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Krislai
Paklaida.
Kunigaikštis Trubeckoi— 

“Lietuvis”!
Maskvoj.
Skulptorius Davidsonas

Apie Ispaniją.
Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Kiekvienas 
skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 

Laisvės” vajuje.

♦

Andai “Krisluose” minė
jau, kad worcesterieciai 
ruošia įspūdingą vakarą 
žuvusiam Ispanijoj už res
publikos laisvę Antanui 
Mazurkai pagerbti. Per 
klaidą buvo pažymėta, kad; 
vakaras į vyksiąs lapkričio 
27 d. Paminėtasis vakaras 
įvyks sekantį sekmadienį, 
lapkričio mėnesio 20 d.

Todėl prašau visų wor- 
cesteriečių ir apylinkės lie- 
tuyių tatai įsidėmėti.

* * *
Iš Kauno praneša, 

“kunigaikštis Mykolas
beckoi” patapo Lietuvos pi
liečiu. Esą, jis “galėjęs 
įrodyti, kad kilęs iš Vytau
to Didžiojo giminės ir turįs 
ryšio su lietuvių tauta...”

Todėl Kauno ponams ta
sai caristas dabar jau ne 
Trubeckoi o Trubeckojis 
(su triūbinėmis kojomis?).

Be abejo, Išlepusi, sma
guriaujanti Lietuvos bur
žuazija džiaugiasi gavusi 
kunigaikštį. Bet to krašto 
liaudis dėl to tik liūdėti te-

kad 
Tru-

H

PREZ. ROOSEVELT AŠTRIAI PASMERKĖ MAŽIŲ TERORJĮ
N. J. Aukščiausias Teismas 

Pripažino Newarko Ma
jorą Grafteriu

Trenton, N. J. — Aukš
čiausias New Jersey Valsti
jos teismas patvirtino 34 
kaltinimus prieš Newarko 
miesto majorą M. C. Ellens- 
teiną, du miesto komisionie- 
rius ir eilę kitų politikierių, 
kaipo sukčius miesto pinigų.

Essex apskrities prisiek
dintųjų teismas pernai at
rado tuos ponus kaltais už 
suktybes, padarytas per
kant miestui žemės sklypus 
ir neteisėtai šinkuojant 
miestinį iždą apskritai.

Jungtinės Valstijos Gins 
ir Centralinę ir Pie

tinę Ameriką
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas pripažino, 
kad yra pavojus, jog “tūlos” 
užjūrio šalys gali ginklais 
užpult Šiaurinę, Pietinę bei

zidento išsitarimų, pasikal
bėjime su laikraščių atsto
vais, buvo suprantama, kad 
jis turi mintyje ypač nazių 
Vokietiją.

Rooseveltas pareiškė, jog 
ši šalis turi taip prisirengt, 
kad galėtų atmušt užpuoli
kus ore, jūrose ir sausumoj 
ne tik nuo Jungtinių Vals
tijų. bet ii' nuo Centralinės 
ir Pietinės Amerikos. Sykiu 
prezidentas pabrėžė vienybę 
tarp visų amerikinio žemy
no kraštų.

Prezidentas svarsto, kaip 
WPA viešų darbų fondą ir 
bedarbius galima būtų pa
naudot šalies gynimo dar
bams.

Lakūnas Lindberghas Apsi
gyvensiąs pas Nazius

S

* *

Juk tai Trubeckoi, su sa
vo sėbrais per ilgus metus 
lietuvį į katorgas, kartuves 
ir Sibirą siuntė tik dėlto, 
kad jis troško savo kraštui 
laisvės! 

* * r

1913 m. Maskvoj buvo 15
aukštesnių mokslo įstaigų' Centralinę Ameriką. Iš pre
su 1,360 profesoriais bei 
mokytojais ir 32,300 stu
dentais.

Šiemet Maskvoj yra 79 
aukštesnės mokslo įstaigos 
su 11,790 profesorių ir 87,- 
200 studentų!

Mokslo įstaigomis ir fa
brikais Maskva, sako pra
nešimas iš Paryžiaus, šian
dien užima pirmą vietą pa
sauly.

Be to, trumpoj ateity 
Maskva bus gražiausias pa
sauly miestas.

* * *

Francijos Generalinė 
Darbo Konfederacija iki šiol 
jau surinko 8,741,210 fran
kų Ispanijos respublikos 
gynėjams paremti.

Tai gražus darbas; Rei
kia nepamiršti, kad Franci
jos darbininkai surinko 
daug lojalistams paramos 
maistu ir drabužiais. *

O Ispanijos respublikai 
pagalba labai reikalinga. 
Šiomis dienomis į Paryžių 
atvyko iš Barcelonos ameri
kietis skulptorius J. David
son, kuris visapusiai prisi
stebėjo dalykų padėčiai Is
panijoj.

“Bandysiu įtikinti savo 
draugus,” pareiškė jis, “kad 
reikalinga greita medžiagi
nė Ispanijos žmonėms para
ma, norint išgelbėti tūks
tančius gyvybių nuo bado 
nasrų. Nedavalgymas ir 
bado šmėkla rodosi visoj 
Barcelonoj.”♦ ♦ ♦

Tuo tarpu, kai Amerikos 
farmeriai nebeturi kur dėti 
maisto, Ispanijos respubli
kai grąsina badas! Argi ga
li bent vienas save gerbiąs 
žmogus tylėti, matydamas 
tokius 'dalykus?!

Visomis jėgomis tenka 
reikalauti Amerikos vy
riausybės, kad ji maitintų 
Ispanijos respubliką.

Ir tai turi būti padaryta 
tuojau!

• Berlin. — Naziai draugai 
amerikiečio lakūno • pulk. 
Lindbergho jieško jam tin
kamo apartmento Berlyne 
apsigyvent per žiemą. Jam 
gal teksią naujoviški namai 
kokios išvytos žydų šeimy
nos.

Lindberghas Berlyne per 
žiemą, sako, “moksliškai .stu
dijuosiąs orlaivijos dalykus 
bendrai su vokiečiais moks
lininkais.” Jam labai patin
ka naziai. o jis naziams. Ne
senai Hitlerio valdžia apdo
vanojo Lindberghą Ordinu 
Vokietijos Aro su žvaigž
de, kas yra antras aukš
čiausias “garbės” ženklas 
Vokietijoj.

Lindberghas su žmona ir 
dviem vaikais jau rengiąsi 
peęsikraustyt iš Franci jos 
salos Illieę į Berlyną.

Washington. — Amerika 
su Anglija pasirašo palan
kios prekybos sutartį.

CIO Tikslas Yra Suvienyt Darbininką Ju
dėjimą, bet Taipgi Išlaikyt Industrinį 

Unįjizmą ir Darbininką Teises
Pittsburgh, Pa. — Amal- 

gameitų Siuvėjų Unijos 
prezidentas Sidney Hillman, 
CIO vice-pirmininkas, vado
vavo diskusijoms CIO stei
giamajame s u v a ž i a v ime 
apie vienybę su Amerikos 
Darbo Federacija. Kalbėda
mi delegatai visi troško ap- 
vienyt unijinį judėjimą šio
je šalyje, ir vienbalsiai tapo- 
užgirtas suvažiavimo komi
sijos raportas tuo reikalu.

Ryšium su komisijos pa
reiškimu dėlei vienybės, vi
si delegatai sustojo ir 15 
minučių demonstravo, pa
brėždami ištikimybę vado
vybei Johno L. Lewi,so, CIO 
pirmininko.

Pareiškime, be kitko, sa
koma :

“CIO trokšta taikos, ne

kokiais siaurais sau sumeti
mais, bet atsižvelgdama į 
darbininkų judėjimo ir vi
suomenės gerovę.

“Bet CIO tvirtai ir nepa
lenkiamai pareiškia, kad ne
gali pasitraukt nuo savo pa
matinio tikslo — organizuot 
darbininkus į galingas in
dustrines unijas ir pilnai 
gint teises ir reikalus visų 
savo narių ii’ prisidėjusių 
organizacijų.”

Diskusijose vadai ir na
riai šaukė viską daryt, kad 
atsteigt unijinio judėjimo 
vienybę Amerikoj, bet kar
tu jie buvo įsitikinę, jog 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai vis dar siekia su
draskyt didžiąsias, industri
nes unijas.

Australija ir Anglija Užsisa
kė 250 Bombanešių 

iš Amerikos
Los Angeles, Calif.—Aus

tralija užsisakė 50 greitųjų 
bombanešių, už kuriuos su
mokės $4,500,000 Lockheed 
orlaivių korporacijai.

Ši amerikinė korporacija 
jau stato 200 tokių bomba
nešių Anglijai.

Rortia, lapkr. 16. — Angli
ja jau pripažino Italijai 
Ethiopiją, ir pranešama, 
kad neužilgo bus galutinai 
pasirašyta Anglijos “drau
giškumo” sutartis su Italija.

Francija Leis Hitleriui 
Laisvai Veikt Rytuose, 
Prieš Lietuvą ir Kitur

Amerikos-Anglijos Pia
nas Perkraustyt 700,- 
000 Vokietijos Žydų
London. — Jungtinių Val

stijų ambasadorius pasiūlė 
Anglijai planą, kaip iškraus
tyt visus 700 tūkstančių žy
dų iš Vokietijos ir apgyven- 
dint.juos “laisvesnėse” pa
saulio dalyse. Pranešama, 
kad Anglijos ministeris pir
mininkas Chamberlain ir 
užsieninis ministeris Hali
fax rimtai svarsto šį suma- 
nmą.

Spėjama, kad Anglija ga
lėsianti pavest žydams savo 
afrikinę koloniją -Šiaurinę 
Rh o dėsi ją, kur tėra 400 eu
ropiečių, taipgi Britiškąją 
Guianą.

Holandija sutinka kelis 
tūkstančius žydų priimt į 
savo kolonijas. Bet juos, 
girdi, reikėtų pramokint 
žemdirbystės. Menama, kad 
Jungtinės Valstijos priimtų 
30;000 Vokietijos žydų. Bus 
siūloma, kad ir Pietinė Am
erika įsileistų jų.

Reikės didelių sumų pini
gų žydams perkraustyt ir 
apgyvendint. Tuo reikalu 
būsią taipgi atsišaukta į 
Franci ją, Belgiją ir kitas ša
lis.

Japonai Artinasi Prie 
Changsha Miesto

Shanghai. — Japonai pra
neša, kad jie nugali chinų 
pasipriešinimus Hunan pro
vincijoj, ir dabar' japonam 
telieką tik 60 mylių pasiekt 
Changshą, tos provincijos 
sostinę. Changsha miestas 
beveik visas išdegęs.

Japonų lėktuvai bombar
davo Lanchow, šiaurvakari
nėj Chinijoj, ir daugelį kitų 
užfrontės miestų.

Francuos Premjeras 
Siekia Diktatūros 
Bent Trim Metam

Paryžius Frąnefjos

ladier plhnrrčja atidėt seimo 
rinkimus nuo 1940 m. iki 
1942 m., taigi valdyt šalį 
diktatoriškais įsakymą is 
bent trejus metus.
Darbininkų Konfederacija

Atmeta Diktatoriškus 
Įsakymus *

Nantes, Francija. — Su
važiavimas Generalės Dar
bininkų Konfederacijos iš
leido pareiškimą, kuriuom 
atmeta Daladiero valdžios 
įsakymus-įstatymus; sako, 
jog tais įsakymais valdžia 
laužo socialius pagerinimus, 
kuriuos seimas buvo išleidęs 
žmonių naudai.

Korektorių unijos dele
gatas Chamberland įnešė 
skelbt visuotiną 24 valandų 
streiką, kad priverst dabar
tinę valdžią vykdyt tas dar
bo sąlygas, kurias buvo nu
stačius pirmesnė B 1 u m o- 
Liaudies Fronto valdžia.

Fašistai Sako, Pervarę Lian- 
diečius Atgal per Ebro
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Generolo 
Franco štabas praneša, kad 
jie atėmę iš liaudiečių Asco 
ir Flix miestelius, vakari
niame šone Ebro upės, ir 
pervarę liaudiečiuš atgal į 
rytinę tos upės pusę; sako, 
kad fašistai kulkasvaidžiais 
sušaudę “500” jų, besike
liant liaudiečiam valtimis 
per upę, jr skelbia, kad su
ėmę “per 600” liaudiečių į 
nelaisvę.

Prezidentas Nenorėjo Tikėt, Kad Šiame 
Amžiuje Galėtų Kas Daryt Tokius Žvė

riškumus Kaip Hitleris prieš Žydus
NAUJAS DIES’O KVAI

LIOJIMAS

Washington. — Fašistuo- 
jantis kongresmanas Dies 
reikalauja ištirt senatoriaus 
La Follette’o pilietinių lais
vių komisiją, ar jinai nesan
ti paveikta komunistų. Ta 
komisija kedeno ypač fašis
tus, žmogžudiškus fabri
kantus ir streiklaužius.

Holandija įsteigė dvi sto
vyklas keliem tūkstančiam 
žydų pabėgėlių iš Vokieti
jos, ir mokina juos žem
dirbystės.

Paryžius. — Vokietija jau 
sutinka užtikrint, kad jinai 
karu “neužpuls” Francijos. 
Mainais už tą Hitlerio pri
žadą, Francijos valdžia leis 
Vokietijai laisvai veikti Ry
tinėj Europoj (kaip kad 
prieš Lietuvą, ’ Lenki j ą, ypač 
prieš Sovietų Ukrainą).
,t Francijos ir Vokietijos 
diplomatai susitarę ginčus 
tarp tųdviejų šalių spręsti 
“tiktai” derybomis.

Kas liečia grąžinimą Vo
kietijai kolonijų, kurias 
Francija gavo po pasaulinio 
karo, tai francūzų politikai 
sako, kad Francijos žmonės 
tam priešingi.

Bet, pasak Associated 
Press pranešimo, Anglija ir 
Francija gal perves Vokie
tijai tūlas Belgijos ir kitų 
mažesnių šalių kolonijas, 
idant patenkint Hitlerio rei
kalavimą kolonijų.’

Žymi Dauguma Piliečiu Už
gina Prez. Rooseveltą

New York. — Amerikos 
Viešosios Nuomonės Insti
tutas, darydamas plačius 
apklausinėjimus demokra
tų ir republikonų visoje ša
lyje, atrado, jog prezidentą 
Rooseveltą užgiria 644 iš 
kiekvieno tūkstančio tų
dviejų partijų narių, o 
prieš jį pasisako 456.

Su dabartine 'demokratų 
partija abelnai sutinka 526, 
o jai priešinasi 474 iš kiek
vieno tūkstančio republiko
nų ir demokratų.

Viešosios Nuomonės Ins
titutas nesiteiravo, kaip 
yra nusistačiuosios Farme- 
rių-Darbo Partijos įvairiose 
valstijose ir nepartijiniai 
piliečiai. Bet suprantama, 
kad didelė dauguma jų yra 
Roose velto Naujosios Daly
bos rėmėjai.

ORAS
Šiandien šilčiau ir gal bus 

lietaus. —-N. Y. Oro Biuras.

Bruzda Prancūzai prieš 
Diktatoriškus Įsakymus
Paryžius. — Diktatoriški 

įsakymai - įstatymai didina 
taksus dauguomenei pa
prastų piliečių, bet mažina 
juos turčiams, ir taip sun
kina žmonių gyvenimą, kad 
jų mases visur bruzda prieš 
Daladiero valdžią.

Jeigu dabar būtų sušauk
ta sesija Franci jos seimo, 
tai kažin ar Daladierą ųž- 
girtų bent 175 .atstovai iš 
daugiau kaip 600 seimo at
stovų, — rašo New Yorko 
Times korespondentas Phi
lip. Užtat Daladier vis ati
dėlioja seimo sesijos atida
rymą.

EXTRA!
Berlin, lapkr. 16.—Angli

ja ir Jungtinės Valstijos 
užprotestavo Vokietijai, kad 
naziai naikino Anglijos ir 
Amerikos piliečių-žydų nuo
savybę.

Vienna, lapkr. 16.— Nazių 
vyriausybė jau g r ą s i n a 
“šaudyt” tuos, kurie toliau 
naikins ir grobs žydų nuo
savybę. (Nes nazių pogro
mai prieš žydus perdaug jau 
pakenkė visam šalies ūkiui.)

Bierlin, lapkr. 16. — Hit
lerio propagandos ministe- 
ris Goebbels rėmė pogro
mus prieš žydų nuosavybę. 
Bet maršalas Goering sako, 
kad reikėjo tą turtą palikt 
sveiką vokiečiam.

Paryžius, lapkr. 16.—Mus- 
solinis reikalauja, kad Fran- 
cija ir Anglija prisiimtų 
Italiją į Suezo kanalo part
nerius.

Paryžius. — Vertė Fran
ci jos popierinių pinigų fran
kų smunka vis žemyn, nors 
valdžia savo įsakymais mė
gina stiprini franką.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas aštriai iš
reiškė Amerikos žmonių 
protestą Hitlerio valdžiai, 
prieš žvėrišką persekioji
mą žydų. Pasikalbėjime su 
spaudos atstovais, prez. 
Rooseveltas didžiu rimtumu 
perskaitė šitokį savo pareiš
kimą prieš nazių pogromus:

“Kelių paskutinių dienų 
žinios iš Vokietijos giliai sip 
drebino viešąją nuomonę 
Jungtinėse Valstijose. To
kios žinios iš bile kurios pa
saulio dalies neišvengiamai 
sukeltų panašų gilų tam 
priešingumą tarp Amerikos 
žmonių kiekvienoj šios ša
lies dalyj.

« - - »-

tikėt, kad tokie dalykai gą* 
lėtų dėtis dvidešimtojo am-' • 
žiaus civilizacijoj.

“Kad gaučiau tiesioginį /’ 
vaizdą tos padėties Vokieti
joj, todėl, aš pareikalavau 
valstybes sekretoriaus, kad 
i is įsakytų mūsų ambasa^ 
dorini Berlyne tuojau su
grįžt (Amerikon), kad galė
tume išgirst jo raportą ir 
pasitart.”

Vokietijos nazių spauda 
pasakojo, būk Amerikos 
ambasadoriaus Wilsono at- \ 
šaukimas tai esąs tik “pa
prastas vizitas” Amerikon; 
Dabar prezidento Roosevel- J 
to pareiškimas aiškiai pa- . 
rodo tikslą to “vizito.” |į

Prez. Rooseveltas paste?. K 
bėjo, kad šis ambasado
riaus pašaukimas iš Berly
no dar nereiškia atšaukimą. 
Bet Washingtone supranta* 
ma, kad ambasadorius ilgai 
negrišiąs Vokietijon. ____

Ryšium su prezidento 
Roosevelto dabartiniu žings
niu prieš kruvinus nazius 
teroristus, prisimena veiks
mas jo dėdės, seniau buvusio 
prezidento Roosevelto prieš 
carinę Rusiją. Kada caro 
juodašimčiai padarė skerdy1 
nes prieš žydus Kišineve 
25 metai atgal, tai prež. 
Theodore Roosevelt per
traukė prekybos ryšius su 
tuometine Rusija.

Aš pats vargiai galėjau

t

|g

j'-’i

*

T. ROOSEVELT APLEIDO 
VIETĄ PREZIDENTO 

SEKRETORIAUS
Washington. James 

Roosevelt apleido vietą kaip 
sekretorius savo tėvo, prezi
dento Roosevelto. Jis dar 
negana sustiprėjęs po ope
racijos.

f '' ’* 'M
______i____________________________ i a

Paryžius. — Francijos 
žmonėse pasklidus nuomo
nė', kad Anglijos ministeris 
pirmininkas atsilankys į 
Paryžių ne kaip Francijos 
draugas, bet kaip Hitlerio 
ir Mussolinio apaštalas. -Jį
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Ambasadoriaus Atšaukimo iš
Y :: Vokietijos Reikšmė

Nereikia manyti, kad prezidento Roo- 
' sevelto atšaukimas iš Vokietijos amba

sadoriaus Wilsono yra tiktai “pasitari
mo tikslais.” Tai toli gražu nuo tiesos. 
Jo atšaukimas—Amerikos vyriausybės 
protestas prieš tas baisias žiaurybes, ku
rias Vokietijos naziški bestijos šiandien 
atlikdinėja Vokietijoj ir Austrijoj. Tai 
parodymas, jog Amerika negali kęsti to
kių dalykų, kuriems lygių nebuvo nei 
pačiais juodžiausiais žmonijos istorijos 
laikotarpiais.

Y *; Visi Amerikos laisvę mylį žmonės, visi 
ištiso pasaulio laisvę mylį žmonės džiau
giasi šituo prezidento Roosevelto žygiu. 
Būtų labai gerai, kad visos didesnės ar 
mažesnės organizacijos, kurioms rūpi pa
reiškimas protesto prieš žvėriškų nazių 
darbus, siųstų telegramas prezidentui 
Rooseveltui, užginančias ’ jdjo žygį.

Daugiau: reikia raginti prezidentų 
Rooseveltą, kad jis Amerikos ambasa
doriaus ir negrąžiittų į Vokietiją, pakol 
to kašto civilizacijos ir kultūros neprie- 

t teka i nepakeis savo politikos, pakol jie 
.♦ kiek nors “nesužmonės.”

f “Išrinktas?’
| Lapkričio 14 d. Lietuvoj' “tautos atsto- 

. vai” (128 iš viso) “išrinko” “krašto pre
zidentą.” Juo, aišku, yra niekas daugiau, 
kaip Antanas Smetona, “tautos vadas.” 

J^iekas kitas nedrįso kandidatuoti ir ne
būtų galėjęs kandidatuoti, nepaisant, 
kaip jis ar kas kitas ne iš tautininkų to 

z būtų norėję. Smetona “išrinktas” vien- 
’ balsiai septyneriems metams...

. Mes jau nurodėme į tąjį rinkimų būdą, 
kuris buvo naudojamas “krašto prezi
dento rinkimams.” Taip vadinamieji 
“tautos atstovai” buvo paskirti iš vals- 

* čių. Suvykę į apskričių miestus, jie “iš
rinko savus atstovus.” Susirinkimams 

•apskričiuos pirmininkavo išanksto pačios 
p. Smetonos vyriausybės paskirti žmonės. 
•" Viskas išėjo, kaip planavo ir norėjo 
pats p. Smetona.
J Nereikia nei aiškinti, kad dėl tokios 

/“demokratijos” vyriausiai nukentės Lie
tuvos reikalai. “Naujojo prezidento” po
litika, matyt, bus tokia, kaip ir “seno
jo”: smaugti opozicines jėgas, areštuoti 

♦ ir kalinti kiekvieną, kuris išsitaria žodį 
už demokratijos atsteigimą Lietuvoj.

L
J

>

i.

...Iš to išeinant, ir Amerikos lietuvių 
uždaviniai pasilieka, toki patys: mobili
zuoti savo pajėgas aplink Amerikos Lie
tuvių Kongresą ir duoti juo daugiau 
galbos toms jėgoms Lietuvoj, kurios 
voja už demokratinės santvarkos 
steigimą!

pa- 
ko- 
at-

Kokios Unijos Sudaro CIO
V* Pirmajam CIO suvažiavime, kuris šįo- 
‘mis dienomis tęsiasi Pittsburghe, buvo 
pranešta, kad šiuo tarpu CIO turi 
4,037,877 nąrius. Tie virš keturi milionai 

Y organizuotų darblhinkų priklauso

r

;42‘ėm atskirom unijom, kurių vardai, 
kaip paduoda “CIO News” yra sekanti:

Aluminum Workers of America
♦ Federation u f Architects, Engineers,
Cl miists and Technicians
‘•United Automobile Workers of Am
erica
^United Cannery, Agricultural, Packing
and Allied Workers of America

Amalgamated Clothing Workers of
America

American Communications Association

National Association of Die Casting 
Workers

Distillery Workers Organizing .Comm.
United Electrical, Radio and Machine 

Workers of America
Farm Equipment Workers Organizing 

Committee
United Federal Wprkers of America
United Fishermen’s Union of the 

Pacific
International Fur Workers Union
United Furniture Workers of America
Federation of Flat Glass Workers
Gas, By Product Coke and Chemical 

Workers, District 50
Inland Boatmen’s Union of the Pacific
Amalgamated Association of Iron, 

Steel and Tin Workers
International Ladies Garment Work

ers Union
National Leather Workers Association
International Longshoremen’s and 

Warehousemen’s Union
Marine Cooks’ and Stewards’ Associa

tion of the Pacific
National Marine Engineers Beneficial 

Association
Industrial Union of Marine and Ship

building Workers of America
National Maritime Union of America
International Union of Mine, Mill and 

Smelter Workers »
United Mine Workers of America
American Newspaper Guild
United Office and Professional Work

ers of America
Oil Workers International Union
Optical Workers Organizing Comm.
Packinghouse Workers Organizing

Committee
Quarry Workers International Union 

of North America
United Retail apd Wholesale Employes 

bf , Aiheriek ' *-T’-
United Rubber Workers of America
United Shoe Workers of America
State, County and Municipal Workers 

of America
Stell Workers Organizing Committee 
Textile Workers Organizing Comm.
Toy and Novelty Workers Organizing 

Committee
Transport Workers Union ;
Utility Workers Organizing Comm.
International Woodworkers of Am

erica
Tiesa, pastaruoju laiku International 

Ladies’ Garment Workers unijos vadai 
nutarė ištraukti tą organizaciją iš CIO 
ir palaikyti neprikląusomą nei CIO nei 
ADF. Tačiau ILGWU išsitraukimas iš 
CIO nedaug sumažina jos stiprybę. CIO 
visvien šiandien yra didesnė, negu ADF.

Kai abi organizaciji—ADF ir CIO— 
anksčiau ar vėliau susivienys, tai bus 
nepaprasta organizuotų darbininkų jėga. 
Būtų gerai, kad tai juo greičiau įvyktų.

Vienija Jėgas
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” praneša, kad šiomis die
nomis prie LDS prisidėjo Jersey City 
(N. J.) Laisvės Pašalpinė Draugija. 
Laikraštis žymi:

“Tai jau užbaigtas vienybės darbas su 
Laisvės Pašalpinė Draugija, ilgą laiką 
gyvavusia Jersey City, N. J. Spalių 29 
d. į LDS Centro Valdybos Suvažiavimą 
atvyko minimos draugijos pirmininkas, 
sekretorius ir iždininkas, ir bendrai su 
LDS prezidentu, sekretorium ir iždinin
kų pasirašė vienybės sutartį.

“Vienybės sutartis nužymi, kiek kiek
vienas tos draugijos narys mokės mė
nesinių mokesčių ir kiek/gaus apdraudos 
ir pašalpos. Visi nariai priimti, kaipo 
pilni nariai. Jie iš savo draugijos iždo 
įneša Centran $6,000.

“Pasitarimai dėl vienybės jau ėjo per 
porą paskiausių mėnesių. Spalio mėnesio 
Laisvės Draugijos susirinkime vienybės 
sutartis vienbalsiai užgirta. Lapkričio 13 
d. susirinkime minimos draugijos nariai 
jau pervesta į LDS ir lapkričio 14 d. 
vienybės sutartis įėjo galion.

“Laisvės Draugijos nariai, reikia čia 
priminti, draugiškai ir entuziastingai 
užgyrė vienybę. Jie pasiryžę dabar dar
buotis; kad auginus vietinę kuopą, su
organizavus jaunuoliu kuopą ir taipgi 
vaikų draugijėlę.

“Sveikinam Laisvės Draugijos narius, 
atėjusius į LDS!

Laisves Draugijos Valdybos nariai ir LDS viršinin
kai pasirašo vienybes sutartį. Prie stalo sėdinti iš 
kairės į dešinę: Laisvės Draugijos sekretorius J. 
Grigas, pirmininkas J. Kačergius, LDS prezidentas 
R. Mizara ir sekretorius J. Siurba; stovinti: Lais
vės Draugijos iždininkas A. Matulis, Draugijos dar

buotojas Antanas Matulis ir LDS iždininkas 
Dr. J. J. Kaškiaučius.

“Laisves” Vajus Gavimui Naujy 
Skaitytoje Pasmarkėjo

ALDLD 9-tas Apskritys visai arti ALDLD 6-to Apskričio. 
9-tas Apskritys yra Philadelphijos-Baltimorės blokas, o 6-tas 
Apskritys yra Shenandoah-Minersville blokas.

Didelių permainų bus ryt dienos vajininkų surašė. Nes šiam 
pranešimui einant į spaudą gavome daug laiškų su daug naujų 
prenumeratų. Visi dabar esantieji dovanų laipsniuose rytoj žy
miai pasikeis punktais, šiandien kontestantų surašąs yra tokis:
Waterburio Vajinlnkal ................2227
A. Stripeika, Elizabeth ..............2164
ALDLD G Apskr............................. 2085
ALDLD 9 Apskr............................ 2031
K. Žukauskienė, Newark .........  745
Hartfordo Komitetas .................. 706
D. M. šolomskas, B’klyn .........  600
J. Simutis, Nashua ir
S. Penkauskas, Lawrence .........  549
S. Puidokas, Rumford ................ 582
A. Buivid, So. Boston ................ 366
A. Balčiūnas, Brooklyn ................ 304
V. Černiauskas, Rochester .........  282
J. Rudman, New Haven ...........  276
C. K. Urban, Hudson .................. 254
P. Buknys, B’klyn ........................ 240
G. Šimaitis, Montello .................. 222
ALDLD 20 kp. Binghamton .....  220
LLD I Rajonas, Montreal .........  198

J. Bimba, Paterson .................... 119
S. K. Mazan, Cleveland .............  110
J. Burba, S. Boston ................... 108
A. Lideikienė, Gr. Neck .............. 104
Mrs. Stepon, Lewiston ................ 100
C. Stasis, Sellersville .................. 100
S. Mason, New Haven ................ 100
C. P. Lewis, Los Angeles .........  100
V. Jiavaliauskas, Tacoma .........  100
A. Daukantaitė, Boston ............ 100
J. Žilinskas, Lewiston ................ 94
P. Šlekaitis, Scranton ................ 89
V. Padgalskas, Mexico, Me......... 88
Pittsburgh ir Apylinkė ........... 84
S. Paulenka, Lowell ...... ,............ 66
R. Mizara, B’klyn ....................... 60
V. Jonauskas, Bloomfield ............ « 55
M. Slekienė, Gardner .................. 44
J. Stankevičius, Wilkes-Barre.... 44
J. Naruševičius, Red Lake ...... 44

Tarptautinė Peržvalga
Auga Pavojus Lietuvai
Lietuvos tautinei laisvei; 

pavojus auga. Vokiečiai na- 
ziai ir lenkai fašistai savo 
spaudoj veda bjaurią agita
ciją prieš Lietuvą. Jie pir
ma tą darė prieš Čechoslo- 
vakiją. Klaipėdos krašte 
vokiečiai naziai kelia tokius 
pat reikalavimus, kaip “su
dėtai” kėlė Čechoslovaki- 
joj. Vokiečių spauda rašo, 
kad sekamais metais jie iš
laisvins Klaipėdoj savo bro
lius. Tas reiškia, kad jie 

'’rengiasi užpulti Klaipėdą ir 
visą Lietuvą.

Kovos Ispanijoj
Ispanijos fašistai mano, 

kad jie iki pavasario laimės 
pergalę. Bet pradžioj savo 
sukilimo jie manė į dvi-tris 
savaites pavergti Ispanijos 
liaudį, o dabar jau treti 
metai eina karas.

Fašistai prasimušė Gan- 
desos srityj prie Ebro upės 
iki Mora de Ebro. Jie po 

' trijų mėnesių, sunkių kovų 
atsiėmė iš liaudiečių tam ti
krą žemės kąsnelį. Ir tai 
įvyko tik todėl, kad liaudie
čių 43-čia divizija suklupo. 
Ta divizija savo laiku len
gvai fašistams užleido Py- 
rinejaus kalnus prie Fran- 
cijos sienos ir pati pabėgo 
Franci j on. Vėliau grįžo at
gal. Dabar ji pasitraukė 
kalnuose, kada ten galėjo 
gerai gintis. Už tai liaudie
čių valdžia divizijos karius 
išskirsto, o - komandierių 
Antonio Beltran pavarė 
nuo komandos. Ar tai buvo 
tik taip divizijos silpnumas, 
ar išdavystė, tai vėliau bus 
patirta.,

Liaudiečiai didvyriškai 
kaujasi, kad Nulaikius fašis
tus. Ebro upės mūšiai per 
tris* mėnesius, fašistams at
sėjo apie 100,000 karių. 
Virš Barcelonbs miesto vie
nas liaudiečių lėktuvas nu
mušė fašistų lėktuvą, du 
sugadino ir pats kovoj žu
vo. Ebro mūšiuose dalyvavo 
apie 400 karo lėktuvų iš 
abiejų pusių. Liaudiečių 
lėktuvai vėl pradėjo smar
kiau veikti. Liaudiečiai, 
kad sulaikyti fašistus Ebro 
fronte, tai pradėjo atakas 
Segre upės fronte ir ten fa
šistus apkūlė. Spalių 30 d.

lėktuvui susikūlus užsimušė j 
leitenantas Ramon Franco, 
lakūnas, generolo Franco 
brolis. Lapkr. 2 dieną fašis
tai prie Anglijos kraštų nu
skandino liaudiečių preky
binį laivą “Cantabria.” Tas 
patsai fašistų karo laivas 
“Nadir” atakavo ir dar ke
lis laivus. Anglija tyli, kaip' 
vandens paėmus, kada fa-; 
šistai net prie jos namų: 
skandina laivus.

Karas Chinijoj
Japonijos imperialistai 

manė, kad kada jie paims 
Hankową ir Cantoną, tai 
Chinija pasiduos, Chiang 
Kai-shekas išstos prieš ko
munistus. Bet jie apsiriko. 
Japonijai nepavyko sulau-' 
žyti Chinijos liaudies fron
tą. Nors Chinija nustojo di
delį plotą savo., .teritorijos, 
daug didelių miestų, bet ji 
dar turi užtektinai vietos ir 
žmonių, kur tvirtina savo 
jėgas tolimesnei kovai.

Gaunamos žinios, kad 
Chinija daugiau perkasi 
karo lėktuvų ir ginklų So
vietų Sąjungoj ir kitur. 
Chinija nepasiduoda, ji ves 
kovą tol, kol užpuolikai bus 
išvyti.

Chinija, Japonija ir 
Amerika

Japonijos imperialistai 
užimtoj'Chinijos žemėj pil
nai gaspadoriauja ir iš ten 
stumia Anglijos, Franci jos 
ir Jungtinių Valstijų kapi
talistus.- Jungt. Valstijų 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull įteikė Japonijai 
protestą, kad Japonija* su
laužė Devynių Valstybių, 
sutartį, kuri buvo tarpe Ja
ponijos, Jungt. Valstijų, 
Franci jos, Anglijos ir kitų 
pasirašyta Washingtone, 
1922 metais, pagal kurią, 
buvo pasižadėta negrobti 
Chinijos žemės ir visiems 
laisvai ten biznį vesti.

Dėl to Japonijos imperia
listai labai įdūko. Jie pra
dėjo šaukti, kad ta sutartis 
jau mirus, kad ji atgyveno 
savo amžių, o Japonijos 
spauda pradėjo net grūmoti 
Jungtinėm Valstijom. Ji 
šaukia, kad Japonija pasi
rengus veikti prieš Jungti
nes Valstijas. Reiškia, tar-

Bridgeporto Komitetas ..........  154 K. Mugianienč, San Francisco ... 44
J. Adams, Grand Rapids ........  134 V. Globich, Wilkes-Barre.'.......... 44
K. Kazlauskas, S. Boston .........  132 J. Galdis, Maynard, Mass.............. 44
E. Dovidonienė, Worcester ....... 130 B. A. žalimas, Worcester ........... 42
S. Žostautas, Kapuskasing .......  122 J. Sleivis, Chelsea ......................... 22
F. Kiezls, S. Boston .................... 120 J. Ruseckas, B’klyn ...................... 22
J. Kalvaitis, B’klyn .................... 120 j J. Kairys, B’klyn ........................... 22
J. Grybai Norwood ...................... 120 I. Klevinskas, Scranton ............. 16

pe Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų dar daugiau pa
blogėjo santikiai.

Tuo kartu Jungtinėse 
Valstijose daugiau dirba 
karo fabrikai, gamina gin
klus, amuniciją. Lapkričio 
2 dieną pradėta budavoti 
trys dideli šarvuočiai po 
35,000 tonų įtalpos. Jie 
kiekvienas atseis iki $50,- 
000,000 išbudavoti ir įren
gti. Viso Jungt. Valstijos 
budavoja apie 100 įvairiau
sių karo laivų. Taipgi stato 
tūkstančius naujų karo lėk
tuvų.

Auga Hitlerio Apetitas
Franci jos ir Anglijos im

perialistai atiduodami Če- 
choslovakiją. Hitleriui ir jo 
talkininkėms Lenkijai ir 
Vengrijai! manė, kad tuo 
jau ir prišers Hitlerį. Labai 
apsiriko. Daugiau Hitleris 
gauna, daugiau jis ir nori. 
Tą mes senai sakėme.

Hitleris per savo koloni
jų viršininką generolą, 
Frantz Riter v on Epp grie
žtai reikalauja, kad Vokie
tijai būtų grąžintos visos 
senos kolonijos.

Vokietija turėjo sekamas 
kolonijas Afrikoj: Tanga- 
nyka 366,632 ket. mylių su 
5,138,080 gyventojų; Ca
meroon 34,081 ket. myk su 
817,616 gyventojų; Pietų- 
Vakarų Afrika 317,725 ket. 
mylių su 400,000 gyvento
jų. Dabar šias kolonijas 
valdo Anglijo.

Kitos Vokietijos koloni

jos Cameroon 165,980 ket. 
mylių su 2,300,000 gyven
tojų ir Togoland 20,072 
ketv. mylios su 765,000 gy
ventojų yra Franci jos im
perialistų rankose. Urandi 
21,230 ketv. mylių su 3,- 
500,000 gyventojų teko Bel
gijai. Šios kolonijos yra 
turtingos iškasamais ir ki
tais gamtos turtais.

Azijoj Vokietija turėjo 
didelius plotus, daug salų, 
kurios po karo teko Austra
lijai — Anglijos kolonijai 
ir Japonijai. Taigi, dabar 
hitlerininkai reikalauja ati
duoti jas atgal. Anglija, 
Franci j a ir Japonija labai 
raukosi. Tie Hitlerio apeti
tai ardo tarpe jo ir Japoni
jos bei Anglijos imperialis
tų vieningumą. Anglija iki 
pradžiai 1940 metų nori iš- 
sistatyti net 5,000 naujų 
karo lėktuvų ir daug karo 
laivų, kad apgynus savo ko
lonijas.

Naujas Tolio Rekordas
Trys Anglijos bombnečiai 

išskrido iš Ismailia, Egyp- 
to į Australiją. Vienas nu
sileido Indijoj, atlikęs 6,600 
mylių; o du kiti į 47 valan
das pasiekė Australiją ir 
atliko be sustojimo 7,162 
mylias. Tuo jie laimėjo pa
saulio tolio rekordą. Iki tol 
buvo ilgiausias Sovietų la
kūnų Gromovo, Jumaševo 
ir Danilino rekordas iš Ma
skvos per Šiaurių Polių į 
Californiją — 6,306 mylios.

(Tąsa ant 3-čio Pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
f

Klausimas
Man jau net atsibodo ir 

klausyti apie tai, kad bus 
užpulti Fordo fabrikai ir 
suorganizuoti į automobilis
tų uniją. Atrodo, kad tiktai 
kalbos. Ar kada nors bus 
kas daroma, idant tikrai 
tuos šimtus tūkstančių For
do darbininkų suorganiza
vus?

Detroito Pilietis.

Atsakymas
Nereikia nusiminti. Kiek 

mums žinoma, tai ir dabar 
ir jau senai United Auto
mobile Workers Unija pa
lengva Fordo darbininkus 
organizuoja. Tai pusėtinai 
sunkus darbas. Ims gana 
daug laiko.

Unijos taryba, kiek gir
dėtis, daro planus atvirai ir 
plačiai kampanijai. Ji neuž-

kad smulkių pašalpinių draugijų liki
mas nėra stiprus, kadangi naujos lietu
vių imigracijos veik kaip ir nėra, o čia- 
augiai lietuviai į lokalines organizacijas 
nesideda. Tad nariai sensta ir tuo būdu 
tokios organizacijos nepaprastai greit 
savo iždus priverstos ištuštinti.

Kai jos susideda su tokia organizaci
ja, kuri veikia šalies plotme- ir kuri turi 
daug jaunimo, tai visa padėtis atsiduria 
kitokioj šviesoj ir nariai gali būti užtik
rinti dėl savo pomirtinių. Be to, jiems 
mažiau tenka išmokėti už apdraudą.

Detroito lietuviai, kurie 
dirba Fordo fabrikuose, tu
rėtų irgi nesėdėti ant tvo
ros ir nelaukti, kada kas nors 
ateis ir juos suorganizuos. 
Kiekvieno pareiga * tuojau 
įstoti unijon ir aktyviai da
lyvauti pastangose įtraukti 
į uniją tuos savo brolius, 
kurie dar. nesupranta uni
jos svarbos, dar tebeklauso 
Fordo agentų melodijų.

.“Tai jau septinta pašalpinė draugija 
prisidėjo prie LDS.

“Kuomet kiti tiktai kalba apie vieniji
mą pašalpinių draugijų, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas atlieka tikrąjį 
vienybės darbą. Šiuo laiku vedama pa
sitarimai dar su viena-kita pašalpinė 
draugija.”

Labai smagu, kad lokalinės, vietos pa
laipinės draugijos dedasi prie tokių or
ganizacijų, kaip Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimas. Mes jau ne kartą nurodėme,
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Tarptautinė PeržvalgaDidžiosios Socializmo Šalies 
Rodykliai

Sovietų Sąjunga savo 21 metų sukak
tuves sutinka naujais socializmo laimė
jimais visose ūkio ir kultūros srityse.

Tuo tarpu kapitalistinį pasaulį ir vėl 
laukia niauri ir klaiki krizio padėtis, 
apie kurią jau pradeda kalbėti dargi bur
žuaziniai ekonomistai. Pagal jų davinius, 
prasidėjusis Jungtinių Amerikos Valsti
jų ekonominės padėties pablogėjimas 
1937 m. tebesitęsia ir dabar. Ekonominės 
padėties pablogėjimas jaučiamas visose 
šalyse. Per 1938 m. pirmąjį ketvirtį pa
saulinė pramonės produkcija nustojo be
maž visų pasiekimų, kurie buvo pėr du 
prieš tai buvusius metus. Krinta kainos 
žaliavai, siaurėja prekyba. Bedarbė au
ga bemaž visose kapitalistinėse šalyse. 
Patys buržuaziniai ekonomistai sako, jog 
kapitalistinėse šalyse dabartinės politi
nės sąlygos daug labiau nepastovios, ne
gu 1928-29 m. (t. y. pasaulinio ekonomi
nio krizio išvakarėse), ir kad šitos sąly
gos dar labiau sunkina pasaulinę ekono
miką. Dabartinis fašistinių šalių agresin- 
gumas ir jų mėginimai naujai perdalin
ti pasaulį veda kapitalizmo pasaulį į nau
jus sukrėtimus.

Šiandien pasaulyj stiprėja ir žydi vie
na šalis—tai Sovietų Sąjunga. Apie tai 
tegul kalba šie mūsų suteikiami daviniai.

Pramonė. Per šių metų 7 mėnesius 
sunkioji pramonė pagamino 17 nuoš. 
daugiau, kaip per atatinkamą pereitų 
metų laikotarpį, maisto pramonė—18 
nuoš., lengvoji pramonė—8 nuoš. ir vieti
nė pramonė—10 nuoš. Pagal Sovietų vy
riausybės priimtą paskutinės metų ket- 
virties planą, pramonė turi pagaminti 
21 nuoš. daugiau, negu per tą patį per
eitų metų laikotarpį. Pagal visą 1938 
m. planą sovietų pramonė turi pagaminti 
už 88 milijardus rublių, kas palyginus 
su 1937 m. sudaro 21 nuoš. daugiau.

Tuo laiku, kai kapitalistinis pasaulis 
vis dar nejšbrenda iš buvusio krizio sun
kumų, o pastaruoja laiku net vėl jam 
gręsia naujas krizis, auga ir turtėja di
džioji socialistinė tėvynė. Galingi fabri
kai, zavodai, kasyklos, paštatyti ir re- 
konstruktuoti staliniškų penkmetinių lai- 
kotarpyj, kasdien vis gamina daugiau ir 
daugiau produkcijos. Šitą augimą ne
galėjo sutrukdyti nei trockistiniai-bucha- 
riniški Vokietijos - Japonijos fašizmo 
agentai, mėginusieji suardyti socialistinę 
statybą. Likviduojant šitų kenkėjų pa
sekmes, naikinant priešų lizdus, iškeliant 
į vadovaujantį darbą atsidavusius Leni
no-Stalino partijai žmones, sovietų pra
monė ir transportas užkariauja vis nau
jus ir naujus laimėjimus.

Finansai
Visos Sovietų Sąjungos biudžetas 1937 

m. turėjo 97 milijardus rublių pajamų ir 
94 milijardus išlaidų. Gi 1938 m. biudže
te numatyta pajamų 125 milijardai rub
lių, o išlaidų—124 milijardai rublių. Tuo 
laiku, kai daugelio kapitalistinių šalių 
biudžetai suvedami su dideliais defici
tais, SSRS biudžete kasmet pajamos vir
šija išlaidas. Nors ryšy j su fašistinių ša
lių ir jų pataikūnų karo ruošimu SSRS 
biudžete išlaidos šalies gynimui, pa
lyginus su 1937 m. padidėjo 10 milijardų 
rublių ir sudaro iš viso 27 milijardus 
rublių; bet tai tik yra 23 nuoš. biudžeto 
(skaitant pagal sąjunginį ir respublikų 
biudžetą—125 milijardų sumą). Tuo tar
pu fašistinių šalių išlaidos karo ruoši
mo reikalams sudaro milžinišką sumą, 
pavyzdžiui, Vokietijoj net 87 nuoš. visų 
išlaidų. Jei kapitalistinių šalių biudžetai 
šuva pagrindines lėšas eikvoja karo rei
kalams, tai SSRS biudžetas savo pagrin
dines lėšas naudoja liaudies ūkiui, kul
tūrai ir darbo žmonių materialinio lygio 
kėlimui.

SSRS užtraukiamos vidujinės paskolos 
sutinka nuoširdžiausią gyventojų para
mą, SSRS žmonės žino, kad kapitalisti
nėse šalyse vidujinės paskolos eina karui 
ir revoliuciniam judėjimui persekioti, jos 
yra priemonė darbo žmonėms pavergti 
ir jų našta nepakeliamai juos spaudžia. 
SSRS paskolos tarnauja socializmui. 
SSRS negali gauti paskolų iš užsienio, 
nepatekus į jo vergiją. Todėl vidujinės 
paskolos socialistinei statybai turėjo mil

žiniškos reikšmės. Ne be reikalo ir fašis
tiniai agentai trockistai-buchariniečiai 
rūpinosi kuo daugiausiai šiai sričiai pa
kenkti. Dabar jau užtraukta • trečiosios 
penkmetines paskola, kuri labai gerai pa
sisekė.

Kapitalistinėse šalyse valstybinės sko
los žymiai prašoka biudžeto sumą. Pa
vyzdžiui, Vokietijos skolos prašoka 2.5 
kartų, Italijos—taipgi žymiai prašoka. 
SSRS gi valstybinės skolos 1938 m. sau
sio 1 d. sudarė apie 21 milijardą rublių, 
t. y. mažiau penktosios dalies viso biu
džeto.

Kartu auga liaudies pajamos. Caro 
Rusijoj devynios dešimtosios gyventojų 
gaudavo tik vieną ketvirtadalį liaudies 
pajamų, o tris ketvirtąsias liaudies pa
jamų kimšo į savo kišenius likusioji, de
šimtoji, dalis gyventojų, susidedančioji 
iš dvarininkų, fabrikantų ir kapitalistų. 
Sovietų Sąjungoj 99 nuošimčius liaudies 
pajamų gauna darbininkai, tarnautojai 
ir valstiečiai, dirbantieji socialistiniam 
ūkyj.

Darbininkų ir Tarnautojų Gerbūvio 
Augimas

Darbininkų ir tarnautojų darbo mo
kesnis 1938 m. žymiai pakilo. Jei 1937 
m. darbininkų ir tarnautojų darbo mo
kesnio fondas sudarė 82 milijardus rub
lių, tai 1938 m. jis jau sudaro 94 mili
jardus. Darbininkus ir tarnautojus jau 
bemaž 10 metų nebeslėgia bedarbės 
šmėkla. Ne tas, žinoma, kapitalistinėse 
šalyse ir pas mus Lietuvoj.

žydintieji Kolchozai >
Diena iš dienos gerėja kolchozų eko

nominė padėtis, užtikrindama pasiturin
tį ir kultūringą Sovietų Sąjungos vals
tiečių gyvenimą. Prieš 5 metus drg. Sta
lino iškeltas obalsis “Padaryt kolchoznin- 
kųs pasiturinčiais, kolchozus-bolševikiš- 
kais,” Stalino konstitucija ir socialisti
nis žemės ūkio sutvarkymas—kolekty
vizacija, suteikia visą tai, kas reikalin
ga kultūringam žmogui: laisvę, kultūrą, 
gerbūvį ne tik šiai dienai, bet ir ateičiai.

Kolektyvizacija laimėjo SSRS-oj ga
lutinai ir negrįžtamai.

Bet daug jėgų padėjo bolševikų par
tija, daug ir Sovietų valdžia, ,daug lėšų 
išleido, kol sukūrė ir sustiprino kolcho
zus, kol pakėlė jų kultūringumą ir pro- 
duktingumą.

Štai 1938 m. SSRS-os biudžetas žemės 
ūkio reikalams paskirta 10 milijardų 997 
milijonai rublių, gi 1935 m. žemės ūkio 
reikalams buvo išleista tik 8 milijardai 
833 mil. rublių. Tai milžiniška suma, ku
ri kasmet dar padidinama keletu mili
jardų. Bet šios milžiniškos lėšos ir pa
dėtos jėgos nenuėjo veltui; kolchozų ge
rovė kyla didžiuliais tenipais. Svarbiau
si toš gerovės rodykliai—gerėjąs derlius 
ir augąs atlyginimas už darbo dieną.

Kolchozų (jų 1937 m. buvo visoj SSRS 
apie 236,000) metinių apyskaitų davi-. 
niais, kolchozų javų ir kultūrinių auga
lų derlius 1937 m. buvo didesnis už 1935 
m. derlių 26.4 nuoš., tuo tarpu darbo 
dienų skaičius, sunaudotas 1937 m. der
liui pasiekti buvo didesnis už 1935 m. 
darbo dienų skaičių tik 7.7 nuoš. Tai 
rodo, kad Sovietų valdžios teikiamų ma
šinų, nebrangių trąšų ir agronomų dėka 
pasiekiamas didesnis derlius, įdėjus ma
žiau fizinio darbo. Tas pat ir su gyvuli
ninkystės augimu. Gyvulių skaičius 1937 
m., skaitant nuo 1934 m., padidėjo 75 
nuoš., o avių skaičius padidėjo net 90

i nuoš., kiaulių 94.4' nuoš.
Visoj Sovietų Sąjungoj atlyginimas už 

darbo*dieną kolchozuos 1937 m., paly
ginus su 1935 m., vadinas, dviejų metų 
laikotarpyj, padidėjo 59 nuoš. Natūrali
nis atlyginimas už darbo dieną padidėjo 
šiaip: 1937 m. kolchozninkai gavo javų 
du kartu daugiau, negu 1935 m., gi cen
triniuose SSRS rajonuose net 3 sykius 
daugiau.

Dėl aiškumo imkim atskirus kolchozus 
ir atlyginimą už darbo dieną. Štai davi
niai iš eilinių vidutinių kolchozų: Kyro- 
vo vardo kolchoze (Zavetinsko ra j.) 1937 
m. kolchozninkai gavo už darbo dieną po 
2 rublius-pinigais ir po 4 kilog. grūdais,

gi šiais 1938 metais tame pat kolchoze 
duodama jau už darbo dieną po 2 rub
lius 73 kapeikas ir 8 kilo. javų. Kolcho
ze “Politodelec” (Salsko rajone) už dar
bo dieną gaunama po 4 rub. ir po 11 ki
log. javų. Taip pat išduodami kolchoz- 
ninkams dideli avansai pinigais ir pro
duktais. Pavyzdžiui Pilichovo kolchoze 
jau šiais metais išduota avanso 2114 rub. 
pinigais ir 660 pūdų rugių ir kviečių.

Smarkiai kyla ir atsilikę kolchozai, 
apsivalę nuo liaudies priešų-banditų troc- 
kistų, buchariniečių ir kitokių niekšų. 
Tai ryškus pavyzdys, kaip pagerėjo kol
chozo padėtis, apsivalius nuo priešų, 

t
Kolchoze “Antroji penkmetinė,” su 800 

kolchozninkų, pernai už darbo'dieną bu
vo duodama po 25 kap. ir po 3 klg. javų. 
Šiemet jau po 2 rubl. ir po 8 klg. javų 
už darbo dieną. Pernai sakytas kolcho
zas turėjo pelno 24,000 rubl., šiemet, jau 
tiek padidinus atlyginimą už darbo die
ną, pelno liko 72,000 rub. Argi tai ne 
milžiniška pažanga, žodžiu, SSRS kol- 

. chozninkas turi pilną teisę kasdien sa
kyti “šiandien gyvenam geriau, negu va
kar.”

Socialinis Draudimas
Vienu geriausių rodyklių, kaip 

rūpinasi Sovietų vyriausybė SSRS gy
ventojų gerbūvio kėlimu, yra socialinio 
draudimo augimas. Dar 1917 m. 22 gruo
džio sovietų vyriausybė priėmė dekretą: 
“Apie draudimą ligos atveju.” Šis dekre
tas ne tik įvedė draudimą nuo ligos, ja
me buvo kalbėta ir apie motinystės ap
saugą, nemokamos medicinos pagalbos 
organizavimą, apie SSRS gyventojų svei
katos padėties pagerinimą ir apie su
sirgimų perspėjimą.

Juo labiau tvirtėjo Sovietų šalies liau
dies ūkis, juo smarkiau augo socialinis 
draudimas, juo įvairesnis jis tapdavo, 
juo greičiau didėjo apdraustųjų skaičius.

Galutinis bedarbės panaikinimas SSRS 
leido Sovietų vyriausybei paskirti dides
nes sumas didėjantiems masių kultūri
niams ir ekonominiams reikalavimams 
patenkinti. Socialinis draudimas suteikė 
darbo masėms papildoma ir kartu su 
tuo, žymią pagalbą iš valstybės pusės. 
Tik socializmo šaly galimas toks pilnu
tinis socialinio draudimo išaugimas, kad 
žmogumi rūpinamasi tiesiog nuo jo gi
mimo dienos.

Staliniškoji Konstitucija dar aukščiau 
pakėlė socialinio draudimo reikšmę, pa
statydama profsąjungoms naujus dar 
svarbesnius uždavinius. Socialinis drau
dimas—tai viena svarbiausių priemonių 
įgyvendint Staliniškoj Konstitucijoj ga
rantuotas teises; teisę į darbą, teisę į 
poilsį, materialinį aprūpinimą senatvės, 
darbiningumo nustojimo atveju ir pan.

Valstybinio socialinio draudimo išlai
dų biudžetas 1938 m. sudaro 5,900 mili
jonų rublių, beveik 17 nuoš. daugiau, ne
gu 1937 m. (Pav. išlaidos nėščioms mo
terims sudaro 991.5 mil. rublių, gi 1937 
m.—785.6 mil. rubl. 1938 m. į sanatorijas

ir poilsio namus išvažiuos 348,000 žmo
nių daugiau, negu 1937 m. ir pan.)

Daugiavaikėms šeimoms išduodamos 
pašalpos. Nuo 1936 m. kai buvo išleistas 
dekretas apie pagelbą daugiavaikėms 
motinoms ir abortų uždraudimą, pašalpų 
išduota iki 1937 m. galo jau virš 1 mili
jardo rublių. Ir toliau pašalpos didina
mos ir jų išdavimas palengvinamas. 
Vaikų darželiuose šių metų gale turės 
būti 1,473 tūkstančiai vaikų, neskaitant 
esančius kolchoziniuose vaikų darželiuo
se. Tai 256 tūkstančiais vaikų daugiau, 
kaip buvo jų pereitais metais.

Socialinio draudimo biudžetas 1938 m. 
dar kartą parodo nenuilstamą partijos 
ir vyriausybės rūpinimąsi darbo masė
mis, jų teisių įgyvendinimu. Profsąjun
gos neša atsakomybę, kad šitos, teisės 
būtų įgyvendintos pilniau ir plačiau. 
Ypatingai ryškus persilaužimas draudi
mo srityj pasireiškė sudaužius trockistų- 
buchariniečių gaujas, kurios buvo įsis
kverbusios į socialinio draudimo apara
tą, kur visokiais visokiausiais būdais ar
dė socialinio, draudimo darbą, kliudė jo 
įgyvendinimą.

Kultūra
Kapitalistinių šalių biudžetai rodo nuo

latinį išlaidų mažėjimą kultūros reika
lams. Sovietų Sąjungoj tik per dvi sta- 
liniškas penkmetines švietimo ir sveika
tos reikalams buvo išleista apie 84 mi
lijardus rublių.

1938 m. išlaidos socialiniai-kultūri- 
niams reikalams sudarys virš 31 milijar
do rublių, t. y. virš 23 nuoš. daugiau, 
kaip 1937 m. be to dideles sumas kultū
riniams reikalams išleidžia profsąjungos, 
koperatyvai ir visuomeninės organizaci
jos. Tuo būdu'iš biudžeto ir ne biudžeto 
šaltinių kultūriniams reikalams 1938 me
tais bus išleista virš 42 milijardų rublių. 
Iš šitos sumos žymios išlaidos skiriamos 
švietimo reikalams. 1938 m. jos sudaro 
20 milijardų rublių, prieš 16 milijardų 
1937 m. Pradžios ir vidurinėms mokyk
loms bus išleista virš 6 milijardų, t. y. 
daugiau 1 milijardu palyginus su 1937 
m. Moksleivių skaičius pradžios ir vidu
rinėse mokyklose pasiekė 33 milijonus 
žmonių. Studentų skaičius žymiai prašo
ko Vokietiją, Italiją, Angliją, Franciją; 
ir Japoniją kartu paėmus. Didelės su
mos asignuojamos suaugusiųjų švietimo 
reikalams (neraštingiems ir mažamoks
liams likviduoti, bibliotekoms, skaityk
loms ir tt.). * * *

Lenino-Stalino partijos vadovaujama 
Sovietų Sąjungos liaudis su pasitikėjimu 
žiūri ir į rytojaus dieną, kuri jai už
tikrina tolimesnę šalies ir visų gyvento
jų pažangą, kuri jai užtikrina pasek
mingą žengimą į komunizmo visuomenę.

Viso pasaulio darbo žmonės su džiaug
smu žiūri į savo socialistinės tėvynės pa-, 
sisekimus, kurie juos stiprina jų kovoj 
prieš fašizmą ir kapitalą, už socializmo 
laimėjimą visam pasaulyje.

(Iš LKP organo “Tiesos”)

Du jojikai apžiūri naujos rūšies auto mobilj, kuriuos dabar masiniai išdirbs 
Francijai. Jie labai maži. Kaštuos apie $160 ir nedaug sunaudos gazolino.

(Tąsa nuo 2-.ro pusi.) J
Žinoma, anglai turėjo daug 
galingesnius, didesnius lėk
tuvus ir ten sąlygos nepaly
ginamai geresnės skridi
mui, kaip buvo Sovietų la
kūnams.
Kiek Liko čechoslovakijos?

e iŠ
Pirmiau Čechoslovakija 

turėjo 54,250 ketvirtainių 
mylių plotą ir 14,729,000 
gyventojų. Dabar nuo jos 
pagriebė Vokietija 10,885 
ketvirtainių mylių ir 3,- 
596,000 gyventojų; Lenkija 
405 ketvirtaines mylias ir 
240,000 gyventojų ir Veng
rija 4,787 ketvirtaines my
lias ir 1,064,000 gyventojų. 
Čėchoslovakijai liko 38,173 
ketvirtainės mylios ir 9,- 
829,000 gyventojų. Negana, 
kad šalis labai sumažėjo, 
bet ji daug susiaurinta, at
imta nuo jos kalnai, kurie 
saugojo ją nuo užpuolimo, 
atimta svarbiausios indus
trijos, daug fabrikų, žalioš 
medžiagos, sukapoti gelžke- 
liai ir plentai.

Sovietų Sąjungoj
Sovietų aviacija žengiu 

smarkiai pirmyn. Aviacijos 
konstruktoriai Polikarpov, 
Archangelsky ir Ilušin iš
rado naujus lėktuvus. Ūž 
tai juos Sovietų valdžia ap
dovanojo po 100,000 rublių 
ir po automobilių kiekvie
nam.

Sovietai apdovanojo 3,- - 
500 komandierių ir raudon
armiečių, lakūnų ir tankin
tų už nugalėjimą japonų 
įsiveržėlių prie Zaoziornajh 
kalno.

Raudonojo jūrų karo lai
vyno vieton Smirnovo pas
kirtas komandierium ilgų 
metų kovotojas M. P. Fri- 
novski, kuris pirmiaus dir
bę, Vidaus Komisariate.

Drg. Molotov kalboje 
prieš 21-nų metų revoliuci
jos sukaktį įspėjo priešus, 
kad jeigu kas bandys už
pulti Sovietus, tai begailės- 
tingai bus sunaikintas, "‘j 

Paminėjimas 21-nų me
tų proletarinės revoliucijos 
buvo entuziastiškas visoj 
šalyj. Vien Maskvoj marša- 
vo virš 2,000,000 žmonių. 
Jie nešė obalsius už pasau
linę proletarinę revoliuciją. 
Visuose didmiesčiuose buvo 
milžiniški piliečių paradai 
ir demonstravimas karo jė
gų. Maskvoj buvo parodyta 
labai galinga artilerija, 
tankai, įvairios mechani
zuotos dalys ir virš miesto 
skrido 300 greitų bombne- 
šių ir mūšio lėktuvų. Apsi
gynimo Komisaras Klim 
Vorošilov sakė kalbą, ku
rioj įspėjo karo kurstyto
jus, kad laikytų savo kruvi
nus nagus toli nuo Sovietų 
žemės, nes kitaip juos nu
kapos Raudonoji Armija ir 
Raudonieji Oro ir Jūrų 
Laivynai. D. M, S3Į
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Philadelphia, Pa.
Savo Draugų Kovos Lauke 

Mes Neužmirštam

Del drg. Butvilų jų namuo
se surengėm “surprise parę” 
25 metų, vedybų atžymėjimui. 

z Įvyko spalių 22 d.
Besikalbant ir besilinksmi

nant, drg. Čekanauskienė pa
siprašė, ar gali tarti kelis žo-

džius apie Ispaniją. Visi su
tiko paremti kovotojus. Drg. 
Karsaktenė parinko aukų. Au
kojo sekami:

Sinkevičius $2; Butvilai 75 
centus; Dumšai, Karsakai, Ur- 
banai po 50c; Čekanauskienė, 
Mickis ir Wydrai po 25c. Vi
so $5.

Drg. Butvilai taria visiem 
draugam rengėjam ačiū.

Buvęs Parej.

Liaudiečiai Gina Savo 
Ebro Pozicijas

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai pra
neša, kad užėmę Sarra vir
šukalnę, vakariniame šone 
Ebro upės.

Bet respublikiečiai vis 
dar apgina savo pozicijas 
Asco ir apygardoj, ir tiltą 
per tą upę.

Auto. Nelaimėje Užsimušė 
Dvynukai Studentai

Pleasantville, N. Y.—Nu
šoko nuo kelio ir-trenkė į 
medį automobilis, kuriuom 
važiavo trys studentai: W. 
A. Rich ir broliai dvynukai 
H. Allan ir Joseph L. Viii- 
er’iai. Visi trys užsimušė./

Nebus Žydams Atvirų Dury 
Į Palestiną

London. — Anglų valdžia 
nežada niekad atidaryt žy
dams Palestiną taip, kad 
visi galėtų ten važiuot, ku
rie tik nori; sako, tik apri
botas žydų skaičius bus įlei
džiamas į Palestiną.
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UPTON SINCLAIR

LAISVE

I Meriden, Conn.
10-25-38—20

Ketvirtad., lapkr. 17, 1938

(Tąsa)
Skerdimo skyriuj vyrai taip pat darbo sumažėjimą 

atjautė, bet visai kitokiu būdu. Didžiųjų mėsinyčių sa
vininkai neuždarė savo skerdyklų visiškai, ir nepaleido 

/ visų darbininkų, kaip prie blėkinių išdirbimo, bet jie 
pradėjo dirbti tik po keletą valandų per dieną. Jie visa
dos reikalaudavo, kad darbininkai septintą valandą 
ryte jau darbe būtų, nors niekados iš ryto jie neturė
davo ko veikti, kol samdytojų agentai nenupirkdavo 
atgabentų gyvulių ir tie pradėdavo viduje pasirodyti, 
bet tai jau būdavo dešimta arba ir vienuolikta valanda. 
Dabar, sumažėjus darbui, jie neturėdavo ko veikti iki 
kada po pietų, taigi jie būdavo goglinėja iš kampo į 
kampą, o kai būdavo labai šalta, tai pradėdavo bėgioti 
aplinkui arba imtis tarp savęs, kad tokiu būdu apsišil
dyti, ir kol jie gauna ką nors veikti, jaučiasi perstipę 

'ir nusikamavę taip, kad jau visai nesinori ko nors 
J imtis. O čia, pasirodžius galvijams, visi veikiai šoka te

kini prie savo darbo ir begailestingai pradeda vieni 
kitus skubinti.

Pasitaikydavo, kad keletą savaičių iš eilės Jurgis 
dirbdavo tik po porą valandų per dieną, taigi užpelny
davo tik po trisdešimts penkis centus. Buvo tokių dienų, 
jog gaudavo išdirbti mažiau, kai pusę valandos, o kitą 
dieną ir visai nieko. Bet, abelnai imant, tai per tą laiką 
uždirbdavo apie po šešis dolerius savaitei; ir už tuos 
šešis dolerius reikėdavo išstovėti skerdyklose iki pirmos 
valandos, o kaip kada iki trijų arba keturių po pietų. 
Pasitaikydavo, kad gyvulių atvarydavo vėlokai vakare 
ir darbininkai turi su jais pirmiau apsidirbti, negu gau
na namon eiti, ir tankiai jie dirbdavo prie žiburių iki 
devintos arba dešimtos, arba net ir iki dvyliktos arba 
pirmos, nieko nei į burną nepaėmę taip, kad žmonės pri
klausydavo nuo gyvulių malonės. Dažnai skerdyklų pir- 
kikai vilkina, kad pigiau gyvulius nupirkti, o kad įbau
ginti gyvulių augintojus, jie nuduoda tą dieną jau ne
pirksiu, jeigu negausią už tiek, kiek jie siūlą. Pašaras 
jarduose atsieidavo brangiau, negu*kur krautuvėse jį 
perkant, . o < jie -nępavelydavo savo pašaro atsigabenti. 
Taip pat dabar, žiemą, kai keliai užsnigti, daugelis va
gonų su gyvuliais ateidavo visai pavakarį ir juosius pirk
davo tą vakarą, kad gauti pigiau, o čia jau įeidavo jų 
padavadijimas, kad gyvuliai turi būti papjauti tą pat 
dieną, kada nupirkti. Nieko negelbėjo išmetinėjimas ar 
skundai: darbininkai daug sykių buvo siuntę savo atsto
vus pas savininkus ir viskas ką išgirsdavo tai, kad toks 
jų padavadijimas ir kad jis vargiai ir būsiąs kada nors 

>, pakeistas. Taigi kūčios vakare Jurgis dirbo beveik iki 
\ pirmos valandos nakties, o Kalėdų pirmą dieną, septintą 

valandą ryto, jis jau ir vėl buvo darbe.
Tai buvo blogi dalykai, bet dar ne patys blogiausieji. 

Žmogus, sunkiai išdirbęs savo laiką, ne už visą gaudavo 
užmokėti. Jurgis kadaise buvo vienas tų, kurie juokda
vosi, kad toki milžiniški fabrikai užsiimtų apgaudinėji
mu. Dabar gi jis arčiau pamatė, kad, esant tokiais dide
liais, jie gali daryti, ką tik nori. Kitas skerdyklų pada
vadijimas buvo, kad kiekvienas darbininkas, jeigu pa
sivėluos nors vieną minutą, gauna visą valandą algą 

I numuštą ir jie gana gerai su tuomi išeidavo, nes dar
bininkas turėdavo tą valandą dirbti,—jam neduos dy
kam stovėti arba vaikštinėti viduj. O jeigu kuris ir 

'labai anksti ateidavo, tai, žinoma, nieko už tai negau
davo, nors labai dažnai bosai liepdavo pradėti ką nors 
veikti dešimts arba penkiolika minučių pirmiau, negu 
švilpynė sušvilps. Tokio pat būdo samdytojai prisilaiky
davo ir dieną, nemokant už nepilnas valandas. Darbi
ninkai gali išdirbti pilnai pekiasdešimts minutų ir, jeigu 
tik jau nėra darbo dabaigti valandą, jie nieko už tąją 
negauna. Taigi, baigiantis darbui, tarp bosų ir darbi
ninkų būdavo tąsynės, nes kai pirmieji rūpindavosi kuo 
greičiau darbą užbaigti, antrieji stengdavosi kiek tik ga
lėdami pratęsti. Jurgis už tai kaltindavo bosus, nors, 
tiesą pasakius, ne visada būdavo jų kaltė. Skerdyklų 
savininkai bosus įbaugindavo, dabodami ir grąsindami 
atstatyti iš vietų, taigi, jei kada nors vienas pasijuto 
atsiliekąs jam pavestam skyriuj, tai jam nieko kito 
nelikdavo, kaip tik prie progos priversti darbininkus 
padirbėti “bažnyčios naudai.” Tai buvo gana kandus 
išjuokimas, kurį vienok reikėjo Jurgiui paaiškinti, ką 
tai reiškia. Senasis Jones, viens iš skerdyklų savininkų, 
labai dievuotą nuduodavo ir labai rūpindavosi misijo
mis ir tolygiais dalykais, gausiai aukodamas, todėl, kai 
tik darbininkams prisieidavo kokį netikusį darbą dirbti, 
jie mirkteldavo viens į kitą ir sakydavo: “Dabar mes 
dirbaifie bažnyčiai!”

Matant tokius dalykus, Jurgis jau visai kitaip žiū
rėjo, girdėdamas vyrus kalbant apie kovojimą už savo 
teises. Dabar jau ir jis pats buvo linkęs į kovą ir kada 

į z, airys, mėsininkų pagelbininkų unijos delegatas, priėjo 
prie jo antru kartu, jis jau visai kitokiu būdu jį priėmė. 
Jurgiui rodėsi gražiu sumanymu tai, kad žmonės, eidami 
iŠ vien, gali nugalėti samdytojus! Jis stebėdavosi, kas 
pirmutinis tokį puikų dalyką sugalvojo, o kada jam pa
aiškino, kad Amerikoje tai paprastas dalykas, jis pirmu 
kartu pradėjo aiškiau nuvokti, ką tai reiškia sakinys 
“laisva šalis.” Unijos delegatas paaiškino, kaip svarbus 
dalykas, norint atsilaikyti, kad kiekvienas žmogus įstotų 
į organizaciją bei jąją remtų. Jurgis pasižadėjo atlikti 
savo dalį. Pinnhn, negu kitas mėnesis praėjo, visa jų 
šeimyna, kurie tik dirbo, buvo unijos nariai ir savo

unijų ženklelius įsisegę nešiojo su pasididžiavimu. Per 
kokią savaitę jie negalėdavo atsidžiaugti, manydami, 
kad priklausymas darbo unijai pašalino visus jų nelem
tus blogumus.

Po dešimties dienų, kai Marė įstojo į uniją, jų 
dirbtuvę uždarė ir tas smūgis įnešė į juos didelį sumiši
mą. Jie negalėjo suprasti, kodėl unija daleido uždaryti 
ir Marė, nuėjusi į pirmutinį susirinkimą, atsistojo ir 
pradėjo apie tai kalbėti. Ten* viskas buvo vedama anglų 
kalboj, bet Marė, mažai ko paisė: ji išliejo viską, ką' 
tik jautė širdy; nes pirmsėdės barškinimas su kūjeliu į 
stalą, nei triukšmas salėje negalėjo jos apstabdyti. Ne- 
liesdama savo ašmenių nesmagumų, ji tūžo piktumu 
dėl tų visų neteisybių ir ji atvirai pasakė, ką ji mano 
apie skerdyklų savininkus ir tą pasaulį, kur daleidžia- 
ma tokiems dalykams atsitikti. Atsirėkusi, kiek tik no
rėjo, ji, atsisėdusi, ėmė vėdyliuotis, o susirinkimas su
sitvarkė ir ėmėsi protokolų raštininkę rinkti.

Jurgis taip jau turėjo savotišką avantiūrą pirmą 
kartą atsilankęs savo unijos narių susirinkime, bet ji 
atsitiko nejieškota. Jis ėjo mitingan pasižiūrėti, kas ten 
bus tariama ir, sėdęsis salės kampe, atydžiai stebėjo visą 
susirinkimo eigą. Tačiau, tokis jo akilumas, netikėtai, 
pastatė jį nesmagion pade tin. Tomas Finneganas buvo 
truputėlį toptelėjęs žmogelis. Kada tai, senokas laikas 
atgal, jis turėjo nesmagių išgyvenimų ir tas atsiliepė 
ant jo ir dabar. Kai jis kalbėdavo, paimdavo žmogui už 
švarko atlapo ir savo veidą vis arčiau ir arčiau kišdavo 
linkui veido to, į kurį kalba. Tai buvo nesmagus daly
kas, kadangi Finneganas turėjo nesveikus dantis, tai jo 
kalba darė labai negerą įspūdį. Jurgis to, tiesa, nebe- 
paisė, bet airio prie jo priėjimas ir pradėjimas kalbėti, 
jį nugąsdino. Finnegan kalbėjo Jurgiui apie savo filoso
fijas, apie dvasias, kurių Jurgis nesuprato, bet kalbėto
jas verstinai jam kalė į ausis. Nepaisydamas Jurgio 
galvos kratymo neigiamai, Finnegan jam aiškino, kaip 
jis kadaise turėjo reikalų su dvasiomis. Kol Finneganas 
dėstė savo keistas pažiūras, Jurgis nerimavo, labai pras
tai jausdamasis. Pagaliau, vienas unijistas, pamatęs Jurgį 
nemalonioj padėtyj, išgelbėjo jį. Bet ėmė laiko, kol jis 
susirado žmogų, galėjusį išaiškinti, ką taria susirinki
mas. Bijodamas, kad paminėtas airys vėl jo nesučiuptų 
kampe, Jurgis per ištisą vakarą vaikščiojo iš kampo į 
kampą.

Lietuvių Mokyklos Mokinių 
Pareiškimas apie Lietuvių 

Kalbą
Įdomu, kaip čia gimę ir augę 

jaunuoliai taip gražiai atsilie
pia kas link lietuvybės ir įver
tina savo protėvių kalbą, už 
kurią taip ilgai teko kovoti 
priespaudos laikais. Nors ir 
nedidelis skaičius atsilanko į 
lietuviškas pamokas, bet kurie 
atsilanko, yra sąmoningi jau
nuoliai.

Kadangi Connecticut valsti
joje susitvėrė visa eilė lietuviš
kų mokyklėlių, kurios yra įstei
gtos pasidarbavimu S.L.A. 4-to 
Apskr., tad man mokytojaujant 
Meridene, dėstant lietuvių kal
bą, aš paklausiau visų mokinių, 
ką jie galvoja apie lietuvių 
kalbą ir jos rašybą, štai šičia 
žemiau patalpinu keleto moki
nių išreikštas mintis, ką jie 
galvoja apie lietuviškas moky
klas.

:|: * *

Lietuva ir lietuviška kalba, 
taip pat ir rašyba, man yra la
bai maloni, ir norėčiau išmokti 
gerai ir taisyklingai rašyti, kad 
nereiktų apturėti gėdos už lie
tuviškumą. J. V. Monkus.

Būtų gerai, kad į šitą moky
klą *daugiau mokinių atsilanky
tų, bet ką galime daryti? Aš 
mylių lietuviškai mokytis skai
tyti, rašyti ir gerai kalbėti.

Lillian Kelevin.
Aš myliu lietuvišką .kalbą, 

nes ji yra labai graži ir galima 
greitai ją išmokti. Mes esame 
gimę su lietuviška kaįb.ą, ųpyra 

i ją suprasta ir mokėti ra- 
Aldona Kliskiūte.

esu labai patenkintas lie-

(Bus daugiau)

Japonai Atmetė USA, Angli
jos ir Francijos Protestus

Graikų Fašistai Privedė Ko
respondentą prie Savi- 

žudystės

dens, ugnis veikiai sudorojo 
savo auką. Nuostolių padary
ta per tris tūkstančius litų. 
Turtas buvo neapdraustas.

Menkas Bulvių Derlius
UŽVENTIS. Šių metų bul

vių derlius, palyginti su pra
ėjusių metų, gana mažas ir 
vietomis net visu trečdaliu 
mažesnis.

Kada kiti derliai užderėjo 
nepaprastai puikiai, sunkoka 
nustatyti to mažo bulvių der
liaus priežastis. Manoma, kad 
bulvėms pakenkė vasaros di
delis lietus.

Kiekvienas miestas ir 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

DOROTHY 
IAMOOR

(Paramount žvaigždė)

yra Pieniško Kelio žvaigždė
Ar jūs tėmijote, kaip gražiosios 

judamųjų paveikslų žvaigždės pa
laiko savo figūras tokias laibas 
viename judyje po kito? Ar jūs 
stcbėjotės, kaip jos gali išsilaikyt 
tokios dailios? Na, daugelis jų se
ka “Pienišku Keliu.” Nes šviežias pienas duoda galimybę mer
ginai kontroliuot svorį nepaaukojant grožio ar gyvumo.

Kontroliuokite savo svorį pienu... jūs tatai atrasite lengva ir 
^malonu. Tik raštu pareikalaukite dovanai knygutės dėlei sulai- 
bėjimo, “The Way to Pep and Beauty.” Joj rasite jūs patikrin
tus valgių sąrašus ir gražumui nurodymus, naudojamus Holly- 
wood’o spindinčių žvaigždžių, 
vardu ir adresu į: Bureau of

Tik pasiųskite atvirutę su savo 
Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK
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Tokio. — Japonija atme
tė Amerikos, Anglijos ir 
Francijos protestus, atsiųs
tus dėl to, kad japonai už
darė Yangtze upę tų trijų 
šalių prekiniams laivams.

Japonijos valdžia sako, 
kad Yangtze atidarymas 
svetimų kr a štų laivam 

{“trukdytų” karinius japonų 
veiksmus prieš chinus.

Athenai, Graikija. — Nu
sinuodijo buvęs New Yorko 
Times korespondentas Spiro 
Vlachos. Jis buvo suimtas 
kaipo turėjęs ryšių su maiš
tu Creta saloj prieš Grai
kijos fašistų valdžią. Nors 
po ištardymo jis buvo pa
leistas, bet vis nesijautė 
saugus.

Pittsburgh, Pa. Meno Sąjunga. Na, o Meno 
Sąjunga išleidžia tinkamus 
veikalus. Taigi ir ši komedija 
bus labai graži ir juokinga, o 
mūsų lošėjai gabiai mokinasi, 
kad sulošt tinkamai. O geri 
aktoriai visuomet pagražina 
veikalą. •

Tarpais, pakol aktoriai per-

Nepraleiskite Geros Progos
Visi Pittsburgh o ir apylin

kės lietuviai, pamatykit gra
žią komediją “Pusseserė Salo
mėja,” 20 d. lapkričio, Lietu-

1723 
Pitts- 

; vai.

simainys drabužius, bus ir ki
tokių pamarginimų—muzikos, 
dainų ir šokių.

Šį gražų parengimą ruošia 
dramos

Visus 
lankyti.

vių Piliečių Svetainėje, 
Jane St., South Side, 
burgh. Pradžia lygiai 8 
vakare.

Bus sulošta komedija, 
kios Pittsburgho publika 
nėra mačiusi. Minėtą komedi
ja sutaisė ir išleido Lietuvių
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gerai 
syti..

Aš 
tuviška kalba, ir yra labai ge
rai išmokti lietuviškai. Lietu
viška mokykla gerą darbą at
lieka, kad mokina žmones lietu
vių kalbos ir rašybos.

Arthur Klisas.
I am interested in' learning 

about the Lithuanian people 
and their history. I find the 
language fascinating and 
should like to be able to read 
it. Josephine Pullan.
(Čia yra svetimtautės mokyto
jos išreikšta mintis apie lietu
vių kalbą, kuri lanko lietuviš
kas pamokas ir stengiasi lietu
viškai išmokti).

Eidamas asmuo į mokyklą 
gali išmokti daug dalykų. Bet 
daugelis iš lietuvių jaunuolių 
mažai tą įvertina. Kadangi kū
nas reikalauja maisto, tai taip 
pat protas reikalauja mokslo. 
Lietuviai, kuriuos man teko pa
raginti, kad lankytų lietuvių 
mokyklą, kuri randasi Meride
ne, High School Room nr. 11, 
daugumas pasižadėjo lankyti, I 
bet dėl kokių tai priežasčių ne 
visi atsilanko. Tai yra didžiau-' 
sias apsileidimas lietuvių, kurie 
nenori išmokti jų protėvių iš
kovotos lietuviškos kalbos, ku
rią net ir svetimtaučiai įverti
na ir stengiasi pramokti ir su
prasti. Tuo tarpu mes lietuviai 
daugumoje pro pirštus į tai 
žiūrime. A. J. Tamlcus.

Šiuo reiškiu jums visiems 
širdingai ačiū už jūsų gražias 
ir garbingas mintis, kurias jūs 
išreiškėte. Aš laikau už garbę, 
kad mano mokiniai taip suma
niai sugeba lietuviškai parašy
ti, ką jie galvoja apie lietuvybę 
ir jos rašybą.

Mokytojas J. Medonis.

FRANK DOMIKĄITIS 
RESTAURACIJA

5 417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; ^aspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vilai Vakaro
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ko- 
dar

grupe.
širdingai kviečia atsi-

Rengimo Komisija.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
s valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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RASEINIAI
, Sudegė Tvartai

GIRKALNIO valse., Liucna- 
vo k. Spalių mėn. 5 d. apie 
trečią valandą ryto iš nežino
mos priežasties užsidegė Juo
zo Bartkaus tvartai ir darži
nė, kurioje buvo sukrautas vi
sas pašaras (dobilai ir šie
nas).

Nors žmonių į nelaimės vie
tą subėgo daug, bet nesant nė 
primityviški ausiu gaisrui ge
sinti įrankių, ir nesant van-
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Ketvirtad., lapkr. 17, 1938

(Tąsa)

Raseiniai—J aunu j ų 
Antifašistų Kalėjimas

♦

Dažnas ir toks atsitikimas. Ne
tikėtai ant vienutės slenksčio 
išdygęs sargas liepia abiem 
draugam stovėti rankas nulei
dus, o pats ima raustis vienu
tėje. Vienutėje išvarto knygas, 
iščiupinėja, išgniaužo drabu
žius, suverčia lovas. Tai ma
tant. Dažnai yra, taip sakant, 
vogtinės kratos. Grįžti iš pasi
vaikščiojimo ar išeinamosios, 
žiūri—būta svečio. . .

Suradę iš kitos vienutės 
draugo paskolintą knygą—at
ima. Ras paišelį ir švaraus 
popierio gabaliuką — nubaus 
2-3-4 mėn. be sąsiuvinių. Mat, 
paišelis visiškai draudžiamas, 
o popieris administracijos su
skaitytas, suantspaudu o t a s . 
Užklupęs kitos vienutės drau
go laikraštį skaitant — be 
laikraščių nubaus tą, kuris da
vė.

Politinį kalinį ne tik sun
kiom durim užtrenkia mūro 
dėžėje, bet kas minutę tykoja 
ir krato. Tie laimingieji, ku
rie turi savo knygas ir išsira
šo dienraštį, dar žurnalą, taip 
pat negali mokytis dėl nuo
latinių nervinimų ir trukdymų. 
Tie, kurie naudojasi svetima 
knyga ir laikraščiu, gyvena 
kaip zuikiai. Jiems dvigubas 
nervinimasis. Skaityk ir gal
vok: ateis, atims, nubaus! .

Ruduo ir žiema blogiausias 
laikas politinio kalinio vienu
tėje. Reumatizmas skaudžiai 
ima' gelti seniau kalinčiųjų 
kaulus. Ateina šaltis, ilgai 
blanksta rytas ir dar ilgiau 
juodėja vakaras. Koridoriuje 
labiau už sargą šėlsta vėjas. 
Į vienintelį langą barbena lie
tus. Užgulęs knygą ir skaity
tum, skaitytum! Bet elektros 
lemputė spinksi pačioj .palu
bėj. Lemputė penkiolikos 
žvak’ių ir pakabinta dviejų 
metrų aukštumoje nuo staliu
ko. Kiekvienam ilgiau paskai
čius peršti akys, kiti turi akių 
uždegimą, o daugelis priversti; 
akinius nešioti.

Kalėjimo viršininką prašė-1 
me, kad duotų didesnes lem-, 
putes. “Taip man nustatyta” 
—atsakė. Prašėme tas pačias 
lemputes nuleisti žemiau. 
“Negalima,” atkirto ir paaiš
kino kodėl: “šviesa jums duo
dama ne tam, kad skaitytumė
te ir rašytumėte, o tam, kad 
šaukštą į burną pataikytumė
te.”

Tuo tarpu hitlerininkų vie
nutėse pleška 60 žvakių, ir 
daugiau šviesa.

Ateina pavasaris, vasara, 
dabar šviesu politinio kalinio 
vienutėje, bet ir trošku. 
Dviem žmonėm 24-32 kubiškų 
metrų vienutės erdvės. Lan
gas turi būt tik praviras, ati
daryti griežtai uždrausta. 
Virš kalėjimo mėlynas dan
gus. Aplink kalėjimą žali 
laukai. Toliau pražydę sodai, 
oras, saulės spindulių auksas 
maišosi su žalumynų ir žie
dų kvapu, gaiviu kvapu. Kas 
geriau už kalinį jo gaivumą 
supras ir kam labiau šis kva
pas reikalingas, jei ne kalinio 
krūtinei?! Bet politinis 
nys saulės gauna tik 
stiklą, oro — tik pro 
pradaro lango. Sakome, 
tinis kalinys, nes bendrose 
kamerose įkalintieji krimina
liniai gali per dienas langus 
atdarus laikyti. Ne tik ati
daryti, bet ir pažiūrėti pro 
langą griežtai uždrausta poli
tiniam kaliniui. Ir nebandyk 
žvilgterėt, kas ore dedasi! Sar
gas pažiūrės pro langutį dury
se, atraportuos viršininkui ir 
vėl kokią bausmę gausi, štai 
kodėl jokio veido nematyti 
languose, kurių stiklai blyksi 
per sukryžiavotas geležis.

Ižoliacija nuo Laisves
Labai maža būdų yra poli

tiniam kaliniui susisiekti su 
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sekmadieniais

(Bus daugiau)

noras kuo 
be knygų, 
knyga ke- 
kameroje. 
vėl kelias

kali- 
pro 

plyšį 
poli-

VALANDOS:
Nėra valandų

“ Lietuvos žinias.” 
vienutę nori turėti 
o daugiau neišga- 
užsisako geriausį.

visų skaitlingai dalyvauti.
(270-271)

Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

Gaminam 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.

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 28rd Street

Telefonas: Humboldt 2-7964

Dr. J. J. Kaškiaučius
530
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savaisiais giminaičiais ir drau
gais. Laišką gauti ir išsiųsti 
galima du kartu per mėnesį. 
Pasimatyti su tėvais ir gimi
naičiais teleidžia taip pat du 
kartu per mėnesį. Kadangi 
esame suvežti iš įvairių Lie
tuvos vietų, tai tėvas arba mo
tina važiuoja kelias dešimtis 
kilometrų, kad pamatyti sūnų, 
lyg žvėrį, pro grotas ir pakal
bėti tik 15 
hitlerininkai 
kiek nori.

minučių. Vien 
gali kalbėtis,

laikraščiai — ki-Knygos ir 
tas su laisve susisiekimo bū
das. Geresnių visuomenės 
mokslo knygų neįleidžia. Jo
kių užsieninių žurnalų ir laik
raščių užsisakyti negalima. 
Mums draudžiama ir Lietuvo
je išeiną žurnalai: “Kultū
ra,” “Mūsų Jaunimas” ir 
“Laisvoji Mintis.” Lietuvos 
dienraščius gauname dažniau
sia iškarpytus.

Griežta knygų ir laikraščių 
kontrolė: Skaityk pats, bet 
kitam neduok! Vienutėn gau
ni tik dvi knygas nuosavas: 
tas perskaitęs—atiduok, gausi 
kitas. Naują laikraštį atnešė, 
atiduok seną, kad kitos vienu
tės draugui nepaskolintumei. 
Šitaip daugelis draugų, iš nie
kur pagelbos negaunančių, 
priversti gyventi be nieko ar
ba skolintais laikraščiais ir 
knygomis naudotis ir kęsti 
aukščiau suminėta žvėriška 
bausmę; ateis, atims, nubaus 
mane ir skolinusįjį asmenį!

Bėda kiek sumažėtų, jeigu 
kalėjimo knygynas būtų kiek 
pakenčiamiau tvarkomas. Iki 
šiol buvo pora šimtų pasenėju- 
sių knygų, o vadovėlių tik 
turi. Dabar nupirko apie 
tomų naujos pakenčiamos 
letristikos, ‘ bet vadovėlių vis.se buvusiais mūsų tarpe. Jie 
nėra. O valdiškas knygas iš
duodant tai tikra netvarka, 
arba, tikriau sakant, sąmonin
gas administracijos 
ilgiau mus išlaikyti 
Dažnai perskaityta 
lias savaites išguli 
Paėmė pakeisti — 
dienas knygos nesulauksi. Kai 
paima įrišti, tai riša du-tris 
mėnesius. Daug kartų kalė
jimo viršininko prašėme sa
vom knygom dalintis. Vis at
kerta : “Negalima,” ir tiek. 
Prisieina slaptai viskuo dalin
tis.

ke-
150 
be-

Slaptas Dalinimasis, 
Gaudymas

Sakėme, kad daugelis mū
sų draugų iš niekur nieko ne
gauna (net visuomenišką pa- 
gelbą negalima kiekvienam 
neturinčiam iš laisvės įteikti). 
Prisieina dalytis. Tenka visaip 
apeiti administracijos princi
pą : pats gavai, pats ir naudo
kis. Ypač sunku maistu pasi
dalyti.

Maisto kalinys gali įsigyti 
trįm būdais: tiesiog atneša iš 
laisvės, paštu prisiunčia arba 
pats išsirašo už kalėjimo ka
soje esamus pinigus, čia pat 
uždirbtus, arba prisiųstus iš 
laisvės. Maistas mums visuo
met patenka per sargo ran
kas. Sargas tiesiog kąsnius 
skaito. Pats valgyk, bet nie
kam neduok! Tai mums ne
įvykdomas dalykas. Vienas 
draugas turi dorosios visuome
nės paaukotą ar namiškių at
siųstą 'maistą, o kitų vienučių 
draugai alkani. Aišku, visaip 
stengsis maistą perduoti drau
gams, ir perduos, ir čia vėl 
vaizdelis:

Vienas sargas išvedė kali
nius pasivaikščioti, kitas lieka 
koridoriuje. Vienutės tuščios. 
Koridoriaus sargas atsirakina 
vienutes ir šniukštinėja kiek
vienoj maisto spintelėj. Iš se
nai viskas suskaičiuota. Jis 
tiktai tikrina:

—Tik vakar gavo du kgr. 
sviesto, o šiandien tik vienas. 

Kur jie dėjo? Pasižiūrėsiu, ar 
neperdavė aniems, kurie nie
ko negavo.

Eina į anų vienutę. Atidaro 
spintelę—yra sviesto. Sargas 
jį paima ii’ linksmas bėga ra
porto rašyti. Sviestas bus kon
fiskuotas, o kalinys, jį perda
vęs kitam, bus nubaustas 2-3- 
4 mėn. be pridedamo maisto. 
Jei viršininkas norės, šitą bau
smę dar papildys laikraščių ir 
sąsiuvinių atėmimu—būsi 2-3- 
4 mėn be maisto, tai yra, gy
vensi tiktai valdišku maistu, 
naudosios tik valdiškom kny
gom. Taip nevienam iš mūsų 
dažniausia prisieina gyventi, 
žinoma, būk storžieviškas ego- 
jistas, nesirūpink kitais, tai 
gyvensi pakenčiamiau. O jei
gu nori visai gerai gyventi, 
būk lietuvių tautos priešas— 
—hitlerininkas, būk savo idė
jos draugų išdavikas ir šnipas 
kalinių tarpe.

Tiem Tai Gyvenimas
Hitlerininkų vienutės per 

dienas atviros, maisto jiems 
neriboja. Knygas ir laikraš
čius visokius ir iš visur gauna. 
Koridoriuje ir kieme jie basto
si, kiek norėdami.

žiemos laiku du hitlerinin
kai buvo kalifaktoriais. Jie 
pikčiau sargų mus sekė. Ką 
užuodė, pranešinėjo adminis
tracijai. Dėl jų du mūsų drau
gai buvo nubausti: vienas du 
mėnesiu, kitas keturius mėn. 
neturėjo sąsiuvinių ir prideda
mojo maisto, 
kui nebūtinai 
ministracijai, 
privilegijų. Hitlerininkams pa
ti administracija suteikia leng
vatų. Taip yra 
mo ministerijos 
nos kalėjimo 
permaža fašistų 
tams. Hitlerininkus beveik vi
sus laisvėn paleido.

Kas kita su įvairiais pro
vokatoriais, išdavikais, kadai-

Bet hitlerinin- 
pataikauti ad- 
norint įsigyti

net teisingu- 
įsakyta. Vie- 
privilegijos— 
malonė fašis-

tiesiog ant pilvo šliaužioja 
prieš sargus ir viršininką. Ne
pataikaudami jie negaus ge
ros administracijos rezoliucijos 
ant savo malonės prašymų. 
Todėl stengiasi. Nors jie kalė- 
jimiškų privilegijų ir mažiau 
turi u ž hitlerininkus, bet 
daug laivesni negu mes. Vie
nas išdavikas žydas cenzūruo
ja mūsų žydiškus laikraščius 
ir kerpa kaip pasiutęs. Dabar 
provokatorių ir išdavikų visa 
ruja Raseinių kalėjime. Kar
tais jie net muštis grasina.
Palyginimas Mūsų Gyvenimo 

Bendrose Kamerose ir 
Vienutėse

kalėjime turėsi lais- 
doras kalinys, tave 

spaudžia, visokiu 
pavidale brudu ap- 

šitoks .mūsų gyveniT 
Sugretinus jį

Taigi būk lietuvių ir žmoni
jos priešas—hitlerininkas, būk 
savo idėjos draugų pardavi- 
kas, tada 
vę. Esi 
izoliuoja, 
žmogaus 
leidžia, 
mas vienutėse, 
su politinių kalinių gyvenimu 
bendrose kamerose (jis vieno 
draugo parašytas ir pateiktas 
šio rašinio pradžioje), reikia 
pasakyti, jog vienutėsė dide
lis politinių kalinių apsunkini
mas.

Bendrose kamerose gyve
nant, administracijai 1) ma
žiau progų mus, baust už dali- 
nimąsi maisto, 2) sunkiau su
trukdyti lavinimąsi. Jei bend
roje kameroje yra geresnė 
knyga, Ja gali naudotis kelio
lika draugų. Būryje visuomet 
rasis vienas, kitas labiau pra
silavinęs ir paaiškins besimo
kantiems. 3)-Bendroje kame
roje gyvenant, galima daugiau 
perijodinės spaudos įsigyti. 
Dabar daugiausia mes skai
tome tik 
Kiekvieną 
dienraštį, 
lėdama,
Izoliuodama mus vienutėsna, 
administracija sutrukdė mums 
gyvenimą sekti laisvėje.

LAISVE

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu

Pittsburgh’© ir Apylinkės 
Lietuvių Draugijų Sąryšio su
važiavimas, spalių 30 d., 1938 
m., Pgh, Pa., matydamas di
džiausią pavojų Lietuvai iš di
džiųjų fašistinių valstybių pu
sės, atsišaukia į visus lietu
vius gyvai susirūpinti šiais 
klausimais:

1. Dabartinė Lietuvos val
džia, būdama fašizmo šalinin
ke, jau dabar linksta prie fa- 
šistiškos-naciškos Vokietijos;

2. Tuomi parduoda Lietuvą, 
jos nepriklausomybę ir lietu
vių tautą į tikriausią vergiją, 
kur gręsia greitas lietuvių iš
nykimas—ištautinimas.

3. Todėl reikalaujame, kad 
šituo būdu bankrutuojanti tau
tininkų vyriausybė pasitrauk
tų, kad valdžią sudarytų vi
sos politinės sriovės demokra
tiniais pamatais, nustatytais 
Steigiamojo Seimo, ir kad ši-! 
tokia demokratinė Lietuva 1 
jungtųsi su kitomis šalimis, ; 
kurios stengiasi išsigelbėti iš 
gręsiamo didžiausio pavergi
mo.

Rezol. Komisija:
J. Baltrušaitis,
S. Ivanauskas.

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Prakalbos ir Raportas
Rengia Lietuvių Kongresas, Hart

fordo Skyrius, įvyks sekmadienį 
lapkr. 20 d. Laisvės Choro Svet., 57 
Park St. Pradžia 2 vai. p. p. Pra
kalbą pasakys waterburietis Tamas 
Matas, nesenai sugrįžęs iš Lietuvos, 
o raportą išduos draugai V. T. Jo- 
kimas ir V. J. Valaitis, jie dalyvavo 
Kongreso Konferencijoj Scrantone. 
Prašome visų dalyvauti. Įžanga vel
tui. (270-271)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia smagų šo

kių vakarą, lapkr. 20 d. L. D. P. 
Kliubo patalpoj, 408 Court St. 8 v. 
vak. Tai bus srįiagus ir draugiškas 
pasilinksminimo vakaras. Kviečiame 
visus Bangos Choro rėmėjus-drau- 
gus iš visos apylinkės atsilankyti ir 
paremti šį mūsų varomą naudingą 
darbą. Įžanga 25c. (270-271)

MINERSVILLE, PA.
Kom. Partijos tarptautinė ir Lie

tuvių kuopos bendrai rengia didelį 
balių, Daily Workcrio naudai. 
Įvyks šeštadienį, lapkr. 19 d., 7:30 
v. v. Darb. Svet., 3rd ir South Sts. 
Įžanga 15c. Grieš šokiams gera or
kestrą. Taipgi bus skanių gėrimų 
ir valgių. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės ^dalyvauti šiame parengi
me, paremti darbininkišką laikraštį 
anglų kalboj. — Kom. (270-271)

BALT1RORE, MD.
Komunistų Partija rengia šau

nias prakalbas paminėjimui 21 m. 
Sovietų gyvavimo. Įvyks sekmadie
nį, lapkr. 20 d., 8 v. v. Lehmann’s 
Hali, 848 N. Howard St. Kalbėtojai 
bus trys: Robert Minor, nesenai su
grįžęs iš Ispanijos, Harry Haywood, 
negras, žymus rašėjas ir B. M. Field, 
Maryland Valstijos, ir District of 
Columbia K. P. sekretorius. Dainuos 
Rusų ir Žydų Chorai. Įžanga dir
bantiem 25c, bedarbiam 10c. Prašo
me

HILLSIDE, N. J.
Sekmadienį, lapkr. 20 d., įvyks 

“Goulash” ir “Bingo” Pare pas Ra- 
žanskus, 490 Hillside Ave., pradžia 
3 vai. p. p. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga: vyrams $1.00, mote
rims 50c. Ruošia bendrai Suvienytos 
Organizacijos ir Komunistų Partijos 
kuopa. Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. (270-271)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia linksmą va

karėlį, šeštadienį, lapkr. 19 d. Lais
vės Choro Svet., 57 Park St. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti, 
praleisti linksmai laiką. Laisvės 
Choras visuomet gražiai priima sve
čius. — Kom. (270-271)

LOWELL, MASS.
LDS 110 kp. rengia šokių vaka

rą, šeštadienį, lapkr. 19 d., L. D. 
Kliubo Svet., 338 Central St, pra
džia 7 v. v. Šiame parengime mano
me turėti daug svočių, nes žymūs 
harmonistai broliai Bilidai žada pa
sirodyti su gražiausia muzika šo
kiams. O mes jau senai jų neturėjo
me savo parengimuose. Rengėjai 
prašo plačiąją visuomenę skaitlin
gai dalyvauti, smagiai pasilinksmin-

PHILADELPHIA, PA.
Visuotinas Darbininkiškų Organ! 

zacijų svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 17 d. lapkr. (Nov.). 
Prašome “Laisvės" skaitytojų ir mū
sų organizacijų draugus dalyvautt 
Bus 735 Fairmount Ave., 8 vai. vak. 
Turime svarbių reikalų svarstyti, 
kaip tai “Laisvės” Bankietas ir kiti 
svarbūs dalykai. (268-270)

(270-271)Kom.

(269-271)

Bus

va

(269-271) W I
>4

kimės
Kaina

ti ir dar kartą rengėjus paremti. Už 
tą viską rengėjai tars jums didelį 
ačiū!

LINDEN, N. J.
135 kp.' rengia kugelio 
sekmadienį, 20 d. lapkr. A. 
mažojoj svet., 16th St., kam-

BAYONNĖ, N. J. 
svarbios prakalbos.

galės ir pašokti 
tas viskas bus 
4 vai. p. p. — 

(270-271)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkr. 20 įvyks masi-| , .......

nis susirinkimas paminėjimui ibi r- draugai, sis bankietas yra rengia- 
, .v 1 w» o c« i o nhnvn norui iv r\ritnties Antano Mazurkos, kuris žuvo 

Ispanijos 
mokratiją
“Laisvės” 

i vietiniai.
Į programa. Masiniai dalyvaukime ir 
pagerbkime jauną kovotoją, kuris 

j žuvo 
(7:30 
cott

LDS 
karėlį, 
Rupšio 
pas Wood Ave. Draugai ir draugės,
kviečiame visus dalyvauti, galėsite 
pavalgyti gardaus kugelio, išsigerti 
alučio ir kas norės 
ar pakazyriuoti, ir 
tik už 75c. Pradžia 
Kviečia Rengėjai.

pilnai būsite patenkinti. - 
$1.00 asmeniui. (269-271)

McKEES ROCKS, PA.
j LDS 142 kp. naujai susiorganiza
vę jaunuoliai rengia Tėvams ir LDS 
Jaunuolių simpatikams vakarienę. 
Įvyks lakr. 19 d., 7:30 v. v., savam 
name, 3351 W. Carson St., Esplent- 
Pittsburghe, prie pat McKees Rocks 
rubežiaus. Kviečiame visus Pitts
burgh© lietuvius dalyvauti minėtoj 
vakarienėj ir sykiu paremti ir pa
drąsinti mūs jaunuolius veikime. — 
Kom.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Literatūros Draugijos 7-to 
Apskričio Kuopų Atydai

ALDLD 7-to Apskr. konferencija 
įvyks sekmadienį, lapkr. 20 d., 10 v. 
ryto, 376 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Delegatai nepamirškit atsi- 
vešti Apskričio duokles tų kuopų, 
kurios dąr neužsimokėję. Taipgi ir 
kuopų veikimo raportus. Prašau vi
sų būti laiku, kad konferenciją ga
lėtume užbaigti anksti. — D. Lu- 
kienė, Apskr. Sekr.

kuris 
už mūs visų reikalus. Pradžia 
v. v. Lietuvių Svet., 29 Endi- 
Street. — Kom.

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras ruošia didelį bankie- 

tą, įvyks šeštadienį, lapkr. 19 d., 
Lietuvių Svet., 853 Hollins St., pra
džia 6 vai. vakaro. Draugės ir

'mas bendromis choro narių ir prita- 
didvyriškoj kovoj už de-lr«j« spSkomis. Kaip • maisto skanu- 

prleš fašizmą. Kalbės 11‘
Redaktorius R. Mizara ir 
Bus atatinkama dainų

Rengia 
(270-271) Amerikos Liet. Literatūros Draugy

stė, 212 kp. Įvyks penktadienį, lap
kričio 18 d., pradžia 7 vai. vak. Li- 
Iberty Hali, 329 Broadway. Kalbės 
S. Sasna apie Lietuvą ir kitais bė
gamais klausimais. Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius kalbės apie sveikatą. Todėl 
nepraleiskite progos, ateikite visi 
išklausyt šias svarbias prakalbas. — 

Rengėjai. (269-271)

Maskaradų
18 d. lapk.

BINGHAMTON,
ALDLD 20 kp. rengia 

Balių, įvyks penktadienį, 
Liet. Svet., 315 Clinton St., pradžia
7:30 vai. vak. Senus ir jaunus Bing- 
hamtono ir apylinkės lietuvius šir
dingai kviečiame dalyvauti šiame 
smagiame baliuje, apsirengti koįvai- 
riausiais kostumais. ir siekti laimė
jimo dovanų! 1-ma dovana bus’ duo
ta už įvairiausi kostiumą, o 2-ra už 
juokingiausį. 
gros šokiams, 
šinti skaniais 
mais. Smagus 
tik 25 centai.

Len Girnio orkestrą 
Publika galės pasivai- 
užkandžiais ir gėri- 

laikas visiems. Įžanga 
— Rengimo Kom.

(269-270)

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 Jamaica avė.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
if Stone Ave., tarpe Eastern Park-1 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. 

rengia vakarienę šeštadienį, lapkr. 
19 d. Draugijų Svet., 4097 Porter 
St. Būkit kiekvienas šiame pokilyj, 
nes bus skanių valgių ir gera orkes
trą, kuri grieš lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Įžanga vakarienei 
tik 50c, jaunuoliams vien tik 
kiams 15c. Apart to visko bus 
mojimas kalakuto. — Kom.

(269-271)

šo- 
lai-

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 20, Darbininkų Salėje. Visi 
nariai prašomi laiku susirinkti, 
pradžia 7 v. v. Taipgi nepamirškite

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.

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato* 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N.

užsimokėti metines duokles, gausite 
dovanoms knygą “ūkanos.” Kviečia
me ir tuos simpatikus, kurie dar 
nėra nariais šios organizacijos įsira
šyti. — Kom. (269-271)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

Sekmadienį, lapkr. 20 d., 1:30 vaL 
po pietų, Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Malonėkite būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra visa eilė 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi galė
site atsiimti knygą “Ūkanos.” Da
bartiniu laiku yra gera proga gauti 
naujų narių kuomet Draugija duoda 
kiekvienam įstojusiam naujam na
riui vieną kurią knygų iš senesnių 
laidų dovanų. Taipgi prašome narių 
užsimokėti duokles už šiuos metus 
— Kp. Sekr. P. Ž. (269-271)

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. <
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 Ave. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni
9 A. M. iki 3 P. M.
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LAISVĖ Ketvirtad., lapkr. 17, 1938
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Paleido iš Ellis Salos 

Keturis Veteranus
Norintiem Mokint Vaikus 

Lietuviškos Rašybos
Sena Kompaniška Unija 

Naujuose Rūbuose
Kas Veikiama Prieš

Naziij Terorą
Šį šeštadienį, lapkričio 19, 

1 va], po pietų, “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., įvyks
ta tėvų ir vaikų susirinkimas

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetui, dėka masių pro
testams, pavyko išleist iš El
lis Salos keturis Tarptautinės vaikų draugijėlės ir mokyklos 
Brigados veteranus. Jais yra reikalais. Visi norinti prala- 
Alois Lucci iš Milwaukee, Ru-I vint vaikus lietuvių kalbos, 
dolph Franchini ir Augustin ' rašybos ir meno kviečiami da- 
Plaza iš New Yorko, Carl< 
Roel iš New Kensington, P 
Pirmasis paleistas be kaucijos, Į mokyklėlės komisija ir moky- 
o kiti trys po $500 kaucijos 
kiekvienas.

Ateivių Gynimo Komiteto 
• viršihinkai sako, kad šių ke

turių veteranų paleidimas da
vė daugiau energijos darbuo
tis už paliuosavimą visų ir iš
gavimą teisės pasilikti Jungti
nėse Valstijose, kur jie gyve
no prieš išvykstant Ispanijon. | 
Jie ragina siųst daugiau pro
testų imigracijos komisionie- 
riui, James L. Iloughteling, 
Washington, D. C., reikalau
jant paliuosuot 15 likusių 
laisvėj veteranų.

Pageidaujama, kad 
ir pereitų metų

tojai, kad jie savo patarimais 
padėtų gerai pastatyti šieme
tinę mokyklą.

Unijistai perspėja taksių 
vairuotojus, kad “Cab Driv
ers’ and Servicemen’s Unija” 
yra sena kompaniška unija 
naujuose rūbuose. Kompani
ja, matydama, kad sauso nie
kas neklauso, pridėjo prie se
nos kompaniškos unijos skele- 
tono ligos ir mirties pašalpų 
taipgi medikališkos pagelbos 
skymą ir su juomi kompani
jos agentai dabar lando pas 
d arbininkus.

vicn-
rezo-

ne-

Laimėjo Kovą Prieš 
Rendy Kėlimą

East Side Rendauninkų 
Unijos nariai, 18 šeimų, 249 
E. 7th St., N. Y., laimėjo ko
vą prieš užsimojimą išmest iš 
namų 5 šeimas ir atgavo po 
$4 iš lapkričio mėnesio ren- 
dų, kadangi tuo laiku name 
vedama remontas.

Gyventojai 252 E. 86th St., 
Yorkvillėj, vienos savaitės 
streiku atmušė pasikėsinimą 
pakelt rendas po $5 į mėnesį. 
Jie sutiko mokėt po $2 dau
giau, kada padarys name rei
kalingas pataisas.

šešios šeimos sustreikavo 
418 E. 78th St., N. Y., kada 
jiems įsakyta nup gruodžio 1- 
mos mokėti po $15 daugiau 
arba kraustytis iš namų.

Policistas Thomas Daly 
žeistas sulaikant pasibaidžius} 
arklį, kurį jis vijosi tris blokus, 
Bronxe.

New Yorko miestas paskolin
siąs $200,000 Long Island Gelž- 
kelių Kompanijai, kad greičiau 
panaikintų važiavimą-ėjimą per 
bėgius ant Atlantic Avė.

Amerikos Ateivių Gynimas
Amerikos Ateivių Gynimo 

Komitetas praneša, kad dau
giau kaip tuzinas grįžusių iš 
Ispanijos Tarptautinės Briga
dos karių, kovojusių už Ispa
nijos laisvę, sulaikyti Ellis Is
lande ir skiriami deportuoti.

Vienu iš norimų išdeportuo- 
ti yra Paul List, Amerikoj iš
gyvenęs 15 metų, vedęs Ame
rikoj gimusią moterį ir turi 3 
metų Amreikoj gimusią dukre
lę . Jam ir kitiem veteranam 
gręsia persekiojimas, o kai 
kuriems ir galvos nukirtimas, 
jei būtų išdeportuoti į nazių 
ar kitų fašistų rankas. Gel
bėkime juos, kad jie to nesu
silauktų. Siųskime Darbo Se
kretorei Perkins 
kad nedaleistų 
tuoti.

Kapitalistinė 
tiek nusigyveno, 

' tikrus budelius.

rezoliucijas, 
juos depor-

Šimtai Pikietij Prie 
Linotype Šapos

Jeigu Nenorit Būt 
Nuskriausti—

Antradienį virš 700 streikie- 
Į rių pikietavo Mergenthaler 
Linotype Co., 29 Ryerson St. 

duMilžiniškoji šapa užima 
ketvirtainius blokus.

Kompanija pareikalavo, kad 
unija nusimuštų algas 10%, 
kaip paprastai, vaitodama, 
kad negalinti išsiversti, ir gra
sindama šapą iškelti kitur. 
Unija atsisakė priimti algų 
nukapojimą iš firmos, kuri tu
rėjo $10,000,000 perviršį apy
vartoje. Kompanija dėlto 
paskelbė “lockout’ą” — už
darė dirbtuvę, o darbininkai 
paskelbė streiką ir pikietuoja 
šapą. Streikui vadovauja 
United Electrical, Radio and 
Machine Darbininkų Unija.

Kurie nenorite būt nuskriaus
ti, tai nusipirkite Amerikos 
Lietuvių Kongreso Brooklyno 
Skyriaus vakarienės tikietus 
išanksto, tai gaspadinės dau
giau užsakys vištų ir kitokių 
valgių. Taipgi žinosime, kiek 
alaus užsakyti.

Vakarienė atsibus šio šeš
tadienio vakarą, L. A. Piliečių 
Kliubo svetainėj, 
Avė., Brooklyne.

Kurie nenorės 
tik pasišokt, tiem
25c. šokiams bus gera or
kestrą.

Bus graži dainų programa.
Pradžia vakarienės ir šokių 

7:30 vai. vakare.
Kviečia Komitetas.

Miesto Taryba savo 
balsiai priimtoj griežtoj 
liucijoj pereitą antradienį pa
reiškė pageidavimą, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia sti
priau pasisakytų prieš nazių 
Vokietijoj “siaučiantį terorą,” 
kuris paliečia “beginklę žy
diškąją mažumą ir taipgi 
abelnai paliečia didelį skaičių 
katalikų ir protestonų.”

Amerikinė Taikos ir Demo
kratijos Lyga bendrai su žydų 
Liaudies Komitetu sušaukė 
demonstraciją lapkričio 16-tos 
popietį, 5 vai., Columbus 
Circle, New Yorke.

Prieš terorą protestuoja 
valdžios darbininkų, aktorių ir 
įvairios kitos unijos. Savo 
rezoliucijose prezidentui Roo- 
seveltui ir sekretoriui Hull 
reikaĮąuja embargo prieš na
zius. ’

TDA Šaukia j Bendrų Veiklą
Prieš Nazius

280 Union

vakarienes, 
įžanga tik

Eina Ginčas Dėl Friedo 
Žmogvagiu Teismo

' Lankėsi Kubos Karinio 
Štabo Viršininkas

Mitingas Prieš Žydų 
Persekiojimą

šį pirmadienį, lapkričio 
mą, didžiojoj Madison Sq

Iš Cooper Union esamo mu
ziejaus dingę $50,000 vertės

ir Šhirley Stack, 34 m., 690 
6th Avė., kaltinant priėmus

Dabar ginčijamasi dėlto, ku
riamu apskrityje bus teisiami 
Friedo, turtingo White Plains 
kontraktoriaus, pagrobikai ir 
žudeikos—Sacoda, Gula, Vir
ga ir Jacknis. Westchester 
apskričio prokuroras Walter

Pereitą antradienį majoras 
LaGuardia New Yorko xMies- 
to Salėj oficialiai pasitiko 
Fulgencio Batistą, Kubos ka
rinio štabo viršininką. Laike 
priimtuvių, per Kubos Armijos 
vadą, majoras užkvietė Kubos 
jaunimą studijuPt Amerikos

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimo nacionalis pirmininkas 
Vito Marcantonio, varde 300,- 
000 narių, atsišaukė į visus 
TDA draugus stoti bendron 
veiklon prieš nazių terorą.

TDA pasiuntė prez. Roose- 
veltui telegramą ir ragina 
visus savo draugus padaryti 
tą patį, reikalaujant, kad 
prezidentas ne tik oficialiai 
pasisakytų prieš terorą, bet 
ir uždėtų embargo Vokietijos 
prekėms, taipgi nesunaudotas 
vokiečių, austrų, čechoslova- 
kų ir skandinavų Amerikon 
įvažiavimo kvotas pervestų 
pabėgėliams nuo nazių teroro.
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Garden salėj, New Yorke, ruo
šiama milžiniškas masinis mi
tingas protestui prieš bruta- 
lišką. nazių užpuolimą ant žy
dų ir katalikų Vokietijoj. 
Kalbės žymūs dvasininkai, vi
suomenininkai, taipgi darbo 
žmonių organizacijų atstovai. 
Mitingą šaukia Žydų Liaudies 
Komitetas bendrai su dauge
liu kitų organizacijų.

Kailiasiuviai Gina 
Žydų Teises

Kailiasiuvių Unijos Jungtinė 
Taryba, Rakandų Darbo Uni
jos Lokalus 76-B, abi CIO uni
jos, taipgi eilė kitų unijų ir 
broliškų organizacijų jau pa7 
sisakė prieš anti-semitizmą ir 

| pasisakė remti tuo tikslu šau
kiamą masinį mitingą šio mėn. 
20-ta, New Yorke.

SUSIRINKIMAI
Atydai Lietuvių Meno Sąjun
gos Trečiojo Apskričio Narių

Liet. Meno 3-čio Apskr. metine 
konferencija ir Koncertas įvyks 
sausio 29 d., 1939 m., Elizabeth, N. 
J. Prašome vietinių ir apylinkes or
ganizacijų nieko nerengt viršminėtoj 
dienoj, o dalyvaut menininkų pra
mogoje. — N. Pakalniškis, sekr.

(270-271)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo lietuvių 17-tos kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 
17-tą, 8 vai. vak., “Laisvės” svetai
nėje. Draugės ir draugai nariai ir 
simpatikai malonėkite skaitlingai 
dalyvauti šiame susirinkime. — A. 
Mureika.

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Atydai!

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį, 
lapkr. 17-tą, 8 vai. vakaro, Pil. Kl. 
salėj, 280 Union Avė., Brooklyne. 
Kviečiamos ir ne narės. — Valdyba.

į tenai, kur gyveno Fried. Kiti 
su‘ • ginčija, kad bylą turi vest De

wey, New Yorko apskr. pro
kuroras, kadangi ten gyveno 
žmogvagiai ir ten papildyta 
žudystė (bent taip manoma).

Pereitą antradienį įsikišo ir 
Brooklyno teisdarybės virši
ninkai. Pas teisėją Brancato 
įteikta dokumentas, kuriame 
minėti vyrai kaltinami /pagro
bime ir apiplėšime Brooklyno 
anglies firmos Vijax Coal Co. 
vice-prezidento George Mis- 
kip. 
namų 
sivarę 
ofisą, 
lyne, ir ten iš saugiosios šėpos 
pagrobę $1,205. Mėnuo anks
čiau trys tos pat gengėš na
riai buvę Miskiną pagrobę jo 
ofise, išsivežę ir atėmę nuo jo 
$337. Dėlto jie turį būt tei
siami Brooklyne.

Kas padaryta su Friedo kū
nu, dar ir šiandien neužtikrin
ta. žmogvagiai sakė, kad jis 
nušauta skiepe, 217 E. 6th St., 
N. Y., ir ten pat kūnas sude
gintas namo šildymui įtaisyta
me pečiuje. Tačiau jų kvotėjas 
mano, kad jie melavo. Iš karto 
buvo skelbta, kad ir kaulai 
rasta skiepe, bet paskiau at
šaukta. Ekspertai daleidžia, 
kad kūnas galėjęs būt sude
gintas pečiuje, bet vargiai tas 
padaryta; spėjama, kad jis 
padėta kur kitur, kurios vie- 

nenori žmogvagiai išduoti.

jie galės praleist laiką pilnai 
d e m o k r a tinėj atmosferoj.” 
Taipgi ragino palaikyt drau
gingus santikius tarp šių kai
myniškų šalių.

Batista dėkojo už svetingą 
priėmimą ir sakė laikąsis tų 
pat pažvalgų, kaip majoras ir 
Jungtinių Valstijų preziden
tas, ir užtikrino, kad Kuba ir 
jos liaudis laikysis su Jungti-> 
nėmis Valstijomis drauginguo
se
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Jie pasigavę jį netoli 
pereito kovo 14-tą, nu- 
su savim į kompanijos 

137 Vareck Avė., Brook-

Pavojingiausis Sezonas
Automobiliais važiuojan

tiems šis yra pavojingiausias 
sezonas dėl nukritusių lapų, 
kurie nuolatinio lietaus . drė
kinami pasidaro labai glitūs. 
Ant jų ne geriau, kaip ant le
do, kuris neužilgo* pasirodys, 
tačiau vairuotojas tankiai už
simiršta apie lapų pavojų. 
Taipgi tankiai kenks miglos ir 
šalnos, taipgi ankstyba naktis. 
Vįsos tos sąlygos reikalauja iš 
vairuotojo lėčiau važiuot ir 
daugiau atsargumo; kad iš
vengt ir sumažint nelaimes 
mūsų miesto gatvėse.

Trafiko Stotis “K.”

Irwin Prisipažino Kaltu
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Taip pat ir Bourbon
COPR. 1938,THE OLD QUAKER CO. 

LAWRENCEBURG, IND.

brangakmenių, daugiausia 3-4 vogtus daiktus. Abu newyorkie-
čiai.

Sį

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

Special Rates per Week

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Managed by
TEITELBAUM

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

Sun. all day and night

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Lietuvių Kuro Kompanija 
{DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

šimtmečių senumo. Sulaikytas 
Leo Ash, 18 m., 8 E. 3rd St., 
kaltinamas apvogime bildingo,'

Mateušas Simonavicius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

(Kampas Roebling St.)
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir 
Likerius Reikia Pirkti Patinkamo} Krautuvėj

Manhattan Liquor Store
Didžiausia Ir žemiausiom kainom krautuvė Williamsburgh’e 

Mums pasisekė gauti kitą krovinį šio gero pirkinio
Old Mr. Boston Straight Degtine 

2-jų metų senumo, 100 proof 
$1.29 Fifth 

reguliarė kaina $1.95
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewcs elevelterlo stoties

qillllllHIMIIHIHIIIMIHlilll

BROOKLYN, N. Y.
Kongreso Vakarienės Rengimo Ko- 1 

misijai ir Tikietų Platintojams. I 
Ketvirtadienio vakare, lapkričio 

17 d., turėsime susirinkimą Ameri
kos Liet. Kongreso Brooklyno Sky
riaus vakarienės rengimo komisijos. 
Kviečiame ir visus tuos draugus ir 
drauges, kurie turi pardavinėjimui 
vakarienės tikietų. Kurie negalėsite 
pribūt į šį komisijos susirinkimą, 
prisiųskite man atvirutę, kiek tikie
tų turite pardavę. Tas labai svar
bu, nes Komisija kitaip negalės ži
not kiek maisto reikia supirkt. M. 
Stakoff, 1316 Halsey St., Brooklyn, 
N. Y. (269-270) t •

PRAMOGOS
GREAT NECK, N. Y.

Liet. Am. Piliečių Kliūbas ruošia 
Maskaradų Balių, šeštadienį, lapkr.

119 d. Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 7:30 vai. vakaro ir tę
sis iki ryto. Šokiams grieš Geo. Ka
zakevičiaus orkestrą. Įžanga 40c as
meniui, iš anksto 35c. Vaikams 25c. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(269-271)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tęl.: STagg 2-8872

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

Open Day and Night

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

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

Robert Irwin prisipažino 
kaltu antro laipsnio žmogžu
dystėje. Tuo būdu jis išvengs 
elektros kėdės už nužudymą 
Gedeoniūtės su motina ir jų 
įnamio. Jam gręsia viso am
žiaus kalėjimas, nors jis teis
me džiūgavo, kad išeisiąs iš 
kalėjimo bėgiu 10 metų.

Irwin būsiąs patalpintas 
Dannemora kalėjimo proto 
ligonių warde. Daktarai spė
ja, kad jis ilgai negyvens, mir

siąs nuo džiovos.
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Plėšikai Pasipelnė
Du ginkluoti vyrai atėjo į 

Sommer’s Motor Lines raštinę, 
372 South St., N. Y., ir išsi
nešė $700, kurie buvo paruoš
ti algoms išmokėti. ;

sistema ant 
kad pavirto į 
Leninas pasa

kė, kad lazda turi du galus.
Kaip ponai lazdą turi savo 
rankose, tai darbininkams gal
vas daužo. O kaip darbinin
kai paims į savo rankas laz
dą, tada nusiris nuo liaudies 
sprando Hitleris, Mussolinis, 
pardavikai Daladier, Cham
berlain ir kiti agresoriai.

A. Mureika.

Puiki Vieta Į
Smagiai Laiką Praleist Į 

į Grand Bar & Grill Į 
Į459 Grand St, Brooklyn!
■ , II Savininkas ■
i AUGUST LESSING H Į

Į Visokių Bravorų Ąlus j 
i Visada šviežias į
I Gražiai Įtaisytas Kambarys I 
Į Parėm ir šiaip Grupėm j 
į Užeikit Pasimatyt su Augustu. į_ — nu   M—.»« —mi—

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171

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

Telefonas EVergreen 7-1661




