo
jo bandymo sukilt Muniche, 
Hitleris sakė, kad Vokieti-

Italija Peršasi į Suez 
Kanalo Partnerius su 

Anglija ir Francija
Roma. — Italija reika

laus, kad Anglija ir Franci
ja prisiimtų Italiją kaip 
trečiąjį savininką-partnerį 
Suezo kanalo. Italijos val
džia murma, kad dabar turi 
mokėt perdidelius mokes
čius Anglų-Francūzų kom
panijai už Italijos laivų pra
leidimą tuom kanalu į Ry
tinę Afriką.

Chinija Sušaudys Generolą 
Kaip Kantono Pardaviką
Makao. — Pranešama, 

jog Chinijos karo teismas 
nusmerks sušaudyt generolą 
Mok Higohą, kaip sužiniai 
atidavusį japonam Kanto
ną, pietinės Chinijos did
miestį su prieplauka.

Clark, į valstijos gubernato
rius Bottolfsen.

I0WA. — Demokratas 
Gillette vėl išrinktas į USA 
senatą.

KENTUCKY. — Senato
rium iš naujo išrinktas de
mokratas A. W. Berkley.

MISSOURI. — Laimėjo 
rinkimus svyruojantis de
mokratas senatorius Clark.

MONTANA.— Į kongres
manus išrinktas dr. Thork- 
elson prieš Naujosios Daly
bos rėmėją dabartinį kon- 
gresmaną J. J. O’Connellį.

OKLAHOMA. — Išrinkta 
demokratas senatorius Tho
mas ir dem., gubernatorius 
Phillips.

PORTLAND.— Rinkimus 
į gubernatorius ir USA se
natorius laimėjo republiko- 
nai.

Apskritai imant, tačiaus, 
rinkimuose visoje šalyje 
daugiau laimėjo demokratai 
negu republikonai, spren
džiant pagal iki šiol gautas 
žinias. A

Ateinančioj sesijoj Jung
tinių Valstijų kongreso bus 
senate 62 demokratai sena
toriai, 21 republikonas, 2 
farmeriai-darbiečiai, 1 pro
gresyvis ir 1 nepriklauso
mas; kongreso atstovų rū
me—188 demokratai ir 108 
republikonai.

Kiekvienas “Laisves” 

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

ja “nieko daugiau” nereika
laujanti iš Anglijos ir 
Francijos, tik sugrąžint ko
lonijas, kurias Vokietija 
valdė pirm pasaulinio karo.

Hitleris plūdo Churchillį, 
A. D. Cooperį ir kitus An
glijos politikus, kurie išsto
ja kaip demokratijos gynė
jai prieš fašistus diktato
rius; jis čia pasakojo, kad 
jis esąs “geresnis demokra
tas” už juos.

Rumunijos Hitleriniai 
Vokiečiai Reikalauja 
Sau “Teisių” Tenai
Bucharest, Rumunija. — 

Vokiečiai naziai Rumunijoj 
susijungė į vieną organiza
ciją. Temesvar mieste su
sirinko 10,000 hitlerininkų ir 
pareikalavo, kad Rumuni
jos valdžia duotų jiem vo
kiškas mokyklas ir vokie
čius teisėjus. Jų vadas Fr. 
Fabritius pareiškė, kad jei
gu Rumunija palankiai elg
sis su joj gyvenančiais vo
kiečiais, tai “nereikėsią jai 
tvirtovių”, apsaugai nuo 
Vokietijos...

Rumunijos naziai veikia 
pagal patvarkymus iš Ber
lyno.

Holandija Reikalauja Meksk 
kos Atlyginimo už Paimtą į 

Žibalo Co. Nuosavybę
Mexico City. — Holandi- 

jos valdžia pareikalavo, kad 
Meksika tuojaus atlygintų 
Holandijos piliečiams už 
Royal Dutch Shell žibalo 
kompanijos nuosavybę, ku
rią Meksika šeši mėnesiai 
atgal perėmė į valstybės 
rankas.

Nors ta kompanija vadi
nasi holandišku “Dutch’* 
vardu, bet tikrieji jos val
dovai yra Anglijos kapita
listai. Tai jie įkvėpė Holan
dijos valdžiai šį jos reikala
vimą.

Meksikos vyriausybė at
sisako eit dėlei to į derybas 
su Holandija.

Chinų Partizanai Sunaikino 4 
Japoną Lėktuvus

Shanghai, lapkr. 9.—Chi
nai atrėmė ir sulaikė japo
nų maršavimą palei Han- 
kow-Ichang vieškelį, ties 
Liuho. Chinų partizanai 
užpuolė japonų orlaivių sto
vyklą Hofei ir sudegino ke
turis priešų lėktuvus.

Washington. — Sužinota,” 
jog pastarasis žemės drebė
jimas Japonijoj padarė la
bai daug nuostolių; bet Ja
ponų valdžia juos slepia.
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Šūvis, Nepataikęs Taikiklio
• )

•: Mes priešingi individualistiniam tero
rui. Mes manome, kad tokiu būdu nei 
tautos, nei darbininkų klasė neišsilais- 
yins. Todėl mes, nepaisant, kaip prijau- 
Čiam persekiojamiems žydų tautybės 
Žmonėms Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj 
Ii’ kitur, nesutinkam su tuo šūviu, kurį 
Paryžiuje paleido jaunas vaikinas, 
Herschel Grynszpanas. Jis, kaip žinia, 
pašovė nazių ambasados Francijoj tar
nautoją, Ernestą Rathą. Jis tai darė, 
kaip pats Grynszpanas prisipažino, tuo 
Numetimu, kad atkeršyti naziams dėl jų 
nežmoniško teroro prieš žydus, šovėjo 
JauGečiūs.
- Nėra abejonės, jaunuolis Grynszpanas, 
nepatyręs vaikinas, jaunas vaikinas, tu
pėjo geriausius tikslus. Jis, beje, parodė 
įnepaprastą drąsą ir pasirįžimą. Jis norė
jęs netgi pašauti patį nazių ambasado- 
įrių, bet prie jo nepriėjęs. Tad pasiten
kino tarnautojo pašovimu. Bet jis nepa
galvojo, kad teroras seks terorą—teroras 
jprieš jo paties tautiečius.
:: Žinios skelbia, kad naziai Vokietijoj 
3r Austrijoj jau pradėjo masinį terorą 
-prieš nekaltus žydų tautybės žmones, tik 
ttodėl, kad jaunas ir nepatyręs vaiki
nas, niekeno neakstinamas, savo valia 
pašovė nazį tarnautoją. Sakoma, tasai 
tpiasinis teroras būsiąs praplėsta?, įgaus 
Oficialaus pobūdžio. Šiudš žodžius rašant, 
gal būt jau ne vienas žydas yra užmuš- 
įtas Berlyno arba Vienos gatvėse. Kas 
•gali žinoti, kas gali tai suskaityti!
• Taigi šaudymas į individualus, ypa
čiai į tokius, kurių pašovimas arba nu
kovimas nei mažiausių atmainų gyveni- 
■jne nesudaro, neturi jokioj reikšmės. 
:Tai prašovimas pro taikiklį! Tai šūvis be 
♦tikslo!

Žydai, kaip ir kitos pavergtosios tau- 
•tos, kenčiančios fašizmo priespaudą, pri- 
:valo jungtis bendran frontan, privalo 
•eiti su darbininkų judėjimu ir bendrai 
Zkovoti prieš bestijiškus fašistų pasimoji- 
•įnus. Tik kolektyviai darbuojantis, tik 
Jiienuilstančiai veikiant iš vien bus gail
ina fašizmą nugalėti ir demokratiją 
•įsteigti, atsteigiant plačiausias visiems 
•žmonėms laisves. *
•, Gaila, kad atsitiko tai, kas atsitiko 
•praeitą pirmadienį Paryžiuj!

ziazmas tų, kune masinį mitingą ruošė. 
Reikia neužmiršti, kad paminėtos sve
tainės nedrįsta samdyti savo mitingams 
net republikonai ir demokratai, bijoda
miesi, kad neužpildys jos publika!

Kitas masinis mitingas, sekmadienį, 
įvyko Bostone. Ten taip pat kalbėjo 
Browderis. Šiame . mitinge buvo apie 
10,000 klausytojų. Tai kitas nepapras
tas dalykas.

Abu įvykius pažymime tik tam, kad 
parodžius, jog komunistinis žodis, kai 
jis esti sandariai suderinamas su veiks
mu, turi labai didelės reikšmės Ameri
kos žmonėms. Jie nori jį išgirsti. Jie 
nori suprasti. Jie bando jieškoti teisin
go kelio, kuriuo eidami, galėtų užtikrinti 
sau laisvę ir šviesesnį gyvenimą. Nepai
sant buržuazijos melų, šimtai tūkstančių 
žmonių gaivaliniai jaučia (jei nežino), 
kad komunistai turi daug ką naujo įnešti 
gyveniman, kad jie tai daro ščyrai, pa
siaukojusiai ir dėlto apsimoka jiems jų 
paklausyti, ir, paklausius, krypti į tą 
pusę, į kurią rodo komunistai.

Mums New Yorke tik juokas sutrauk
ti 25,000 žmonių į masinį mitingą. Bet 
ne taip iki šiol buvo kituose miestuose. 
Dabar, tačiau, atrodo, kad ledai bus pra
laužti ir daugelyj kitų pramoninių did
miesčių.

Tik reikia daugiau darbuotis, ener
gingiau darbuotis, o pasekmės, pasiro
do, bus geros.

Gelbėkime Ispanijos Respubliką 
Nuo Naujo Municho Suokalbio

Horizonte kabo naujas pa
vojus. Tai bandymas Mu- 
nicho konspiratorių, tų pa
čių, kurie pardavė Čecho- 
slovakiją ir dabar plėšo į 
kavalkus, užkarti ant did
vyriškos Ispanijos liaudies 
tokią pat “ramią” taiką. 
Kelios dienos atgal Cham- 
berlainas gavo Anglijos par
lamento užgyrimą Anglijos- 
Italijos sutarčiai. Negali bū-
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j- Auga ir Bujoja
;• Pereitą savaitę Chicagoje įvyko 
^jors nepaprasto: vietos Komunistų Par
tijos organizacija nusisamdę didžiausią 
Įnieste svetainę, Coliseumą, kur telpa 
•ąpie 25,000 žmonių, ir suruošė rimšinį 
itnitingą rinkimų kampanijai svarstyti? 
•Kaip musų korespondentas, Antanas, 
Sptaneša, klausytojų susirinko virš 20,000. 
f^Tą faktą patvirtina net ir tūli buržua
ziniai laikraščiai. Kalbėjo generalinis 
Spartijos sekretorius Browder ir žymi vei
kėja, Elizabeth Gurley Flynn. Nereikia 
zne; aiškinti, jog tai buvo negirdėtas ta- 
•Įnp mieste dalykas ir negirdėtas entu-

kas

Iš Tikrųjų Įdomus Kvartetas!
“Vilnis” šitaip apibūdina “kvartetą,” 

kuris visuomet suderina savo balsus 
prieš Sovietų Sąjungą:

Dešiniosios lietuvių spaudos stebėtojai 
lengvai galėjo patėmyti gan keistą, pa
viršium žiūrint, paradoksą.

“Draugas” dažnai sako, kad “Vieny
bė” yra labai prastas laikraštis. Kartais 
apie tą Brooklyno tautininkų laikraštį 
“Draugas” net su panieka atsiliepia.

“Naujienos” apie tą Brooklyno laikraš
tį rašo pikčiausiu tonu, kaipo apie pra- 
simelavusį laikraštį. O “Vienybė” sako, 
kad “Naujienos” yra ne laikraštis, bet 
melų kubilas, kuriam niekad nerūpi tei
sybė. “Dirva” žiūri į “Naujienas** kaip 
į prigavikų ir mulkintojų laikraštį, o 
“Naujienos” už “Dirvą” neduoda nei su
puvusio dvylekio. “Draugui” tos pačios 
“Naujienos” yra parmazonų ir bedievių 
laikraštis, o “Draugas” “Naujienoms” 
tik nususęs marijonų obskurantų laik- 
raštpalaikis.

Tarp tų keturių laikraščių sistematiš- 
kai eina visokios ir visokeriopos batali
jos. Peštynės, inkriminavimai, labai aš
trūs pasikoliojimai.

Rodosi, kad tuos laikraščius skiria vie
ną nuo kito didžiausios chiniškos sienos. 
O vienok kiekvienas bešališkas stebėto
jas tuoj patėmys, kad tie keturi laikraš
čiai broliškai pasibučiuoja kiekvieną kar- , 
tą, kada jie pradeda niekinti Sovietų Są
jungą ir bolševikus. Tuomet jie susivie
nija į harmonišką kvartetą, tuomet epi
tetai “veidmainis,” “bankrūtas,” “fašis
tas” staigiai išnyksta bendrame neapy
kantos himne prieš bolševikus! Jaunasis 
Sirvydas glamonėja Grigaitį, Šimutis

• jieško perlų Vitaičio laikrašty, Karpius 
susivienija meiliškoj atakoj prieš bolše
vikus su Grigaičiu ir Šimučiu!

Tie, kurie vakar vadino vienas kitą 
veidmainiais, fašistais ir visokiais kito
kiais nenaudėliais, šiandien gieda iš tų 
pačių gaidų!

Tame neapykantos ir pagiežos kvarte
te vyrauja Grigaičio balsas. Visi jo part
neriai jo labai ir labai neapkenčia. Bet 
kvartetas paįrs, jeigu iš jo pravysi tą 
agresyviškiausią balsą.

Mizerija myli kompaniją — kokia ji 
nebūtų!

tartį. Šita sutartis yra ban
dymas užkarti Munichą ant 
Ispanijos. Ji reiškia toli
mesnį fašistų grobimą ir 
karą—grobimą ir karą ypa
tingai prieš Ispaniją, Chini- 
ją ir Pietinę Ameriką.

Lai Chamberlaino bjauri 
veidmainystė neapgauna nei 
vieno. Kai jis parlamente 
pareiškė, kad “Ispanijos 
klausimas nebegrumoja tai
kai,” jis dubeltavai melavo. 
Jisai slėpė tą faktą, jog fa
šistiniai įsiveržėliai Ispani
joje ne tik grūmoja pasaulio 
taikai, bet jau veda karą 
prieš Ispanijos respubliką, 
taipogi prieš Chinijos ir 
Ethiopijos žmones — karą, 
kuriame patsai Chamberlai- 
nas dalyvauja savo nusilei
dimais ir pasidavimais fa
šizmui. Jis taipgi slėpė tą 
faktą, jog Anglijos-Italijos 
sutartis yra bandymas pa
daryti Vokietiją ir Italiją 
sprendėjomis Ispanijos liki
mo, su dabartinėmis Angli
jos ir Franci jos valdžiomis 
pasiduodant fašistinių vals
tybių padiktavimams.

Liaudis negali leisti būt 
dar kartą apgauta. Ameri
kos darbininkų klasei ir vi
siems pažangiesiems žmo
nėms mes sakome, kad leidi
mas Munichb suokalbį pra
vesti prieš Ispaniją reikštų 
leidimą fašizmui įsigalėti 
tame pasaulio kampe. Tai 
reikštų davimą fašistinėms 
valstybėms išplėsti antrą 
imperialistinį karą, kurį jie 
dabar jau veda Ispanijoj, 
Chinijoj ir Ethiopijoj. Leis-

ti fašistams apsidrūtinti Is
panijoje reikštų padėt jiems 
grūmoti mūsų pačių krašto 
laisvei ir saugumui, o taip
gi grūmoti tautiniam sau
gumui visų kitų šalių šiame 
kontinente.

Varde pasaulio taikos, 
kuriai grūmoja fašistiniai 
agresoriai ir jų talkininkai, 
Chamberlain ir Daladier; 
varde demokratijos ir gero
vės Amerikos žmonių; var
de Jungtinių Valstijų tauti
nio saugumo ir saugumo vi
sų kitų šalių šiame konti
nente, mes atsišaukiame į 
Amerikos darbininkus ir į 
visus pažangius ir tikrai sa
vo kraštą mylinčius Jungti
nių Valstijų žmones: Susi
vienykime prieš reakciją, 
prieš fašizmą, ir prieš ka
rą! Gelbėkime Ispaniją nuo 
Čechoslovakijos likimo! Pa
dėkime Chinijos žmonėms 
atmušti Japonijos įsiveržė
lius ! Gelbėkime 
vę, demokratiją 
mą!

Reikalaukime, kad Ame
rikos valdžia tuojau nuim
tų tą begėdišką embargo 
(uždraudimą) nuo Ispanijos 
Respublikos ir kad suteiktų 
Ispanijos moterims ir vai
kams maisto. Reikalaukime, 
kad tai būtų tuojaus pada
ryta ir užtikrinkime prezi
dentą, jog mes tokį jo žygį 
palaikysime prieš atakas 
reakcionierių ir fašizmui 
pataikūnų, Hooverių, Mor
ganų ir du Pontsų.

Sudaužymui Munięho suo
kalbio prieš Ispaniją užtek
tų to, jeigu tik būtų leidžia
ma Ispanijos žmonėms gau
ti užsienyje amunicijos ir 
maisto, gauti formoje vald
žios kredito mūsų perviršį 
kviečių, kukuruzų ir medvil
nės.

Lai Jungtinės Valstijos 
atsteigia Ispanijos Respub
likai tarptautines legales 
teises! Lai Amerika maiti
na Ispaniją! Lai Amerika 
prileidžia Ispanijos Respub-

“Laisves” Vajus Gavimui Naujų 
Skaitytojų Lengvokas

Nauja Italy Armijos Divi
zija prieš Ispaniją

;; Barcelona, Ispanija.— Su
daryta nauja divizija italų 
•kariuomenės iš nesenai at
siųstų generolui Franco’ui 
Italijos karių, kaip parodo 
Ispanijos užsieninis minis- 
Xeris Julio Alvarez del Va- 
įro. Naujoji juodmarškinių 
-divizija vadinasi “žaliosios 
strėlos.”

Užsieninis Ispanijos mi- 
nisteris taip pat nurodė, jog 
Vokietijos karo laivai iš sa
vo stovyklų padecįa gen. 
Franco laivam užpuldinėt 
Ispanijos respublikos preki
nius laivus Šiaurinėje (“vo
kiškoje”) Jūroje.

FAŠISTŲ BOMBININKAI 
SUNAIKINO CIVILIŲ 

LIGONINĘ

Maskva. — Vieton Smir
novo. paskirtas Frinkovski 
vyriausiu komandierium So- 

1 vietų Raudonojo Laivyno.

Barcelona, Ispanija.—Ita
liški ir vokiški lėktuvai de
vynis kartus per dieną bom
bardavo Tarragoną, Ispani
jos respublikos miestą su 
prieplauka, ir be kitko su
naikino civilių žmonių ligo
ninę ; aštuonis nekariškius 
užmušė ir 40 sužeidė.

Neišsivysto kompeticijos. Pirmose _yietose esantieji kontestan- 
tai laikosi tose pačiose vietose. Tiesa, nedaug trūksta drg. Stri- 
peikai iki pirmos vietos. Pasispausk drauge. Iškirsk šposą Wa- 
terburiui. Drg. Merkis, iš Philadelphijos ruošiasi intensyviam 
darbui. Philadelphia ir Baltimore eina po ALDLD 6-tu Aps
kričiu.

Draugai kontestantai įsitemykite, kad vajus baigsis su 1 d. 
gruodžio. Beliko tik apie trys savaitės. Pasispauskime draugu- 
čiai.

Šiandien kontestantų surašąs rodo sekamai: 
Waterbury Vajlninkai .........
ALDLD 6 Apskritys .............
A. Stripeika, Elizabeth .........
ALDLD 9 Apskr......................
D. M. šolomskas, Brooklyn..
Hartfordo Komitetas ...........
K. Žukauskiene, Newark .....
S. Puidokas, Rumford ...........
J. Simutis, Nashua, N. H. ir 
S. Penkauskas, Lawrence ....
A. Buivid, So. Boston ..........
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
G. Shhnaitis, Montello .......
ALDLD 20 kp. Binghamton
J. Rudman, New Haven .....
V. Cernauskas, Rochester ....
LLD I Rajonas, Montreal .... 
A. Balčiūnas, B’klyn ...........
K. Kazlauskienė, S. Boston
E. Dovidonienė, Worcester ...
P. Buknys, Brooklyn ..........
S. Žostautas, Kapuskasing ...

Kalvaitis, B’klyn ..............
J. Grybas, Norwood, Mass. ...

1783
1677
1503
1357
600
584
438
392

Bridgeporto Komitetas ......
S. K. Mazan, Cleveland ....
J. Burba, S. Boston ............
A. Daukantaitė, Boston ... 
V. Kavaliauskas, Tacoma . 
C. P. Lewis, Los Angeles . 
S. Mason, New Haven ......
S. Stasis, Sellersville, Pa. . 
Mrs. Stepon, Lewiston, Me. 
J. Žilinskas, Lewiston, Me. 
J. Adams, Grand Rapids ... 
P. Šlekaitis, Scranton .......
S. Paulenka, Lowell ...........

MARIJAMPOLĖ
Gėrė Kaip Broliai, Mušėsi 

Kaip Priešai. . .
Pereitą rudenį po sunkių 

cukrinių runkelių ėmimo dar
bų P. Labalaukis, gyvenąs ties 
šeštokais, sukvietė gimines ir 
pažįstamus pagurkšnoti nami
nio alučio ir pasišnekėti. Prie 
alaus atsirado ir degtinės, o 
tarp kviestų svečių atsirado 
nekviestas Kunickas, kuris bu
vęs priimtas kaimiškai nuošir
džiai, bet kuo daugiau gėrė, 
tuo dažniau griežė dantimis, 
pykdamas, kad jį kaimynas 
pamiršo pakviesti, kaip kitus 
svečius. Tai nepatiko Laba- 
laukiui, taip pat 
gėrusiam, kuris 
neprašytą svečią 
atėjęs. Kunickas 
o smogė Labalaukiui krūti
nėn. Įvyko muštynės, Laba
laukis parmušė Kunicką, ap
daužė, apspardė ir nugriebęs 
kastuvą smogė per kojas, pa
darydamas sunkų sužalojimą. 
Spalių 18 d. šitą bylą nagri
nėjo Apygardos teismas, kuris 
patenkino Kunicko civilį j ieš
kinį 265 litus ir Labalaukį už 
mušimąsi, vejant lauk nepra
šytą svečią, nuteisė 6 mėne
siam kalėjimo lygtinai.

liką prie reikalingų ginklų 
atmušimui fašistinių agre
sorių !

Mes ypatingai atsišaukia
me į didžiąją Jungtinių Val
stijų darbininkų klasę ir jos 
darbo unijas. Amerikos dar
bininkai ! Jūs daugiau, negu 
bet kuri kita žmonių gru
pė, turit ką laimėti Ispanijos 
liaudies laimėjime prieš fa
šistinę agresiją. Mūsų kla
sės ateitis, jos tolimesnė pa
žanga, jos progresas, o taip
gi pažanga ir progresas 
Amerikos žmonių abelnai, 
yra tampriai surišta su lai
mėjimu Ispanijos Respubli
kos ir Chinijos žmonių prieš 
fašistinius įsiveržėlius.

Todėl lai kiekviena darbi
ninkų Klasės organizacija be 
jokio atidėliojimo pareika
lauja nuėmimo blokados nuo 
Ispanijos. Lai reikalauja 
leisti Ispanijos Respublikai 
ir Chinijos žmonėms pirktis 
šioje šalyje maisto ir ginklų. 
Lai reikalauja, kad būtų už
dėta embargo ant fašistinių 
karo kurstytojų: Vokietijos, 
Japonijos ir Italijos.

Lai Amerikos darbininkų 
klasė ir visi pažangieji su
daro bendrą veiklą, atstei- 
gia darbo unijų vienybę ir 
įkuria galingą demokratinį 
liaudies frontą apgynimui 
mūsų saugumo, demokrati
jos ir taikos. Atsiliepkite į 
Komunistų Internacionalo 
kvietimą suvienyti spėkas ir 
išvystyti tarptautinį solida
rumą su Ispanijos ir Chini
jos žmonėmis. ....

Tuo tarpu be jokio atidė
liojimo tegul kožna darbo 
unija, kiekviena pažangi or
ganizacija ir visi tie, kurie 
jau įsitraukę į gyvenimo ir 
mirties kovą prieš reakcio
nierius ir už pažangos lai
mėjimą Jungtinėse Valstijo
se, pradeda plačiausiai rink
ti ir siųsti Ispanijos Respu- 
likai maisto, drapanų ir ki
tų būtinų reikmenų.

Laikas nelaukia. Municho 
suokalbininkai darbuojasi 
sušilę. Mes irgi negalime 
laukti. Reikia vieningos 
veiklos gelbėjimui Ispanijos 
Respublikos, padėjimui Chi
nijos žmonėms, padrąsini
mui Čechoslovakijos ir Aus
trijos žmonių, sustiprini
mui visur žmonių apvieny- 
tos kovos prieš reakciją, fa
šizmą ir karą.

Sudaužykime Municho 
suokalbį prieš Ispaniją!

Nukalkime darbininkų 
klasės vienybę ir demokrati
nį liaudies frontą už demo
kratiją, progresą ir taiką.

Išgelbėkime Ispaniją ir 
Chiniją nuo Čechoslovakijos 
likimo!

Lai Amerikos demokrati
ja aprūpina maistu ir gink
lais demokratines Ispaniją 
ir Chiniją!

Sustiprinkime draugišku
mo ryšius tarpe Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos žmonių! Įsteigkime 
glaudesnį kooperavimą tar
pe Jungtinių Valstijų val
džios ir Sovietų Sąjungos 
valdžios dėl apgynimo pa
saulio. taikos ir demokrati
jos!

Komunistų Partijos Na- 
cionalis Komitetas.

W. Z. Foster, pirmininkas, 
Earl Browder, sekretorius.

“Kai Aš Padūkstu, Tai Man 
Vistiek: Kertu Kam Pakliūva”

Spalių 18 d. Marijampolės 
apygardos teismas nagrinėjo 
J. Simokaičio bylą už mušty
nes Jono-Krušinsko restorane.
Prieš pusmetį vieną vakarą’ 
Simokaitis su draugais gėrė 
degtinę Krušinsko restorane. 
Ten užėjo broliai Balsiai, kiek 
įgėrę, ir pareikalavo iš šei
mininko duoti bargan degti
nės. Restoranininkas atsisakė 
patenkinti jų reikalavimą, tuo
met jie kreipėsi į geriančius, 
daužydami peiliu stalą, suolus 
ir kitką. Restorano savinin- 
'kas^ libžteTcfemaš išvengti gali
mo skandalo, visus išprašė 
lauk, kur įvyko muštynės: 
Balsiai užpuolė Simokaitį, ku
ris gindamasis smogė Vincui 
Balsiui pasitaikiusiu kauptu
ku. Tuo tarpu iš restorano iš
ėjo Simokaičio draugas Mac
kevičius, kuris nustebo, pama
tęs gulintį Balsį. Tačiau Simo
kaitis jo nepažinęs ir jam 
smogęs kauptuku, sunkiai su
žalodamas galvą. Vėliau Mac
kevičiui Simokaitis atsipraši
nėdamas aiškinosi, kad kai jis 
įdūkstąs, tai jam vistiek: ker
tąs kam pakliūva...

Byloj figūravo daug liudi
ninkų. Apygardos teismas 
Joną Simokaitį, 28 metų, teis
mo baustą 5 mėnesiais kalėji
mo už muštynes, nubaudė pus
antrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo su pasekmėmis. Nu
kentėjęs Mackevičius prieš 
teismą susitaikė su Simokai- 
čiu, ir jo civilis jieškinys ne
buvo svarstomas.

Klausimai ir Atsakymai
114
110
108
100
100
100
100
100
100
94
74
67
66
60
55
44
44
44
44
40
22
22
22
22
20

389 
366 
254 
222 , R. Mizara, Brooklyn .......
220 i V. Jonauskas, Bloomfield
188 r ----- -
172
158
140
132
130 J. Kairys, Brooklyn .......
130 J. Ruscckas, B’klyn .......
122 B. |A. Žalimas, Worcester
120
120 A. Lideikienė, Great Neck

Daugelis gerų veikėjų darbininkiškame judėjime dar negavo 
nė po vieną naują skaitytoj^ savo dienraščiui. Tai labai negra
žus apsileidimas. Gi tuom pat kartu keletas žmonių pastebėję, 
kad dabar eina “Laisvės” vajus, patys užsisakė dienraštį. Tas 
liudija, jog skaitytojų būtų galima gauti darbuojantis.

. Prašome visų senų dienraščio skaitytojų gauti nors po vieną 
naują skaitytoją. •

K. Mugianlenč, San Francisco.... 
M. Slekienė, Gardner .................
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 
V. Padgalskas, Mexico, Me.........
Pittsburgh ir Apylinkė .............

i ....................
J. Ruscckas, B’klyn ....................

J. J. Sleivis, Chelsea, Mass.

——..— . j .............. . ... ........'........

Klausimas
Ar galima kur nors gauti 

nusipirkti Sovietų Sąjungos 
Konstitucijos lietuvių ir an
glų kalbose?

Skaitytojas.
Atsakymas

—-”-^1
Lietuvių kalboje Sovietų 

Sąjungos Konstituciją galite . 
gauti “Laisvės” įstaigoje. O 
anglų kalboje ją galite gauti 
pas Komunistų Partijos li
teratūros agentus, arba 
Workers Bookstores, kurie 
randasi beveik kiekvienam 
didesniam mieste. 
Ketvergui

Gen. Franco fašistai štur
muoja strateginį miestelį 
Mora de Ebro, vakariniame 
šone Ebro upes.
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DIDYSIS LAISVES KONCERTAS

Lapkričio

November

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS, tenoras

kad no KPrašome jsitėmyt

A. MICKEVICICTfi, Mezzo-Sopranas

Įžanga Koncertui 
50c, 75c ir $1.00 

Vien tik Šokiams 40c.

Koncertas Prasidės 
3:30 Vai. po Pietų

BIRUTA INDRULIUTft, 
iš Scranton, Pa., puikiai ISsi 

lavinusi smuikininkė.

Labor Lyceum Salėj
949 Willoughby Ave., B’k

Prašome nesivėluoti, nes pro
gramas prasidės paskirtu lai
ku. Būkite laiku ir matykite 

ištisą programą.

P. M. NIKOLAJEVAS, basas 
rusų-italų-francūzų operų 

dainininkas.

Aido Choras
Vadovaujant

Aldonai Žilinskaitei 
atidarys programą

A. KENSTAVIčIENfc, Sopranas, iš Chicago, III

Birute Indruliute
•

Daug metų praleidusi konserva
torijose besimokindama ir atsiekusi 
aukštą muzikos mokslą. Ji atvyksta 
iš Scranton, Pa. j “Laisves” Koncer
tą griešti smuiko solų.

Aleksandras Vasiliauskas
Daug mokinos ir daug atsiekė mu

zikos srityje. Šiandien jis yra žy
miausias lietuvių dainininkas-tenoras 
Amerikoje. x

Ukrainų Stygų Orkestrą 
duos gražių kavalkų iš liaudies dainų, 
vadovaujant solistams. Tai bus naujas 

ir gražus kavalkas mūsų koncerto 
programoje.

Sėdynės rezervuotos. Prašo
me iš anksto įsigyti įžangos 
bilietus. Iš anksto įsigydami 

bilietus gausite geresnes 
vietas.

Adele Mickevičiūte
Puiki dainininke, Mezzo-Sopranas 

iš Providence, R. I. Ji ten dainuoja 
Amerikonų scenoje. Mes ją girdė
sime "Laisvės” Koncerte.

- Ensemblis Aidbalsiai 
Vadovaujamas B. Šalinaites 
Grupė gerai išlavintų dainininkų. Jie 
bus lietuviškuose kostiumuose, dainuos 

lietuvių liaudies dainas ir šoks 
lietuviškus kolektyvius šokius.

Puikiausią pasimatymą su se 
nais pažįstamais ir daugiau 
šia progą įsigyti naują pažin 
čią bus “Laisves” Koncerte.

IWO šokikų grupe vardu “Černačevsky,” keturios poros pasižymėję šokimu kolek
tyvių liaudies šokių. Gražių komplimentų už pasižymėjimus jiems yra suteikusi 

amerikoniška spauda.

Turime džiaugsmo paskelbti šio koncerto programą kaipo turiningą ir įvairę 
Dalyvauja žymiausi lietuvių talentai ir kitataučiai talentai.

Petras M. Nikolajevas
Basas, rusų-italų-francūzų operų 

dainininkas. Šiame “Laisvės” Kon
certe jį pamatys ir išgirs lietuviai.

p c.
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UPTON SINCLAIR

(Tąsa) i
Tai vis baisūs atsitikimai, bet jie buvo niekis, pa

lyginti su tuo, ką Jurgiui nesenai teko matyti savo aki
mis. Vieną įdomų dalyką jis patėmijo tuojau pirmą die
ną bestumdydamas žarnas, tai yra, kaip bosai gudriai 
pasielgia, kada užtinka pirmlaikinį veršiuką. P jau jau
tieji gyvulius gerai žino, jog karvės mėsa prieš apsi
veršiavimą ir tūlą laiką po apsiveršiavimo visai netinka 
maistui. Tačiau apščiai veršingų karvių kas dieną at
veždavo į skerdyklas ir, žinoma, jeigu savininkai būtų 
norėję, tai visai lengvas dalykas, atskyrus, palaikyti jas, 
kol mėsa bus tinkama maistui. Bet kas ten užsiims gai
šuoti su jomis ir pirkti pašarą. Taigi jų padavadijimas 
buvo, kad visos karvės eina iš vien, o prie papjovimo, kai 
kuris nors iš darbininkų, patėmijęs, pasako perdėtiniui, 
tas nuėjęs pasikalba su valdžios užlaikomuoju inspekto
rium ir veikiai abu nueina šalin. Akimirkoj lavonas tam
pa išdarinėtas, viduriai dingsta skylėje ir Jurgio darbas 
būdavo vidurius, su veršiu ir su visukuo kuoveikiausiai 
sustumti į skylę, o ten, žemai, jie sumėsinėja tuosius, 
prieš laiką išmestus, -veršiukus į mėsą, nenulupant nei 
odos.

Vieną dieną tūlas darbininkas paslydo ir susižeidė 
koją ir pavakarį, kada išdarinėjo paskutinius galvijus 
ir visi rengėsi namon, Jurgiui paliepė pasilikti ir atlikti 
kokį tai užsilikusį darbą, kurį sužeistasis paprastai atlik- 
davęs. Buvo jau vėlu ir beveik tamsu ir valdžios inspek
toriai visi jau namon nuėję, darbininkų gi buvo likę ne
daugiau, kaip du tuzinu. Tą dieną jie buvo užmušę apie 
keturis tūkstančius galvijų, o visi jie tapo atgabenti 
vagonuose iš tolimųjų vakarinių valstijų, taigi visados 
tarp jų daugelis būna sužeistų. Kaikurių buvo kojos nu
laužtos, kitų vėl ragais pradurti šonai; kiti jau buvo 
nugaišę,—iš kokios priežasties, niekas negal pasakyti. 
Taigi su tais visais reikėjo apsidirbti, kuomet aplink ty
ku ir tamsu. Skerdyklose buvo įtaisytas tam tikras kel
tuvas užkėlimui tų gyvulių ant viršutinių lubų, kur 
juos pjauna, o ten paliktieji darbininkai apsukriai pa
prastu būdu apsidirba. Minėtąjį vakarą ėmė keletą 
valandų perleisti visus galvijus ir Jurgis matė, kaip, 
pabaigus, visus nugabeno į šaldytuvus, kur kiti paskirti 
maistui kabo, ir ten gana atsargiai iškabinėjo įvairiose 
vietose, kad nebūtų galima surasti ir pažinti. Kai parėjo 
tą naktį namon, Jurgis jautėsi lyg ir nesavas, nes pra
dėjo suprasti, kaip galėjo turėti tiesą tie, ką juokėsi iš 
jo, kai jis į viską Amerikoje šventai tiki.
T SKYRIUS VION^ su Jurgiu buvo, labai įsimylėję. Jiedu laukė gana 

ilgai—j.au ėjo antri metai, ir Jurgis žiūrėjo į visas 
apystovas sverdamas, ar jos gaišina ar priartina juo- 
dviejų suėjimą į porą. Jo visos mintys buvo tame; jis 
prisiėmė jos šeimyną, kadangi tai buvo dalelė Onos, ir 
namai'jam rūpėjo, nes tai turėjo būti'Onos buveinė. 
Netgi jam mažai reiškė visoki žiaurumai ir suktybės, 
matytos Durham’o skerdyklose, ne bent tiek, kiek tai gali 
įtakos turėti į jo su Ona ateitį.

Jiedu jau senai būtų apsivedę, jei būtų galėję pa
sielgti, kaip jiedviem patinka. Bet tai būtų reiškę 
neturėti vestuvių pokilio. Kai jiedu užsiminė apie tai, 
senuosius labai įerzino. Tuo ypatingai užgavo tetą Elz
bietą. Kaip tai! sakydavo ji. Apsivesti, kaip elgetoms 
pakelyj! O ne, ne! Teta Elzbieta buvo pratusi prie tam 
tikrų jų šeimynoje papročių; ji pati mergaudama žymią 
rolę lošė: juk paėjo iš gerų namų ir gal būtų gana gerai 
ištekėjusi ir gyvenusi, kaip ponia, jei tik ne toji nepa
rankioji apystova, kad jos buvo devynios dukterys šei
mynoje, o nei vieno sūnaus. Taigi ji žinojo, kaip yra 
tinkama, ir atkakliai laikėsi tųjų padavimų. Jie negali 
atsižadėti apeigų, tinkamų jų kilmės žmonėms, nepai
sant, kad jiems Packingtowne prisiėjo paprastais darbi
ninkais pastoti; ir jeigu Ona užsimindavo^*kad galima 
apsivesti vestuvių visai nekeliant, tai ir užtekdavo pa
motę į bemigę įvaryti. Nei kiek negelbėjo teisinimasis, 
kad taip mažai čia jie turi pažįstamų. Laikui bėgant 
jie turėsią pažįstamų bei draugų, o tada visi ir kalbės 
apie tai. Dėl biskelio pinigų jie neturį atsižadėti dalykų, 
priimtų nuo seno. O jeigu be to ir apsieitų, tai maža 
nauda ir iš tų pinigų.

Elzbieta šaukdavosi talkon dėdę Antaną. Jiedu labai 
baimindavosi, kad šioje šalyje jų vaikų papročiai ir 
(forą neiškryptų. Tuojau, pirmutinį sekmadienį, kai juos 
nuvedė į bažnyčią, nors jie ir neturtingais jautėsi, Elz
bieta neiškentė nenusipirkusi Betlėjaus kūdikėlio, pa
dirbto iš gipso ir nudažyto žvilgančiomis spalvomis. 
Nors tai buvo tik vienos pėdos aukščio, bet su koplytėle, 
su keturiais baltais bokšteliais, ir stovinčia Panele Šven
čiausia su kūdikėliu ant rankų, ir piemens ir karaliai 
priklaupę prieš jį. Už viską užmokėjo penkiasdešimts 
centų; bet teta Elzbieta jautėsi, kad nereikia paisyti 
pinigų išleisti tokiam dalykui, nes jie sugrįš nematomais 
keliais, nejaučiant. Dalykas puikiai išrodys ant lenty- 
naites, o namuose negalima juk apsieiti be kokio nors 
papuošalo.

Vestuvių kaštai jiems, žinoma, sugrįšiu, tik buvo 
klausimas, kaip tokią sumą sudaryti laikinai. Toje apy
linkėje jie gyveno taip nesenai, kad vargiai daug kas 
jfoms pabarguos, o apart Šedvilo, nebuvo nei vieno, iš 
kurio jie būtų galėję nors kiek pasiskolinti. Vakaras po 
vakaro Jurgis su Ona sėdėdavo ir skaičiuodavo išlaidas, 
skaičiuodavo, kaip ilgai jiedviem teks gyventi atskirai.

Jie vargiai galės žmoniškai apsieiti su mažiau, kaip 
dviem šimtais dolerių, ir nors jie visados galėjo imti 
kaipo paskolą visus pinigus, kiek tik uždirba Marė ir 
Jonas, tačiau nepasitikėjo tokią sumą sudaryti greičiau, 
kaip į keturis ar penkis mėnesius. Taigi Ona pradėjo 
mąstyti, jog bus geriau, jei ir ji pasi j ieškos darbo, saky
dama, kad, netgi jei jai tik vidutiniškai pasisektų už
dirbti, gal kokiais dviem mėnesiais greičiau priskubintų 
vestuves. Jie buvo besirengią pilnai sudavadyti tąjį rei
kalą, kaip, tarsi iš giedrios padangės perkūnija, ant jų 
krito nelaimingas atsitikimas, kuris ;visas jų viltis su 
vėjais išblaškė. j

Nepertoli nuo jų gyveno kita lietuviška šeimyna, 
susidedanti iš senokos našlės ir jos’‘suaugusio sūnaus. 
Jie vadinosi Majauskai ir mūsiškiai, ne ilgai trukus, 
su jais susipažino. Vieną vakarą anie atsilankė į svečius 
ir, žinoma, pirmas dalykas, apie kurį prasidėjo kalba, 
buvo apylinkė ir jos istorija; ir Majauskų Močiutė, kaip 
tą našlę visi vadindavo, pradėjo pasakoti jiems visą eilę 
tokių baisenybių, nuo kurių jiems net plaukai pasišiau
šė. Ji buvo išdžiūvusi, sumenkusi žmonelė, galėjo tu
rėti apie aštuoniasdešimts metų, visai jau be dantų ir, 
kai ji pasakojo tuos šiurkščius atsitikimus, labai išrodė 
į raganą. Majauskų Močiutė gyveno taip ilgai tarp ne
laimių, kad ji visiškai apsiprato; apie žmonių badavimą, 
ligas ir mirtis, ji kalbėjo, kaip kiti kalba apie vestuves 
ar šventes.

Dalykas išėjo į viršų palaipsniui. Pirm viso ko, na
mai, kuriuos jie pirko, buvo visai ne nauji, kaip jiems 
rodėsi; galėjo turėti kokią penkioliką metų ir prie jų 
nieko naujo nebuvo, apart dažų iš lauko, ir nu dažymas 
buvo taip blogai atliktas, kad reikėjo atnaujinti kas 
metai arba antri. Namai buvo vieni tų, kokių visą eilę 
pastatė tūla kompanija, susitvėrusi vien daryti pinigus, 
apgaudinėjant neturtėlius. Jie už juos užmokėjo penkio
liką šimtų, o kompanijai nekainavo nė penki šimtai do
lerių juos pastatyti. Majauskų Močiutė tuos dalykus 
gerai žinojo, nes jos sūnus priklausė politinei organiza
cijai drauge su kontrak toriam, kuris visus tuos namus 
statė. Jie panaudojo kuopigiausią ir blogiausią medžia
gą ir nieku nesirūpino, ne bent tuo, kad iš lauko apd’a- 
binti. Jie galį atminti josios žodį, sakė Močiutė, kad tu
rės daug negerumų, nes ir jai pačiai daug prisiėjo per- 
kęsti. Mat, ji su savo sūnumi pirko namus tokiu pat 
būdu. Bet jiedu apgavo kompaniją, kadangi jos sūnus 
buvo išsilavinęs darbininkas ir uždirbo iki šimto dole
rių per mėnesį, o, apart to, turėjo užtenkamai proto 
nesiskubinti apsivesti. Tokiu būdu jiems pavyko už savo 
namus išsimokėti.

Majauskų Močiutė matė, kad mūsiškiai nesupranta 
josios pastabų; jie ypatingai negalėjo suprasti, kaip, 
mokant už namus, galima “kompaniją apgauti.” Veikiau
siai, jie dar buvo labai mažai patyrę. Nepaisant, kaip 
tie namai buvo pigūs, juos parduodavo su fix j a mintimi, 
kad perkantieji netesės už juosius išmokėti. Kada ne
įstengia mokėti — jeigu neužmoka kad ir už vieną mė
nesį—jie netenka namų ir visko, kiek yra įmokėję, o 
tada kompanija juosius parduoda vėl iš naujo. O ar 
dažnai jiems pasitaiko progų taip padaryti? Dieve! Ir 
močiutė iškėlė į viršų rankas. Jie tą daro. Kaip dažnai? 
Niekas negali pasakyti, bet tas nuolatos atsitinka. Jei 
netikį, galį pasiklausti ko nors, kas žino šiek tiek apie 
Packingtowną, o tie dar ir daugiau papasakos. Ji čia 
gyvena nuo to laiko, kai šie namai pastatyti ir gali 
jiems viską apie juos papasakoti. O ar jie pirmiau buvo 
kada parduoti? Susimilkite! Nagi, nuo to laiko, kai 
jie tapo pastatyti, ne mažiau, kaip keturios šeimynos 
bandė juos pirkti ir vis negalėjo. Ji gali apie juos visus 
šį bei tą papasakoti.

(Bus daugiau)

Wilkes-Barre, Pa.
Šis Tas Apie Prakalbas, kurios 
Buvo Surengta Del Drg. Šo- 
lomsko Lapkričio Pirmą Dieną

Prakalbose publikos buvo at
silankę pusėtinas skaičius ir 
draugo šolomsko prakalba su
sirinkę likosi labai patenkinti.

Draugas šolomskas pasakė 
čia visą eilę prakalbų, kaip tai, 
Plymouth, Nanticoke, Wilkes- 
Barre, Pittston, Inkeirnann, 
Binghamton ir Scranton.

Draugas Šolomskas nemažai 
pasidarbavo ir dėl dienraščio 
“Laisvės” šioje apylinkėje, 
gaudamas naujų skaitytojų ir 
atnaujindamas senus.

Surengimas prakalbų šioje 
apylinkėj buvo jau labai reika
lingas, ir draugas šolomskas 
buvo labai vietoje, nes jis pui
kiausiai nušvietė-išdėstė daly
kus apie Lietuvą ir kitas šalis, 
ir padėtį darbininkų šioje ša
lyj. Taipogi plačiai išaįškino 
apie svarbą Lietuvių Literatū
ros Draugijos ir daug kitų da
lykų.

žmonės pageidauja daugiau 
tokių prakalbų. Buvęs.

Pittsburgh, Pa.
Ar matei juokingą gražią 

komediją “Pussesere Salomė
ja?” Jeigu dar nematei, tai 
pamatyk 20 d. lapkričio, Lie
tuvių Piliečių Svetainėj, 1723 
Janes St., South Side, Pitts
burgh, Pa. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare. Ten bus sulošta
minėta komedija.

Šią juokingą komediją ren
gia Dramos Grupė. Veikalas 
labai gražus, taipgi ir aktoriai 
labai tinkami savo rolėse.

Lošėjai nesenai atvykę iš 
Lietuvos. Daug yra lošę Lie
tuvoj. šie gabūs artistai yra 
baigę aukštesnes mokyklas 
Lietuvoj ir puikiai vartoja 
lietuvių kalbą. O tai svarbu, 
kuomet lošėjai vartoja gra
žiai lietuvių kalbą.

Štai mūsų lošėjų vardai: 
Dundulio rolėj B. Jekentas, 
Dundulienės — M. Ormonaitė, 
Juozo —- Stasys Rupšplaukis, 
Elenutės—B. Ormonaitė, Mo
tiejaus—P. Nabužas, Petro— 
Jurgis Žilinskas.

Visi labai rūpestingai moki
nasi su geru ūpu, pilni energL

jos. Na, ir kuomet aktoriai 
energingai mokinasi, tai gali
ma tikėtis gerų pasekmių.

Taigi nepraleiskit šios geros 
progos, pamatykit veikalą, 
kuris yra labai juokingas. O
gardus juokas visiem ant svei
katos. Dabartiniais laikais 
dauguma susirūpinę šių dienų 
vargingu gyvenimu, tai geras 
juokingas veikalas pamatyt 
pagelbsti užmiršt visus nesma
gumus. Taigi, 20 d. lapkričio 
būkit visi Lietuvių Piliečių 
Svetainėj pamatyt “Pusseserę 
Salomėją”.

O 27 d. lapkričio visi į dak
taro Kaškiaučiaus prakalbas, 
L. M. D. Svetainėj, 142 Orr St. 
Prakalbos prasidės 2 vai. po 
pietų, o vakare, 6 :30 vai. ban- 
kietas. Nepraleiskit šių gerų 
progų. Dr. J. J. Kaškiaučius 
aiškins apie sveikatą ir iš ko 
paeina visokios ligos ir abel- 
nai apie viską, kas kiekvie
nam žmogui būtinai reikalin
ga žinoti. Jūsų atsilankymas 
į prakalbas bus jum patiem 
ant naudos.

Visus širdingai kviečia.
Rengimo Komisija.

WORCESTER, MASS.
Politines “Rales” ir Jack 

Sharkey
Lietuvių, Darbininkų Kliu- 

bas, 29 Endicott St., dabarti
nių rinkimų proga rengė tris 
politines “rales” virš minėtoj 
vietoj. Spalių 26 d. buvo re- 
publikonų. Nepaisant, kad 
buvo garsinta ir davė veltui 
alaus, publikos tebuvo apie 
šimtas. .

Spalių 31 d. atsibuvo de
mokratų mitingas. Buvo gar
sinta, kad bus ir kalbės buvęs 
pasaulinis kumštynių čiampio- 
nas Jack Sharkey, žmonių 
prisirinko pilna viršutinė sve
tainė ir kliube buvo ganėtinai. 
Rokuojama, kad apie 500 pu
blikos buvo tą vakarą. Bet, 
ant nelaimės, Sharkey nepri
buvo. šiaip kalbėtojų labai 
daug buvo; keletas iš Bostono 
lietuvių kalbėtojų kalbėjo ir 
pranešė, kad Sharkey kitur 
turi būti, kur pirmiau 'pasiža
dėjęs ir jis aplankysiąs šį 
Kliubą, penktadienio vakare, 
kuomet bus Šv. Kazimiero pa
rapijos rengiamoji “ralė” po- 
bažnytinėj svetainėje. Taip ir 
buvo: penktadienį ex-čampio- 
nas 8 vai. vakare aplankė L. 
D. Kliubą pirma, negu vyko į 
parapijinę “ralę”. Atsiprašė 
už savo pirmesnį nepribuvi- 
ma. v ,

Kas tai tokio ypatingo, kad 
žmones lietuviai labai myli jį 
pamatyti ir skailingai renkasi. 
Ten parapijiniam mitinge per- 
sikimšę buvo žmonių. O per 
tas kelias dienas kalbėjo žmo
nės, kad kas nors “blofina”, 
esą, Sharkey niekur nevažiuo
ja ir Nesirodo, ir tai vėl, tik 
jau į bolševikišką įstaigą jis 
negalėjo eiti ir tt. Tačiau vi
sos tos kalbos bereikalingos. 
Sharkey pasipasakojo, kad vi
sur -negalįs pribūti, kuomet 
daug vietų reikia būti.

Gerai, kad Sharkey savo į- 
tc-kmę žmonėse demokra
tams paskyrė, negu reakcio- 
nams republikonams.

D. G. J.
Nuo Red.: Apie komunistų pa
rengimą lapkričio 7 d. turė
jom apleisti, nes šią korespon
denciją aplaikėme tiktai lap
kričio 7 d. po pietų. *

Šaltokai Priimtas Francijos 
Ambasadorius Romoj

Roma. — Atvyko Franęi- 
jos ambasadorius Italijai 
Andre Fr. Poncet ir buvo 
šaltokai priimtas. Mussoli
ni s pyksta, kad Franci j a 
taip ilgai nepripažino Ita
lijai Ethiopijos. Su šio am
basadoriaus atsiuntimu 
Francija jau pripažįsta Ita
lijos karalių “Ethiopijos 
imperatorium.”

Lewiston ir Auburn, 
Maine

Spalių 22 d. įvyko apvaikš- 
čiojimas draugų Kazimiero Se- 
lemono ir Leonarijos Selemo- 
nienės 25 metų vedybinio gyve
nimo. Draugai Selemonai pri
klauso prie ALDLD vietinės 
kuopos, apart to, draugė L. Se- 
lemonienė priklauso ir prie 
LDS kuopos. Ir savo įsitikini
muose, ypatingai draugė L. S., 
yra tikrai laisvi ir proletariški. 
Ii’ jų gyvenimo takai nėra ro
žėmis iškloti ir kartais prisiei-
na gan sunkiai kovoti su gyve
nimo audromis.

Tai sumanytojos to parengi
mo manė, kad gal ne daug atsi
ras tokių draugų ir artimų 
prietelių, kurie norės lankytis 
ant jiems rengiamo bankieto. 
Todėl ir parengimą sumanė 
rengti stuboje. Bet tikrenybėje 
pasirodė, kacT draugai Selemo
nai turi gan daug draugų. No
rint rengėjos nelandžiojo taip 
daug po stubas, kaip darė ren
gėjai kitų parengimų, bet iš
pardavė tiek tikietų, kad stubo
je sutilpti nei svajot nebuvo 
galima. Todėl nusamdė šv. Bal
tramiejaus Draugystės svetainę 
ir čia atliko visas apeigas.

Kada atvežė į svetainę drau
gus Selemonus ir čia ,(dvelkė 
darbininkiškai proletariškas 
vėjelis, nes nebuvo tų komedi
jų — atsistojimų, lingavimų ir 
visokių juokingų garbinimų, 
kaip yra daroma buržuaziniuo
se parengimuose. Bet greitai 
stalai buvo apkrauti visokiais 
valgiais. Turiu, nors ir neno
rom, pripažinti, kad nestokavo 
ir gėrimų.

Gaspadinės gan mandagiai ir 
rūpestingai svečiams patarna
vo. Ne taip, kaip turtingųjų 
parengimuose, kur išrinktuo
sius susodina žymesnėse vieto
se, o biedniokus sukemša ko
kiuose užkampiuose, čia visi 
buvo priimti, kaipo lygūs ir vi
siems buvo lygus patarnavimas 
ir pavaišinimas.

Kada svečiai pasisotino ir 
pasilinksmino, vakaro vedėja 
Lapukienė paprašė vieną vieti
nį kalbėtoją, kad pasakytų 
prakalbų. Kalbėtojas, trumpai 
perbėgęs žmonijos šeimyninio 
gyvenimo istoriją abelnai -ir jo 
reikšmę visos žmonijos išsito- 
bulinime ir išsivystyme, ypa
tingai priėjo prie dabartinės 
Europos, o ypatingai Ispanijo
je įvykių.

Bet ir tokiame gražiame dar
bininkiškame parengime atsi
rado viena necivilizuota mote
rėlė, kuri norėdama sudrumsti 
rAmią nuotaiką susirinkusių 
tarpe ir pakenkti aukų rinki
mui Ispanijos kovotojams, tik 
strikt atsistojo ir pradėjo rėk
ti, “ne vietą, ne vieta!” Bet ją 
greitai pašaukė prie tvarkos 
pati draugė L. Selemonienė, 
mandagiai paprašė sėstis ir ne- 
periškadyti kalbėtojui sakyt 
prakalbos, paaiškindama, kad 
kalbėtojas kalba į dalyką. Ta
da ta moterėlė sėsdama meta 
gniužtą popierio vienam geram 
draugui į veidą, kuris sėdėjo 
priešais ją ir sako, “atsiprašau 
tamsta, nes aš norėjau patai
kyti, tam velniui kalbėtojui.” 
Kalbėtojas buvo gal toli ir sun
ku jis buvo pasiekti.

Užbaigdamas prakalbą d.

kalbėtojas paprašė aukų Ispa
nijos karžygiams, paaiškinda
mas, kad “jeigu kurie ir neau
kausite, būsite šiame parengi
me lygūs ir geri draugai, taip
kaip ir tie, kurie aukos. Aukų 
surinkta $8.16.

Gamtos Sūnus.
x Nuo Red. Aukautojų surašąs 
tilpo “Laisvėj” lapkričio 3 d.

Paryžius. — Francijos 
valdžia panaikina pirmes- 
nius suvaržymus turistam, 
norintiem važiuot Italijon. 
Tuom rodo “draugiškumą” 
Mussolinio valdžiai.

ONE DAY
OUTINGS

I ALLENTOWN
I MAUCH CHUNK
I NEDELIOJ, LAPKR. 13-U> 
_ Kelionė ; Easton, $1.50;
I Bethlehem, $1.75; Allen-
_ town, $1.85; Northampton,
I $1.95; Treichler, $2.05;
. Walnutport, $2.15; Palmer-
I ton, $2.20; Bowmanstown, $2.25; Lc-
Ihighton, $2.35; Mauch Chunk, $2.40.

Išeina iš New Yorko, nuo West 23rd 
■ St.: 8.45 A. M.; nuo Liberty St.: 
I 9.00 A. M.

>|85 
$240

ROUND 
TRIP

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I KITOS EKSKURSIJOS LAPKRIČIO I 
| 13-tą J ATLANTIC HIGHLANDS, I 
I N. J.„ SEA BRIGHT, N. J., UNION I 
I BEACH, N. J., KEANSBURG, N. J., I 
" FREEHOLD. N. J., TOMS RIVER, 
| N. J., BARNEGAT. N. J., ASBURY I 
, PARK, N. J., LONG BRANCH, N. J., 
| LAKEWOOD, N. J. |
I Dėl tolimesnių informacijų ir dėl ne- 
' nustatyto traukiniams laiko aukščiau, 
I tarkitės su bilietų agentais ar 

telefonuokite BArclay 7-9670

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grūpiu ir_pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

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

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

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius AmerlkoniSko 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šalins kas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ilgai%25e2%2580%2594j.au


b Ketvirtad., lapkr. 10, 1938 LAISVE

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Lapkričio 4 d. įvyko Litera
tūros Draugijos prakalbos. 
Kalbėjo šios draugijos centro 
sekretorius D. M. šolomskas. 
Jis plačiai aiškino šios draugi
jos veiklą skleidžiant literatū
rą, ruošiant apšvietos ir kultū
ros vakarus kaip šioje šalyje, 
taip Kanadoj, pietų Amerikoj 
ir kitur. Jo įrodymais, draugi
ja yra plačiai įsitvirtinus, įsi- 
šaknėjus ir vaidina didelį vaid
menį lietuvių gyvenime.

Antru atveju kalbėtojas dės
tė dabartinės tarptautinės poli
tikos krypsnius, fašistinių šalių 
pasimojimus grobti didesnius 
plotus žemės, naikinti mažųjų 
tautų laisvę ir demokratiją. Čia 
jis skaidriais bruožais nušvietė 
ir Lietuvos būklę su jai grę
siančiu pavojumi netekti nepri
klausomybės.

Gaila, kad publikos daly
vavo ne labai daug. Aukų lė
šoms padengti surinkta $4 su 
centais. 

•> '•>
Lapkričio 5 d. įvyko Kom

partijos suruoštas vakaras mi
nėjimui Rusijos revoliucijos 21 
metų sukakties. Vakaro pro
gramoj buvo vakarienė, kon
certas, trumpa kalba ir šokiai. 
Publikos buvo tikėtasi daugiau, 
negu atsilankė. Buvo vienas 
automobilius draugų atvažiavu
sių net iš Utica, N. Y., o nesi
matė daugelio pažangių žmonių 
vietinių. Kuomi jie domisi, .ką 
jie veikia—pasilieka klausimu.

* :J: jjc

Literatūros Draugijos 20 
kuopa rengia maskaradinį balių, 
kuris įvyks penktadienį, lap
kričio 18 d., Lietuvių Svetainė
je. Apie šį balių jau daugelis 
žmonių kalba ir ruošiasi kos
tiumus. Tiems, kurie dar bus 
negirdėję, lai šis pažymėjimas 
bus pranešimu, kad ruoštis kos
tiumus ir dalyvaujant baliuje 
siekti dovanų laimėjimo! J.

brolius ir sesutę Amerikoj ir 
tuos savo draugus, kurie sykiu 
su juo veikė, “idant žmonija 
taptų laimingesnė, didesnę tei
sę turėtų prie savo darbo vai
sių.

Ilsėkis, drauge, lai tau būna 
lengva žemelė. Ar vėliau ar an
ksčiau tavo idealai ant šios že
mės įsikūnys. Aist.

Easton, Pa
Kas Naujo Unijose?

apiel inkėj 
unijų lo- 

sugyvena. 
direktyva 

Karts

pasirodė gana kovingu. Nebuvo 
to susirinkimo, kuris nebūtų 
pasižymėjęs gerais tarimais bei 
aukomis geriems tikslams, pav., 
pereitame susirinkime buvo 
priimta rezoliucija, reikalau
janti pono Green’o vienyti 
Darbo Federaciją su C. I. O. 
Rezoliucijos kopijos pasiųstos 
spaudai, Greenui ir Lewisui.

Spaudoj jau tilpo ir gana žy
miose vietose.

Prie šio lokalo priklauso ir 
Easton Baking Co. darbininkai 
(lietuviška kepykla). Reiškia, 
lietuviai nuo progreso nei žing
snio.

Lietuvių Piliečių Kliubas šiuo 
tarpu padarė rimtą žygį. Pa- 
sipirko namą. Dabar eina re-

šiame mieste ir jo 
C.I.O ir A. F. of L. 
kalai labai gražiai 
Visi lokalai veikia po
Central Labor Union, 
nuo karto reakcinis elementas 
(o gal ir tiesioginiai bosų agen- 1 montas ir įrengimai. Manoma, 
tai) daro bandymus išprovo- greitu laiku bus užbaigtas.. Tai 
kuoti nesutikimus, bet nieko 
neatsiekia. Pastaruoju * laiku 
buvo pasimota nepriimti į 
Trades Union Club negrų (šis 
kliubas operuoja po tiesiogine 
C. L. U. kontrole). Toji reak
cinė klikutė pusiau slaptai per
varė rezoliuciją prieš negrų 
priėmimą į kliubą.

bus Eastono ir apielinkės lietu
vių centras. Iki šiol kliubas ne
turėjo tinkamos vietos. Senoji 
patalpa buvo perankšta tokiai 
organizacijai. Kliubas beparty- 
vis ir durys atdaros priklausy
mui kiekvienam lietuviui 
skirtumo pažvalgų.

Darbinius.

be

mus siaurinti ginklavimąsi 
ir užreiškė, kad Vokietija 
ginkluosis, kiek jai reikėsią.

Kaunas. — Estijos gene
rolas Jonsonas įteikė p. A. 
Smetonai Estų Baltosios 
žvaigždės ordiną - grandi
nę.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.

13
P-

LDS 66 kp. susirinkimas įvyks 
d. lapkr., Sekmadienį, 3 vai. p. 
II., L. Piliečių Kliubo svetainėje. 
Prašome visų narių dalyvauti, nes 
turėsime daug reikalų sutvarkyti iš 
priežasties mirties fin. sekr. A. R. 
Rimkus. Taipgi ateidami į susirinki
mą, pasistengkite atsivesti po vieną 
naują narį į kuopą prirašyti.-—Org. 
Yaskcvich. (264-265)

HARTFORD, CONN.
Bendras Parengimų 

rengia didelį balių, įvyks 12 d. lap
kričio, šeštadienį, 6:30 v. v. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Bus gera 
orkestrą šokiams. Turėsime įvairių 
laimėjimų, skanių užkandžių ir gė
rimų. Įžanga 25c. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (264-265)

Komitetas

Kaip tik tas iškilo į viršų, 
visi progresyviai pasipiktino ir 
artimiausiame C. L. U. susirin
kime vienbalsiai tą rezoliuciją 
atšaukė-atmetė, net tos rezoliu
cijos autoriai nedrįso balsuoti 
prieš atšaukimą, jų buvo apie 
penki, o susirinkime dalyvavo 
virš šimtas delegatų nuo įvai
rių lokalų. Tuo būdu užduotas 
didelis smūgis baltajam šovi
nizmui.

Iš naujausia susiorganizavu
sių lokalų yra lokalas 309 ke
pyklų darbininkų (Bakery and 
Confectionery Workers Inter
national Union of America), 
dalis Darbo Federacijos.

Šis lokalas iš pat pradžių

So. Boston, Mass.
Lapkričio 6 d. 2-rą valančią 

po pietų tapo palaidotas drau
gas Marcei i us Petrulis, sulau
kęs vos 42 metų amžiaus.

Mirė 1 d. lapkričio, 19.38, 
Denver, Colorado j, kur gyveno 
ir veikė per pastaruosius 14 ar 
15 metų.

Pirm išvyksiant į Denver, 
Colo., gyveno ir veikė So. Bos
ton, Mass. Pavasarį, 1922 m., 
buvo So. Bostono Liet, komu
nistų kuopos delegatu istorinėj 
Ljet. Komunistų Konferencijoj, 
kuri užbaigė liet, komunistų 
frakcijinius ginčus. Sugrįžus 
jam iš konferencijos, išklausy
mui raporto buvo sušauktas 
veikliųjų So. Bostono draugų 
susirinkimėlis, ne salėj, ar stu- 
boj, nes buvo manoma, kad sa
lėj nesaugu, nes dar buvo labai 
artima atmintis apie Palmerio 
visuotiną užpuolimą ant komu
nistų Partijos, o stuboj per an
kšta. Todėl susirinkome a. a. 
draugo Marceiiaus Petrulio ra
porto išklausyt ore po medžiu, 
kurį pereita audra irgi išrovė, 
tarpe Mairin ir Colombia kelių.

Taipgi jis buvo vadu So. 
Bostono klasiniai susipratusių 
moterų, politinės mokyklėlės, 
kurią lankydavo apie 12 drau
gių. Gal draugės pamiršo ar 
pasitraukė jau, nes jo laidotu
vėse gal tik viena iš jo mokinių 
tedalyvavo. O gal iš priežasties 
draugo Earl Ilrowder, Komu
nistų Partijos Sekr. prakalbų, 
kurios įvyko tik valanda vėliau 
Boston arenoj. Neabejotina, 
daug draugų vyko į prakalbas 
ir todėl laidotuvėse nedalyvavo.

Vienok velionį palydėjo virš 
200 žmonių minia. Pašarvotas 
buvo Zaletsko laidotuvių koply
čioj So. Bostone. Tapo palaido
tas Girios Kalnelių (Forest 
Hills) kapinyne. Draugas V. 
Anesta ant kapo pasakė atsi
sveikinimo prakalbėlę.

Marcelius paliko nuliūdime 3

Hitleris Greit Turėsiąs 
“100,000,000” Valdiniu

DETROIT, MICH.
šeštadienį, lapkr. 12 d., Liet. Kom. 

Partijos 2 kuopa (West Side) ruo
šia “Victory Vakarą.’’ Pradžia 7:30 
v. v. Visi darbininkai, kurie dirbo 
rinkimų kampanijoj, pritarėjai ir 
draugai yra’ kviečiami dalyvauti. 
Draugijų. Svet., 4097 Porter St. 
Kom. (264-265)

sus vietinius ir apylinkės Dcmokra- LDS 57 kp. kviečia visus imti daly- 
tijos Laisvės mylėtojus dalyvauti vumą pasiklausyti minėtos paskai- 
šioj vakarienėj. Pradžia 6 vai. vak. tos, niekas nekainuos, o daug ko 

(264-265) sau svarbaus išgirsite bei sužinosi-
-- - Į te. Pašaliniai susirinkite 9 vai. į 

CLEVELAND, OHIO | Lietuvių Svetainę, 29 Endicott St., 
Lietuvių Kalbos Kursas prasidės 51'.-_ .• ______x___ •

kalboj paskaitą atlikti, jei bus pa
sekmės, daug klausytojų, kuopa tu
ri ir daugiau paskaitų įvairiais svei
katos klausimais, jos bus pasisteng
ta žmonėms perduoti — supažindin
ti, todėl šį pirmą sykį pasirodykim 
skaitlingai. — LDS 57 kp. Koresp. 

(263-264)

lapkr. 13 d., 920 E. 79th St., 10 vai J, S=^rtn.t?T?j
ryto. Nesivėluokite. Klases bus su
augusiems ir vaikams. Tėvai ateiki
te ir atsiveskite vaikus. J. Petraus
kas. (264-265)

LEWISTON-AUBURN, ME.
ALDLD 31 kp. rengia didelį kon

certą. Įvyks lapkr. 11, 7:30 v. v. 
Baltramiejaus Svet., 387 Lisbon 

Lewistone. Dalyvaus pagarsėJ ,,, . _ .......
radio dainininkas Ignas Kubiliū- Žymus Komunistų veikėjas ir kal- 
ir solistė Ona Baltrus iš Bosto-'Stojas is Brooklyno, kuris praeitais 
Akompanuos Elena Žukauskai-‘rinkimais beveik buvo išrinktas j 
Prašome visus lietuvius, vieti-i™108^0 Aldermanus, Peter V Cac- 

■ - ,'chione, kalbės Rusijos Revoliucijos 
Po ' Koncerto bus" šokiai,21 mGtų .sukaktuvių paminėjime, 

35c Ipenktadienj, 11 d. lapkr., Liet. Lais
vės Svet., 269 Second St., 8 vai. 
vak. Bus rodomi įdomūs kalbami 
paveikslai Sovietų Sąjungos miestų 
ūkių ir abelno darbo žmonių gyveni
mo. Įžanga 25c. Nepamirškite die
nos. Kadaise matėt Lietuvą paveik
sluose, tai šiuomi turėsite progą pa
matyti Sovietų Sąjungą. Rengia 
Kom.

Šv. 
St., 
jęs 
nas 
no. 
te. 
nius ir iš apylinkės dalyvauti šiame 
koncerte. 1 „ ________ ___
prie geros orkestros. Įžanga 
Vaikam 15c. Kviečiame visus. 

(264-265)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 13 d., pas drg. M. Kačinskie
nę,' 1741 Van Storch Ave., 2 vai. p. I 
p. Prašome narių skaitlingai daly
vauti, gausite knygą “Ūkanos.” At
siveskite ir naujų narių įrašyti 
kuopą. (264-265)

i

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, lapkr. 11 d. įvyks Ly

ros Choro pamokos ir susirinkimas. 
Todėl visi būkite kaip 8 vai. vakare, 
nes turėsime labai daug svarbių da
lykų svarstyti. Prašome 
choristus dalyvauti.

ir senus 
(264-265)

ELIZABETH, N. J.

Partijos vietinis skyrius.
(263-264)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7171

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.

Weimar, Vokietija. — Kai 
čia sekmadienį kalbėjo Hit
leris, tai nazių priruoštas 
choras hitleriškių merginų 
kartotinai šaukė: “Dabar 
mes turime apie 80 milionų 
gyventojų, greit mes turė
sime 90 milionų — šimtą 
milionų — duokite mums 
vietos!”

Hitleris savo kalboj plū
do demokratines šalis neva 
kaip “karų kurstytojas,” 
atmetė bet kokius pasiūly-

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų 2 kuopos 

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lapk. 
10 d., 7 vai. vak. Darb. Svet. Būti
nai privalo dalyvauti visi nariai, 
taip pat atsiveskite ir naujus narius 
norinčius įstot į Partiją. Dėl daugy
bės visokių politinių reikalų, susi
rinkimo paskirta diena neįvyko, to
dėl šaukiamas antras susirinkimas, 
dėl svarbesnių kuopos užduočių. — 
Sekr. (263-264) ’

su- CHRONIŠKOS 
LIGOS

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

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

PA.
bus “Tag 
Ispanijai. 

Draugai prašomi į pagelbą,’ ateikite 
į Liaudies Namą, 735 Fairmount 
Avė., lapkr. 11 d., 4 vai. p. p., šeš
tadienį nuo 11 vai. ir sekmadienį 
nuo 10 vai. ryto iki vėlai vakaro, 
šeštadienį ir sekmadienį bus žmo
gus per visą dieną. Dar sykį prime- 
nam draugams, kad ateiti į pagelbą. 
Labai svarbu! (264-265)

PHILADELPHIA, 
Lapkr. 11, 12 ir 13 dd. 

, Days,” rinkimas pinigų

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 13 d. lapkr., 3 vai. p. p. 
31 Berkeley St. Kiekvieno nario yra 
privalumas ateiti į susirinkimą nes 
bus rinkimai delegatų į ALDLD 7- 
to Apskr. konferenciją. “Laisvės” 
vajaus reikalai ii* narių pasimokūji- 
mas už šiuos metus bus ant dieno- 
tvarkio. (264-265)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos metinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 10 d. 
lapkr., Liberty Hali, 269 Second St., 
8 vai. vakaro. Visi nariai privalo at
silankyti, nes bus renkama nauja 
valdyba 1939 m. Turėsime išrišti 
daug naujų klausimų draugijos 
bui.

la_

WORCESTER, MASS.
Paskaita Sveikatos Klausiniu

Lapkričio 10 dieną, vakare, įvyk
sta LDS 57 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ii' po kuopos reikalų ap-

— Org. Rast. D. Krūtis.
(263-264)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 13 d. Liet.

Svet., 29 Endicott St., Bendras j svarstymą bus skaitoma tikrai žin- 
Draugijų Komitetas rengia didelę (geidi paskaita, parašyta Dr. Mar- 
vakarienę su muzikale programa. ’ gėrio, Chicago, Ill. Paskaita: Nutu- 
Visas pelnas nuo šios vakarienės yra kimo pasekmės, ką reiškia žmogui 
skiriamas Ispanijos Liaudies Kovo, nutukimas, ar reikia vengti ir kaip 
tųjams prieš fašizmą. Kviečiam vi- vengti, ir abclnai žmogaus sveikata.

LAWRENCE, MASS.
Į Dailės Mylėtojus

Prašom atsiliept, kurie turite kny
geles veikalo “Blinda.” Už kelias, 
ar pavienes kopijas bus atlyginta.— 
Kom.

X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 
Tyrimai Atliekami 

Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

Aug. Večkys, 1 Kcilhan Ct. 
(263-264)

Dviejų Aktų Komedija
PUSSESERĖ SALOMĖJA

Sulos iš So. Bostono Parinktų Gabių Vaidintojų Grupė

Bus Penktadienį

11 d. LapkričiorNov.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

13 ŠT. GEORGE AVENUE, NORWOOD, MASS.
J. Rainardienė 
Motinos rolėje

Pradžia 7-tą Vai. Vakare. įžanga 30c. Iš Anksto Perkant Bilietą 25c.
• h —--h*i — nu——.nu —. u n — nu —— nu —— ml —— nu —— nu —— un —- un —— uu nu —» nu ——•un —— iui —— uit —— hh——nu — utį —~ iru

I Iį “Pussesere Salomėja” yra viena iš juo- [ 
l kingiausių komedijų lietuvių kalboje, ir ją 
Į vaidina plačiai žinomi lošėjai: M. K. Bolis, [ 
! geras dainininkas, komedijantas ir režisie- j 
? rius. 1
1 į
1 J. Krukonis, daugelio monologų ir I 
j dialogų autorius ir nesykį per radio lietu- 1 
l vių publiką prajuokino. Į
i • il S. Zavis, operečių ir veikalų vertėjas ir į 
i rašytojas. ( Į
i N. Kurkliauskiūte, jauna, gabi vaidintoja. į 
Į I
j J. Rainardienė, gera dainininkė ir pasi- 1 
l žymėjus operečių ir teatrų vaidintoja.
I . . . . . 'j J. Matulevičius, nuo seniai patyręs vai- 
I dyla.
I 1«J. ni—in un nn na na   m       nn—un na nu—un—aa m     aa—-a»|«

M. K. Boiys, šios komedijos režisierius 
Ir vienas iš lošėjų.

Turint tokius rinktinius vaidintojus galima tikėtis tikro vaidinimo, ir skanaus juoko, 
nes komedija yra nepaprastai juokinga. Todėl nepraleiskite progos nepamatę tos juokin
gos komedijos.

Kviečia visus atsilankyti. Lietuvių Komunistų Kuopa.

S. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 10 d., 7:30 vai. vakaro. Pra
šome visų įsitėmyti, kad dabar yra 
vajus mažų vaikučių, todėl nariai 
stengkitės savo vaikučius prirašyti. 
—Org. J. Burba. (263-264)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

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

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

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

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Marcantonio ir Fay Išrinkti Kongresan
New Yorko miesto balsuoto

jai kirto du dideliu smūgiu re
akcijai. Vienu iš jų yra išrin
kimas kongresan Vito Mar
cantonio iš 20-to kongresinio 
distrikto, o kitu—išrinkimas 
James Fay iš 16-to.

Marcantonio buvo kongres- 
manu 74-me kongrese, kur pa
sižymėjo uoliu gynimu liau
dies laisvių. Tačiau rinkimuo
se į 75-tą kongresą ne gana 
rūpintasi jo kampanija ir 
akcionieriams buvo 
pravest liberalizmu 
Lanzetti, gaut už 
šimtų balsų daugiau. Ta prie
danga nebeveikė šiuose rinki
muose, kadangi Marcantonio 
gavo 17,185 balsus prieš savo 
oponento dabartinio kongres- 
mano Lanzetti 10,814 balsų.

Marcantonio yra Tarptauti-

re
pą vykę

nio Darbininkų Apsigynimo 
nacionalis pirmininkas. Prieš 
jį buvo panaudota raudonas 
baubas ir viskas, kas galima, 
bet reakcija pralaimėjo. Jis, 
beje, oficialiai buvo ant repu-

taipgi turėjo majoro užgyn
iu a.I

Fay buvo oficialiai ant de
mokratų ir darbiečių balotų. 
Turėjo asmenišką prezidento 

j Roosevelto ir majoro LaGuar- 
j dijos užgyrimą. Prieš jį kan
didatavo John J. O’Connor, 

į Naujosios Dalybos aršus prie- 
; šas, kuris, pralaimėjęs demo
kratų nominacijose, persime
tė į republikonus. Apart kitų 
skymų, jam rinkt buvo sudar 
ryta Jackson o Partijų kė. Ta
čiau Fay gavo 24,451, gi O’Co
nnor, tik 21,861 baisa.

Amterio Balsai Viršysią 100,000
Komunistams ir visiems pa

žangiesiems smagi žinia, kad 
Israel Amter, komunistų kan
didatas į kongresmanus-at- 
large šiemet gavo daug dau
giau balsų, negu 1936 metų 
rinkimuose, kada jis kandida-

ISRAEL AMTER, 

tavo į Aldermanų Tarybos 
pirmininkus.

Anuose rinkimuose visame 
didžiajame New Yorke už 
Amterį paduota 66,000 balsų.

Šiuose rinkiniuose, dar ne
turint žinių iš 1,397 New Yor
ko mieste rinkiminių distriktų 
(viso mieste yra 3,900 distrik
tų), už Amterį jau buvo pa
duota 86,972 balsai. Tikimasi, 
kad vien New Yorko mieste 
balsai už Amterį prašoks 100,- 
000 markę.

Čion neįeina aukštutinės 
valstijos dalies balsai, nes, 
šiuos žodžius rašant, iš ten 
dar nebuvo raportuota.

SUMUŠ REKORDUS

Charles Krumbein, Komu
nistų Partijos sekretorius šioj 
valstijoj, išklausęs pirmiausių 
pranešimų apie balsavimų pa
sekmes, pareiškė:

“Ankstybieji daviniai rodo, 
kad balsai už Israel Amterį 
sumuš Komunistų Partijos 
balsų rekordą New Yorko 
mieste.”

PRALENKIA THOMASĄ

nant su socialistų vado ir kan
didato j gubernatorius, Nor
man Thomaso, balsais, Krum
bein pasakė:

“Iki šiol (antradienio vaka
rą) gauti daviniai rodo, kad 
Amteris didžiumoj Assembly 
Distriktų eina pirm Thomaso 
nuo 4 prieš 1 iki 10 prieš 1 
baisa.*•

“Policijos daviniai iš pusės 
visų New Yorko distriktų duo
da Thomasui apie 7,700 balsų. 
Jei tokiu lygiu eis iki galo, tai 
gali gaut apie 15,000 balsų 
visame New Yorko mieste.” 
Socialistų kandidatas į Alder
manų Tarybos pirmininkus 
1936 m. rinkimuose buvo ga
vęs 60,000 balsų.

* Galutini daviniai mažesnių
jų partijų kandidatams bus 
gauti ir paduoti skaitytojų ži
niai vėlesnėse “Laisvės” laido
se. Galimas daiktas, kad iš 
kai kurių “up-state” distriktų, 
kur rinkimų mašinos yra išim
tinai reakcionierių rankose, 
galutini daviniai apie komu
nistų kandidatą bus išgauti tik 
už keletos dienų.

LIETUVIU RADIO
Klausykite Lietuvių Radio 

Valandų, vadovaujamų Vinco 
Matusevičiaus, iš didžiulės ra
dio stoties WBNX, 1350 kc., 
antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais, 9 valandą ry
tais.

Radio Valandos raštinė at
dara nuo 8 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Adresas: 390 Lo- 
rimer St., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas: Evergreen 7-3787.

TURĖJO ko laukt

Progresyvių-darbiečių kan
didatas (dabar jau lieutenant 
gubernatorius) į gubernato-
riaus padėjėjus Poletti turėjo 
dvigubai jaudinančią dieną 
pereitą antradenį. Jis laukė 
rinkimų ir įpėdinio. Jo žmo
na išvežta ligonbutin gimdy-

Apie Amterio balsus, lygi- mui

“Mirty Vainikas” Greit 
Pasirodys

Lietuvių Liaudies Teatro 
pirmas šio sezono vaidinimas, 
bus “Mirtų Vainikas”. Tai 
graži drama—trialogas. Pa
matiniai charakteriai—mergi
na ir du vyrai meilės “ligoj”. 
Vaidinime dalyvauja tinkamai 
surinkti vaidylos. Veikalą re
žisuoja gerai prityręs vaidyla 
ir režisierius Jonas Kačergius.

Vaidinimas įvyks gruodžio 
3 ir 4 dienomis, Ukrainų sve
tainėj, 101 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Rengėjai duos vaidinimą du 
vakaru, šeštadienį ir sekma
dienį. Kurie negali dalyvauti 
šeštadienį, turės progą veika
lą matyti sekmadienį. Vaidini
mas šeštadienį prasidės 8 vai. 
vakare; sekmadienį—4 vai. p. 
p. šokiai tik sekmadienį, po 
vaidinimui, 7:30 vai. vakare.

Veikalas yra klasiškas, pri
sirengimas reikalauja daug 
pastangų. Tačiaus, atsižvel
giant į bedarbę, į judžius, 
WPA vaidinamus veikalus,— 
Lietuvių Laudies Teatras pa
darė labai žemą kainą, tik 
45c. O tiems, kurie ateis tik 
pasišokti, po vaidinimo, tik 
25c. Liaudies Teatras todėl 
pageidauja daugiau žmonių, 
negu pinigų. Kviečia visus da
lyvauti.

Tolimesni L. L. Teatro Planai

“Mirtų Vainikas” tinka ir 
mažesnėm kolonijom suvaidin- 
dinti. Kas norės, galės parsi
kviesti ir kitose kolonijose 
“Mirtų Vainiką” suvaidinti.

Taip pat jau renkama vai
dylos labai gražiai ir juokin
gai komedijai, kuri vadinasi 
“Farmazonai”. Trumpa, bet' 
labai gyva komedija, “Aš Nu
miriau,” taip pat pradėta ruo
šti scenai. Paskiaus yra paim
ta į programą didelis veikalas, 
su dainomis, “Baudžiavos 
Nuotakos,” kurį tik dabar 
L.M.S. išleido.

V. Bovinas, 
L. L. Teatro Sekretorius.

Amteris Dėkoja Savo 
Rėmėjams

Rinkimų išvakarėse, Israel 
Amteris išleido specialį pareiš
kimą, kuriame reiškia širdingą 
padėką visiems Komunistų 
Partijos nariams, draugams ir 
simpatikams, taipgi Jaunų Ko
munistų Lygos nariams už pui
kų atsiliepimą-didelius darbus 
jo rinkimų kampanijoj.

Taipgi išleido pareiškimą ir 
Kom. Partijos New Yorko vals
tijos komitetas, kuriame dėkoja 
visiems padėjusiems komunis
tams gaut tokių didelių laimė
jimų ir prašo tą gražią simpa
tiją panaudot budavojimuj par
tijos.

Brooklyno Komunistų 
Balsai Padaugėjo

Brooklyno komunistai, rem
damiesi padaugėjimu komu
nistų balsų Kings apskrityje, 
tikisi, kad ateinančiais Miesto 
Tarybos rinkimais jau galės 
išrinkti savo kandidatą tarybi- 
ninku. Dar nepilnais davi
niais, trūkstant raportų iš 
414-kos rinkiminių distriktų, 
už Amterį jau buvo gauta 37,- 
824 balsai.

Browder Kalbės Sovie
tų Sukakties Mitinge
Earl Browder, Komunistų 

Partijos geenralis sekretorius, 
kalbės Sovietų Sąjungos 21 
metų sukakties minėjime šį 
pirmadienį, lapkričio 14-tą, 
Madison Square Garden, 50th 
St. ir 8th Ave., N. Y. įžanga 
25c., 65c., $1.10 ir $1.65.
Ypač nenorintieji gaut pigius 
tikietus, raginami juos gaut iš 
anksto.

Iš LDS Pirmos Kuopos

še narius dalyvauti Am. Lietu
vių Kongreso rengiamoj vaka
rienėj 19 d. lapkričio, 280 
Union Avė. Įžangos tikietas 
$1.25; vien šokiams 35 c. Ne- 
kurie nariai nusipirko tikietus, 
kiti nusipirks vėliau.

Draugo V. Januškos reika
lais irgi pasirūpinta. “Laisvėj” 
J. Kuodžio buvo aprašyta Ja
nuškos nemaloni padėtis iš 
priežasties ligos. Kad pasi
gydyti, reikia persikelti į sau
są ir šiltą klimatą. Draugas 
nori važiuoti Kalifornijon. 
Pirma kuopa paėmė aprašy
mą atydon ir plačiai apkalbė
ta, prieita prie išvados paimti 
iniciatyvą sukelt d. Januškai 
kelionės lėšas j Kaliforniją. Iš
rinkta komisijon A. Velička, 
J. E. Gužas ir G. Kuraitis.

LDS 1-ma kuopa auga suau
gusiais ir jaunais nariais. Li
gonių mažai. Lietuviai, prira
šykite savo vaikus j LDS!

G. Kuraitis.

Manhattan
264 GRAND STREET 

(kampas Roebling St.) 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1645 
License No. L. 886
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Svečias Iš Garfield, N. J.
Antradienį, “Laisvės” įstai

gą aplankė drg. Cizarius Bu- 
bėnas. Lankydamos pas savo 
gimines Brooklyne ir Maspe- 
the, užsuko ir “Laisvę” atlan
kyti. Jis, beje yra geras “bu- 
čeris”, norėtų gauti darbą 
Brooklyne kur nors “bučernė- 
je”.

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, lapkričio 3 d., “Laisvės” 
svetainėj. Naujų narių P. 
Grabauskas prirašė 3 vaikus 
ir 2 suaugusius; M. Stakovas 
prirašė savo dukrelę. Pirmiau 
buvo gauta vienas vaikas, šia
me susirinkime 4. Pirmai 
kuopai paskirta gaut 6 vaiku
čius į vaikų skyrių. Dabar tu
ri 5 ; dar vieno trūksta. Pasi
rodo, mūsų kuopa galės dvi
gubai perviršyti jai skiriamą 
kvotą.

Drg. G. K. raportavo apie 
buvusią vaikų mokyklėlę 1937 
metais. Iš jo raporto paaiš
kėjo, mokyklėlė buvo tvarko
ma draugijų bei kliubų Sąry
šio. Tvarkėsi neblogiausia ir 
vaikučių buvę nemažai. Trū
kumas buvo su gavimu gerų ir 
pastovių mokytojų kalbos-ra- 
šybos, dainų ir sporto-*žaislų.

Šiemet LDS pirma kuopa 
paima atsakomybę tvarkyti 
ir organizuoti vaikų mokyklė
lę, kuri bus vadinama, kaip ir 
seniau — LDS Ateities žiedo 
Vaikų Mokykla. Nutarta tuo
jau griebtis už darbo, sušauk
ti tėvų susirinkimą sykiu su 
vaikais, kurio pernai lankė 
mokyklą. Taipgi pageidauja
ma, kad dalyvautų pernai bu
vę komisijos nariai ir mokyto
jai. Susirinkimas bus skelbia
mas per “Laisvę” ir siunčiama 
atvirutės. Susirinkimą sušauks 
J. Gasiunas ir G. Kuraitis. 
LDS Centras rūpinsis surast 
kompetentiškus mokytojus.

Ateivių Gynimo Komiteto 
posėdžius lankąs mūs atsto
vas J. E. Gužas išdavė rapor
tą. Daug esą politinių kalinių 
ant išdeportavimo listo. Tarpe 
skiriamų išvaryt iš šios šalies 
randasi ir Ispanijos karo vete
ranų, kurie buvo ne piliečiai. 
J. . G. išdalino nariams lape
lius,^ kuriuose raginama siųsti 
atvirutes, ir kuopa nutarė pa
siųsti protesto rezoliuciją dar
bo sekretorei Frances Perkins, 
Washington, D. C., reikalau
jant paliuosuoti grįžusius iš 
Ispanijos veteranus. Tą turi 
daryti ir pavieniai asmenys, 
siųsti atvirutes, reikalaujant 
paliuosavimo nuo deportacijos 
veteranų ir politinių, kurie pa
kliuvo kovodami už darbo 
žmonių reikalus.

Walter Kubilius, iš LDS jau
nuolių 200 kuopos, prašė pa
gelbėt įvykdyt gyvenimai! jų 
pasibrėžtą šachmatų ir čeke- 
rių kontestą. Tai ištikrųjų ge
ri sporto kavalkai. Daug lie
tuvių yra geri grojikai abiejų 
minėtų gėmių, bet jų. niekas 
nežino. Grajina kliubuose ar 
smuklėse neorganizuoti ir nie
kas kredito neduoda už suga- 
bumą. O kada veiks LDS spor
to skyriaus priežiūroj, tai ge
riausias grojikas galės turėt 
progos nuvažiuoti Į kitą mies
tą, kaipo čampionas, siunčia
mas organizacijos su apmoka
ma kelione ir už sugaišuotą 
laiką. Pirma kuopa tam pri
tarė ir išrinko atstovą P. Ta
rą padėtį varyti tą darbą pir
myn.

Pirmas kompeticinis lošimas 
įvyks šio mėnesio 30-tą.

Pirmininkas A. Velička pra- ,

Konstitucijos Balsavimai
Remiantis ankstybaisiais da

rt a vintais, atrodo, kad New 
Yorko miesto balsuotojai bus 
didele didžiuma balsų atmetę 
reakcinius konstitucijos patai
sų punktus 2, 5 ir 7-tą. Reiš
kia, proporcionalč balsavimų 
sistema pasiliks galioje. Skait
lines balsų paskelbsime gavus 
visų balsavimų pasekmes.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris J šlubą, pri

žiūrėti 3 metų vaiką. Darbas ant vi
sados. Kambarys ir maistas. Užmo
kestis pagal susitaikymą. Galite 
ateit sekmadieniais arba pasiųst lai
šką ant sekančio antrašo: 126-02— 
150th Ave., So. Ozone Bark, N. Y.

(264-266)

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubas ren
gia vakarienę, gruodžio 31 d., (lau
kiant naujų metų). įvyks Piliečių 
svetainėje, 280 Union Avė. Vakarie
ne prasidės 7 v. v. Bus skanių val
gių ir gėrimų, taip pat turėsime ge
rą programą. Tikietas 
niui, vien tik šokiams 
me visus dalyvauti. — 

(264-265)

$1.50 asme- 
25c. Kviečia- 
Rengčjai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni. lapkr. 10, 8 v. v. 
“Laisvės” Svet., 419 Lorimer St. 
Prašome draueu skaitlingai daly
vauti, užsimokėti duokles, galėsite 
gauti knyga “ūkanos.” Atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į kuopą, mo- 

' kestis tik $1.55 į metus. — Org. G. 
1 W. (263-264)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kuopos mėnesinis 

sirinkimas įvyks ketvirtadieni, 
dieną lapkričio, 8 valandą vakare.
Zabielskio svetainėj, Masnethe. Visi 
nariai dalyvaukite. — Sekr.

(263-264)
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LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ifi ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlal 
Prielankus- Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Manhattan Liquor Store 
Didžiausia ir žemiausiom kainom 

krautuvė Williamsburgh’e.

SPECIALIAI GERAS PIRKINYS
TOWN CRIER Straight Maryland Rye Whiskey 

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

Reguliarė kaina $2.19 Reguliarė kaina $1.14
Didžiausias pasirinkimas visokių rūšių gėrimų.

S^ĮĮĮj
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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 Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Office Pilone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night ■*♦***

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. 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 elevelterio stoties

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




