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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N c pralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Drg. B. Pranskus “Priekalo” 
No. 10 duoda plačią peržvalgą 
darbų dainiaus ir poeto A. Vie- 
nažinskio. Tas tiesa, kad tapęs 
kunigu Vienažinskis atsitolino 
nuo Lietuvos liaudies, tačiau sa
vo jaunystėje jisai pusėtinai su
prato jos vargus ir pynė jai 
jausmingas dainas. Ne vienas 
iš mūsų, gyvendami Lietuvoje, 
niūniuodavome gražias liaudiš
kas daineles, nežinodami ir ne
pažindami jų autoriaus. Atsi
menu, vaikais būdami, verkda
vome dainuodami dainelę:
Sunku gyvent našlaitėliams 
Ant šio balto svieto,
Visur takai vargdienėliams 
Ašaroms aplieti.

Kur tik užmesiu akelėm, 
Visur jau man juoda: 
Niekas gero našlaitėliams 
Žodelio neduoda...
O po 1905 metų revoliucijos] 

jau paaugęs jaunimas, ar tai 
vakarais būryje, ar laukuosč 
prie žagrės bei akėčių, pabudę iš 
sunkių minčių, vieni sau gar-l 
šiai traukdavome:
Aštrūs valdžios peiliai širdį 

man pervėrė ,
Ir sunkų lenciūgą ant kaklo 
užnėrė.

Reik man naštą nešti ir 
krimst plutą kietą,

Vienam, kaip žuvelei, gyvenant 
ant svieto...
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A. Vienažinskis gimė 1841 
metais ir mirė 1892 metais. Jį 
galima skaityti vienu iš pir
miausių Lietuvos liaudies poetų- 
dainių. 
giau.
darbai da neįvertinti. 
Lietuvos komunistams 
pasirūpinti.

Turėjome jų ir dau- 
Jie beveik užmiršti. Jų 

Laikas 
tuomi

FrontoTai ir trečias Bendro 
parengimas So. Bostone neapsa- 
komai pavyko—tai lapkričio 15 
d. bankietas. Sako, kad suėjo 
apie septyni šimtai žmonių ir 
užsimokėjo po 75 centus įžan
gos. Lietuvių didelė svetainė 
buvo permaža—abi buvo užpil
dytos. Ir džiaugėsi visi, suėję 
krūvon po daugelio metų kovų 
ir nesusipratimų. Ir kas gi ga
lėtų nesidžiaugti!

Kas galima So. Bostone, tas 
galima visur. Bet, deja, tokiam 
Brooklyne mūsų broliai socia
listai susiženijo su tais nelai
mingais mūčelninkais sklokinin- 
kais ir iki šiol bendromis spė
komis pajėgė laikyti surišę ran
kas ir kojas Amerikos Lietuvių 
Kongreso vietiniam komitetui. 
Kiek sykių komitetas bandė iš
judinti Brooklyn© visuomenę, 
kaip kad daro So. Bostono ko
mitetas, tiek kartų atsirėmė į 
socialistų-sklokos sieną.

Argi tie žmonės nepasitaisys? 
Argi jie jau niekados nepajėgs 
pasimokinti netgi iš savo bosto- 
niškių draugų? Argi jie ir to
liau neleis Amerikos Lietuvių 
Kongreso komitetui apvienyti 
Brooklyno .pažangiąją visuome
nę dideliems bendriems dar
bams?

Smetonininkas Vitaitis nepa
jėgia iškęsti neparodęs savo lie
žuvį komunistams ir jų prita
rėjams. Jis turi juos šmeižti ir 
niekinti. Keršto prieš juos jis 
pilnas, nes, mat, jie nepritaria 
jo bernavimui Lietuvos pardavi- 
kams ir išgamoms — Smetonai 
ir jo švogeriams. Jis negali už
miršti to, kaip komunistų spau
da jį pasmerkė už jo nusikraus- 
tymą ant arbatėlės pas Lietu
voj žmonių kankintoją Smeto
ną aną vasarą.

Taigi, ot, Vitaitis “Tėvynėje” 
(lapkr. 20 d.) rašo SLA “istori
ją” ir dar kartą atsikanda ko
munistų. Neduoda jis jiems ra
mybės. Jie buvę kalti SLA sei-

Darb. Federacijos Gal 
va--Laužytojas Rytų 
Marininkų Streiko

GREEN, WOLL ŠAUKIA 
S TR E I K L A U ž IAUT 

PRIEŠ JŪRININKUS

ROOSEVELTAS PRAŠO 
DARBO IR DARBININ
KAM 40 METŲ AMŽIAUS

NAZIS IR 8 TROCKISTAI PRISIPAŽINO, 
KAD ARDE SOVIETŲ PRAMONĘ

NUSMERKTI SUŠAUDYT Už KASYKLŲ GADINI
MĄ IR MAINIERIŲ ŽUDYMĄ

TAMPA, Florida. — Am
erikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green, fa
šistinis vice-prezidentas M. 
Woll ir kiti tokie vadai per
varė rezoliuciją Federacijos 
suvažiavime prieš jūrinin
kus, streikuojančius rytinė
se ir pietinėse šalies prie
plaukose. Toj rezoliucijoj 
prižada remti senuosius, 
parsidavusius laivų kompa
nijoms viršininkus Tarptau
tinės Jūrininkų Unijos, kuo
met tie viršininkai viešai 
renka skebus prieš streikuo
jančius marininkus, vado
vaujamus Jūrininkų Strate
gijos komiteto.

Greeno-Wollo r e zoliucija 
smerkia šį streiką kaipo 
“komunistų remiamą.”

MASKVA. — Vokietys E. 
I. Stickling, kasyklų inžinie
rius, Hitlerio šnipas, ir 8 
trockininkai teisme Novosi
birske prisipažino, kad, bū
dami darbų vedėjais Keme
rovo angliakasyklose, jie ar
dė gamybą, trukdė darbą ir 
padarė taip, kad liko užmuš
ta 10 mainierių. Kodėl? To
dėl, kad jie tuomi stengėsi

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas atsi
šaukė į fabrikantus, kad 
darban taipgi samdytų ir 
darbininkus, sulaukusius 40 
metų amžiaus ar daugiau. rdiskredituot Sovietų tvarką, 
Standard Oil Kompanija ir 
daugelis kitų stambių fab
rikantų meta laukan savo 
darbininkus, kaip tik jie 
pasiekia 40 metų.

Ispanijos Fašistą Pripa
žinimas Kaipo Žygis 
“Prieš Sovietizmą”

BURGOS, Ispanija, lapkr. 
20.—F a š i s t ų galva gen. 
Franco pranešė valdžioms 

Rytinių ir pietinių prie- 'Anglijos ir kitų “bepusiškų” 
plaukų streikas buvo pa- .salių, kad fašistu šarvuot- Till • v • v i • t • I vskelbtas, išreiškiant vieny
bę su pirmiau sustreikavu
siais marininkais vakari
niame Amerikos pakraštyj. 
Greeno-Wollo pasmerktame 
ir laužomame streikė daly
vauja virš 25,000 jūreivių ir 
laivų darbininkų.

FAŠISTU BOMB OS 
MUŠĖ 400 ŽMONIŲ

MADRIDE

Už-

MADRID, lapkr. 20. — 
Fašistu lėktuvų bombomis 
iki šiol užmušta 400 gvven- 
tojų Madride, daugiausia 
moterų ir vaikų. 500 sužeis
tų bombomis guli ligoninė
se.

BARCELONA JAU ESAN
TI BLOKADUOJAMA

BARCELONA, I s panija, 
lapkr. 20. — Fašistų šar
vuotlaiviai pradėjo bloka- 
duot Barcelonos uostą. Sa
koma, kad jau nuskandinę 
vieną respublikos prekių 
laivą.

Madridu lapkr. 20. — Is
panijos respublikos valdžia 
rengiasi iškraustyt iš Mad
rido visas moteris ir vaikus, 
idant apsaugot jų gyvybę 
nuo fašistų bombų.

me Chicagoje, kad Vitaitis, Ge
gužis ir kiti didvyriai pasišau
kė policiją, ištaškė kelis šimtus 
delegatų ir suskaldė SLA. Nė 
žodeliu Vitaitis nepasmerkia sa
vo kolegų, kurie buvo užsispy
rę truks laikys Susivienijimą 
valdyti ir kurie šiemet valdybos 
rinkimuose ir seime bandė išėsti 
pažangesnius žmones iš vietų.

Ne Vitaičiui SLA istoriją ra
šyti. Jis jau persirpęs nesu
valdoma neapykanta prieš tuos 
SLA narius ir vadus, kurie ne- 
užgiria jo smetoniškos politikos.

perstatyt ją niekam netiku
sia ir sukelt darbininkus 
prieš Sovietus.

Prieš kaltinamuosius liu
dijo Y. N. Drobnis, vadas 
trockininkų grupės mini
mose kasyklose, ir A. A. šeš
tokas. Jiedu bus atskirai 
teisiami.

Stickling atvyko iš Vokie
tijos neva tarnaut Sovietam 
kaipo specialistas, bet veikė 
pagal hitlerininkų įsakymus. 
Jis taipgi susidėjo su troc- 
kininkais, kurie 1935 m. su-

organizavo p r ieš-sovietinę, 
inžinierių, technikų ir kt. 
grupę Vakariniame Sibire. 
Su jais išvien veikė ir G. L. 
Piatakov, buvęs Sovietų 
sunkiosios pramonės vice- 
komisaras. Jis buvo areš
tuotas ryšy j su Zinovjevo- 
Kamenevo ir kitų trockistų 
byla. Piatakov dar laukia 
teismo sykiu su N. L Mura- 
lovu, buvusiu žemdirbystės 
vice-komisaru.

Stikcling yra vienas iš po
ros tuzinų Hitlerio agentų, 
kurie paskutiniu laiku areš
tuoti už karinį šnipinėjimą 
ir sąmokslus ant Sovietų va
dų gyvybės.

MASKVA, lapkričio 20.— 
Nazis inžinierius Stickling 
ir 6 rusai trockininkai kasy-' 
klų technikai jau nusmerkti 
sušaudyt, kaipo Sovietų pra
monės gadintojai ir mainie
rių žudytojai.

Roma Nepraleisianti 
Sovietų Laivų, Plau
kiančių į Ispaniją

ANGLIJA NELEIS KRĖST 
JOS LAIVŲ ISPANŲ 

FAŠISTAM

LONDON, lapkr. 20. — 
Anglijos vyriausybė pareiš
kia, kad nieku būdu neleis 
Ispanijos fašistam stabdyti 
ir krėsti Anglijos prekybos 
laivus, plaukiančius į Ispa
nijos uostus. Jeigu fašistai 
bandytų daryt kratas Anglų 
laivuose, tai Anglija panau
dosianti visas galimas prie
mones prieš tokią jų užma
čią.

Ispanų Fašistai Bom
barduosią ir Kitų Šalių 

Laivus Barcelono j

ITALIJA VISOMIS GALI 
MYBEMIS REMIA ISPA 

NŲ FAŠISTUS

laiviai rengiasi b^mbar- 
duot Ispanijos" didmiestį 
Barceloną, stipriausią revo
liucinį centrą. Franco, todėl, 
įspėja, kad būsiąs pavojus 
ir tų šalių laivams Barce
lonos prieplaukose.

Anglijos užsieninis minis
teris A. Eden reikalauja, 
kad gen. Franco pažymėtų 
vietą Barcelonos uoste, kur 
anglų laivai galėtų atplaukti 
bei apsistoti be pavojaus 
sau, kuomet fašistai ' bom
barduos Barceloną.
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Argentina, Brazilija ir 
Čile Pripažinsią Ispa
ną Fašistą “Valdžią”

Protestai prieš Pripa
žinimą Fašistą Neva 
“Valdžios” Ispanijoj

1,500 Japonų Žuvę Sie
ros Tvenkinio Dumble

TOKIO, lapkr. 20. — Pra
trukus sierinio dumblo di
deliam tvenkiniui prie Oky- 
ozawa sieros kasyklų, Akita 
provincijoj, Japonijoj, tas 
nuodingas dumblas užliejo 
kelis kaimus ir prigirdė apie 
1,500 žmonių. Tvenkinį 
praplėšė ilgos, smarkios liū-

Chinai Sumušė Mand- 
žurus ir Japonus

PEIPING, Chinija, lapkr, 
20. — Keturių valandų ko
voj ties Taolinu, Suiyuano 
provincijoj, Chinijoj, chinie- 
čiai sumušė apie 4,000 įsi
veržusių Manchukuo karių. 
Įsiveržėliai buvo ginkluoti 
japoniškais ginklais ir ko
manduojami Japonijos ofi- 
cierių. Mūšyje tapo nukau
ta daugiau kaip 400 man- 
džurų-japonų. Likusieji bu
vo priversti pasitraukt at-

Chinija atsiuntė 50,000 sa
vo armijos su tankais, lėk
tuvais ir kitais karo pabūk
lais į Suiyuaną.

ROMA. — Italijos val
džia darys viską, kas tik 
bus reikalinga, idant užtik
rintų galutiną fašistam lai
mėjimą Ispanijoj, — kaip 
praneša mussoliniškas ko
respondentas Arnaldo Cor- 
tesi N. Y. Times’ui. O jeigu 
Sovietai duosią žymesnės 
paramos Ispanijos respubli
kai, tai Italijos karo laivai 
užblokaduosią s o vietiniams 
laivams praplaukimą Vidur
žemio jūra į Ispanija.

BERLYNAS. — Yra su
prantama, kad Hitleris “ne
sipriešintų” įvedimui Itali
jos blokados Viduržemio jū
roj prieš Sovietų laivus, 
plaukiančius į Ispanijos res
publikos uostus. L

Mussolinis ir Hitleris, ta- 
čiaus, dar nežada pasitraukt 
iš tarptautinės vadinamo 
“bepusiškumo” k o m i sijos, 
kas liečia Ispaniją (nors jie 
dabar labiau negu bet kada 
ginkluoja ir finansuoja Is
panijos fašistus).
ISPANŲ LIAUDIEČIAI /

IŠVEJA FAŠISTUS IŠ
UNIVERSIT. MIESTO

Madrid, lapkr. 20.—Iš Ma
drido dalies, v a d i n arti (fe 
Universiteto Miestu, fašis
tai buvo besiveržią į patį 
Madridą. Bet liaudies mili
cininkai supliekė juos kul
kas vaidžių ugnim. Nukovė 
200 fašistų užsienių legio
nierių ir maurų, o kitus pri
vertė pabėgti.

P a s k u t i n iais 
Fronto valdžios 
mais, fašistai yra
išvyt iš Universiteto Mies
to; jie ten laikosi jau tik 
viename rūme, kurį taipgi 
apsupo liaudiečiai. (Nors 
fašistai praneša, kad jie at- 
mušę liaudies milicininkus 
Universiteto Mieste.)
Sušaudytas Sūnus Buvusio 

Ispanijos Diktatoriaus 
Valencia, Ispanija, lapkr.

20. — Karo teismo nuosr 
prendžiu tapo sušaudytas w 
Joe A. Primo de Rivera, su-' 
nūs buvusiojo Ispanijos fa
šistinio diktatoriaus.

Fašistai už tai gal su
šaudysią paimtą į nelaisvę 
sūnų Caballero, socialisto 
Ispani jon ministerio" pirmi
ninko.

450 Svari! Ligonė
Kuomet apsirgo Mrs. Lena 

Luneberg, 44 metų, 23-07 41st 
Ave., Astoria, pribuvo trys po- 
licistai ir ligonvežimio dakta
ras ją nuvežti į ligoninę. Jos 
vyras ir tie keturi jokiu būdu 
negalėjo išnešti moterį iš stu- 
bos, nes ji sveria 450 svarų.

Tapo pašaukta dar septyni 
policistai ir, surišus dvi nešyk- 
las greta viena kitos, šiaip 
taip moterį išnešė iš namų, nu
vežė ir įnešė ją į ligoninę.

AVILA, Ispanija. — Fa
šistai įpuolė į beg alinį 
džiaugsmą, kad Italija ir 
Vokietija pripažino jų val
džią.

Ispanijos fašistų laikraš
čiai pranašauja, kad “už 
kelių dienų” taipgi Japoni
ją ir Anglija pripažinsianti 
jų generolo Franco vyriau
sybę. Sako, kad beveik visa 
Pietų Amerika palinkus prie 
Ispanijos fašistų.

Visame tame Ispanijos 
fašistai mato “galingą fron-

i
NEW YORK, lapkr. 20.-4 

Amerikiečių Lyga Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą pa
siuntė protesto telegramas 
Italijos ir Vokietijos amba
sadoriams Washingtone del _____
to, kad Mussolinis ir Hitle- tą prieš Rusijos Sovietizmą, 
ris pripažino fašistų ne Va kurį reikėsią sukriušinti.

Ispanijoj; sykiu Fašistų valdomi miestai 
pasmerkė ir žvėriškumą fa- Ispanijoj mirga Italijos ir 
šistų, kurie oro bombomis ir Vokietijos vėliavomis.

savo kanuolių šoviniais masiniai raduose raliuojama italų ir 
valdžios mintį, ragina visas žudo Madrido žmones.

Priešfašistinė-Prieškarinė

SANTIAGO, Chile. —Ar
gentinos, Brazilijos ir Čilės 
užsienių reikalų ministerial 
tariasi apie fašistų “val
džios” pripažinimą Ispani
joj. Rengiasi vienu kartu 
paskelbti, kad pripažįsta fa
šistų komandieriaus genero
lo Franco vyriausybę.

Čilės atžagareivių parti
jos laikraštis “Diario Ilust- 
rado,” išreikšdamas

“valdžią”

Pa-

Pietų Amerikos respublikas
pasekti Italijos ir Vokietijos Lyga taipgi mušė sekamą 

kablegramą Ispanijos res
publikos valdžiai Valencijos 
mieste.

“M i 1 i o n a i amerikiečių 
stipriai remia žūt-būtinę ko
vą už demokratiją prieš ka
riškius sukilėlius (fašistus) 
ir yra labai pasipiktinę 
Madrido bombardavimu, ku- 
riuom masiniai yra žudomi 
žmonės. Mes dėsime pastan
gų, kad Amerikos valdžia 
nepripažintų fašistinių suki
lėlių.”

Visos organizacijos yra 
raginainos siųsti protestus 
Italijos ir Vokietijos amba
sadoriams W” a s h i n g tone 
prieš fašistų “valdžios” pri
pažinimą Ispanijoj. j!

pavyzdžiu ir pripažinti faši- 
tus Ispanijos valdovais.

LIAUDIEČIAI ATMUŠA 
FAŠISTUS

Madrid, lapkr. 20.— Liau
dies milicija atmušė atgal 
fašistus, kurie artinosi prie 
“Francūziško” tilto šiaur
vakarinėje miesto dalyje. 
Fašistai taipgi atmušti Casa 
del Campo Parke ir prie
miestyje Carabanchel Bajo.

Sovietų Nuomone, Naziai ir 
Roma Dar Labiau Rems 

Ispanijos Fašistus
MASKVA. — Sovietiniai 

politikos tėmytojai supran
ta, kad Mussolinis ir Hitle
ris, pripažinę Ispanijos fa
šistų “valdžią,” dabar juo 
labiau ginkluos ir finansuos 
tuos fašistus.

Ispanijos fašistų pripaži
nimas iš Vokiečių ir Italų 
valdžių pusės padidina pa
vojų europinio karo. Be 
kitko, nurodoma į galimus 
susidūrimus ant jūrų. Pa
vyzdžiui, kuomet Ispanų fa
šistai stabdė Sovietų preky-

Madrid, lapkr. 20.—Pra
eitų naktį Ispanijos-valdžios 
nauji orlaiviai numušė že
my ų tris fašistų lėktuvus ir 
nuvijo šalin nuo Madrido 
keliolika kitų.

bos laivus ir grobė jų kro
vinius, tai buvo laikoma 
veiksmais nepripažintų ban
ditu. Dabar dalykas pasi
keičia, kada Hitleris ir Mus- 
solinis pripažįsta tuos ban
ditus Ispanijos yaldovais.

vokieČių fašistų dainos.

Angly Ministeris Papė- 
džiauja Fašistams

LONDON. — Komunistas 
Anglijos seimo atstovas Gal
lacher pertraukė veidmai
niškai “bepusišką” kalbą už
sienių reikalų ministerio A. 
Edeno, užklausdamas: Ko
dėl Anglija nepraleidžia 
ginklų Ispanijos respubli
kai, kuomet Mussolinis ir 
Hitleris urminiai ginklavo 
ir tebeginkluoja Ispanijos 
fašistus? Eden, neva atsa
kydamas, sumelavo, būk tū
los kitos šalys esančios “tuo
mi labiau kaltos už Italiją ir 
Vokietiją.”

Čia Anglijos ministeris, 
pataikaudamas f a š i stams, 
vėl metė nuožiūrą ant So
vietų Sąjungos ir Franci jos. 
Jis. nesiskaito su tuom, kad 
bepusiškumo komisija kele
tas dienų atgal pripažino, 
jog nėra įrodyta, kad So
vietai būtų ginklais rėmę Is
panijos Liaudies Frontą.

.Madrid, lapkr. 20.—Gais
rai, kilę iš fašistų padegan
čiųjų bombų padarė $1,865,- 
000 žalos vien miesto centre.

Liaudies 
praneši- 
baigiami

m
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| SLA po 50 Metų
Rytoj, lapkričio men. 22 d., sukanka 

I lygiai 50 metų nuo įsikūrimo Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj. Tarsi pasityčio
jimui iš tikrovės, “Tėvynės” redakcija 
savo įvedamajam rašo:

Susivienijimo Auksinio Jubilėjaus šventėje 
atsispindi Amerikos lietuvių pusšimčio metų 
vieningo, pasirįžimu ir ištverme paremto vei
kimo istorija. Ta istorija mums aiškiai pa
rodo, kokių didelių laimėjimų pasiekta vienin
go ir sutartino veikimo pastangomis. . .

Kalbant apie praeitį, reikėtų pasakyti 
teisingai, kad to vieningo veikimo nebu
vo, nes jeigu jis būtų buvęs, tai šiandien 
neturėtum trijų Susivienijimų (SLA, 
SLRKA ir LDS), o tik vieną, didelį susi
vienijimą, kuriame galėtų rasti sau vie
tos visokių įsitikinimų žmonės.

Mes manome, kad SLA istorija yra 
griežtų kovų istorija ir tas kovas, dažnai 
labai negražias, dažnai nešvarias ir orga
nizacijai žalingas, vedė niekas kitas, kaip 
Gegužiai, Strimaičiai, Vitaičiai ir jiems 
panašūs, kurie labai mėgsta kalbėti apie 
vienybę.

Kur kas teisingiau apie SLA pasako jo 
prezidentas F. J. Bagočius:

Per penkias dešimtis metų Susivienijimo vei
kimo Amerikos lietuvių tarpe daug, labai daug 
kas buvo padaryta, rašo jis. Prie Susivieniji
mo per tą laiką prisirašė?x jį pinigiškai sušel
pi ir jame veikė beveik 59,000 narių!

Tai tiesa! Į SLA buvo įrašyta labai 
daug žmonių—arti 60,000! Iš jų, saky
sim, te§u būtų numirę 10,000, tai ir tuo
met šiandien organizacija turėtų turėti 
apie 40-50 tūkstančių narių. Deja, narių 
SLA šiuo tarpu teturi tik virš 14,000, 
kuomet Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas, gyvuojąs šešerius metus, narių tu
ri arti 7,000.

Tūkstančiai narių, įstoję į SLA ir jį 
apleidę (gražuoju arba fašistinių elemen
tų gujami) paliko ten savo sumokėtus pi
nigus. Betgi organizacija ekonominiai 
šiuo tarpu nestovi toj augštumoj, kokioj 
turėtų stovėti. Priežastis: tų pačių žmo
nių blogas šeimininkavimas pražudė daug 
Susivienijimo turto.

Kad per tą laiką SLA yra atlikęs ir 
gerų darbų pašalpos ir pomirtinių išmo
kėjimo srityj—niekas neginčija, tačiau 
tokio amžiaus organizacija būtų stovėjusi 
Visai kitokioj padėtyj, jei jos priešakyj 
būtų stovėję asmenys, kuriems būtų rū
pėję ne asmeniškos ambicijos ir šiltos 
vietos, o organizacijos labas.

|B Prezidentas Bagočius toliau “Tėvynėj” 
į į.,rašo:

1. Turime niekados daugiau neįsileisti tokių 
žalingų ir skaudžių partinių rietenų, kokias ne

ogenai Susivienijime pergyvenom. To nepada
rius, negalėsime koncentruoti savo energijos 
ir koordinuoti savo spėkų tikram tveriančiam

I ir budavojančiam darbui.
2. Turime subraukti į Susivienijimą visą 

sveiką ir mąstančią Amerikos lietuvių visuo
menę, ypatingai mūsų jaunimą. Mūsų, senų
jų, buvo praeitis; jų, jaunuolių, yra ateitis, ir 
podraug mūsų Susivienijimas.

3. Susivienijimas turi imtis vadovybės lie-. 
w tuvių gyvenime Amerikoje, visoj to žodžio
| prasmėj.

Tai sveiki patarimai ir juos užgirs 
kiekvienas asmuo, kuriam rūpi organiza
cijos labas. Bet jei prez. Bagočius nori 
tuos punktus įvykinti gyveniman, tai jis. 
kaipo prezidentas, turėtų suvaldyti SLA

sekretorių. Pastarasis neturėtų “kosti” 
aplikantų. Į SLA durys turėtų būti atda
ros (ir jame vieta užtikrinta) visiems 
sveikiems protiniai ir fiziniai asmenims. 
O jei SLA sekretorius atmesdinės sau 
nepatinkamus (politiniai) aplikantus ir 
Pild. Taryba nieko prieš tai nesakys, tai, 
žinoma, visokios kalbos apie organiza
cijos pakėlimą nieko nereikš.

Amerikoj dar randasi tūkstančiai ne
organizuotų lietuvių. Visi trys Susivie
nijimai gali veikti ir plėtotis, įtraukda
mi į savo tarpą neorganizuotus žmones.

Būtų geistina, kad SLA po 50 metų sa
vo gyvavimo, pataptų laisva organizacija, 
nebūtų naudojama jokiai fašistinei politi
kai, bet remtų pažangųjį darbo žmonių 
judėjimą Amerikoj ir Lietuvoj; remtų 
taikos judėjimą ir visus laisvę mylinčius 
žmonių žygius prieš karą ir fašizmą.

Ir Lenkai Paulinai Meldžiasi už
t

Franką
“Laisvoji Mintis” rašo:
Lenkų vienuoliai “paulinai” pasiuntė gene

rolui Frankui čenstakavos Dievo Motinos at
vaizdo kopiją su lotynų kalba užrašu, kuriame 
jie prašo Dievą, kad padėtų generolui nugalėti 
vyriausybininkus. Pasirašė (paulinų) ordeno 
generolas Przezdiecki.-

Ne tik Ispanijos augštoji katalikų dva
siški ja, bet ir Lenkijos ir Lietuvos ir kitų 
kraštų prašo dievo padėti fašistams su- 
kriušinti žmonių išrinktą valdžią! Ame
rikos lietuviai kunigai daro' tą patį.

Atsiminkim: Milžiniška Ispanijos liau
dies kovotojų dauguma yra katalikai. 
Na, o fašistų fronte daugumą sudaro 
maurai—mahometonai, Afrikos barbarai. 
Šie skerdžia katalikus, skerdžia visus, 
kurie tik stoja už žmonių išrinktą val
džią. Na, o pasaulio katalikų dvasiški ja 
ir vienuolija prašo dievo, kad jis padėtų 
mahometonams skersti katalikus!

——

Belgijos Kompartijos Šeštasis 
Kongresas

Mes kadaise rašėme, jog Belgijos Ko
munistų Parti j ęę šeštasis kongresas tu
rėjo įvykti viduryj spaliu mėn.'^'-Bet- jis 
įvyko biskelį vėliau, pradžioj lapkričio 
mėn.

Išanalizavęs visapusiai esamąją pasau
lyj ir Belgijos padėtį, Kongresas surado, 
kad fašizmo pavojus Belgijoj yra labai 
rimtas: Pirmoji sąlyga to pavojaus nu
galėjimui — vienybė darbininkų klasėje.

Nors Belgijos Socialistų Partija atme
tė Komunistų Partijos pasiūlymus suda
ryti bendrą frontą, tačiau mūsiškė par
tija neturi nuleisti savo rankų, bet priva
lo darbuotis už bendrą frontą ir, paga
liau, galutiną susivienijimą tarp socialis
tų ir komunistų.

Partijos narių skaičius, tiesa, nedide
lis — apie 8,000. Bet jis nuolat auga. 
Iki sausio mėn. 15 d. kongresas nutarė 
įtraukti partijon daugiau darbininkų ir 
valstiečių, kad padarius partiją nemažes
ne 10,000. Partijos įtaka masėse kas 
kart vis didėja.

Ir Vaikučiai Gelbsti Ispanijos 
Kovotojams '

“Raud. Artojas” (num. 60) rašo:
Cegelnės (Baltarusijoj) nepilnos vidurinės 

mokyklos mokiniai su dideliu ūpu ėmėsi orga
nizuoti lėšų rinkimą mokinių tarpe, kad pagel
bėjus kovojančios prieš fašizmą Ispanijos mo
terims ir vaikams. Mokiniai išvystė lenktynes 
tarp klasių, kurios daugiau surinks lėšų. Penk
ta klasė surinko 9 rublius, šešta klasė—12 r., 
7 klasė 6 rublius, o taipgi ir pradinių klasių 
mokiniai pasižadėjo įnešti ne mažiau kaip po 
50 kap. Augštesnių klasių mokiniai aukavo 
daugiau. Pav., Gaigalas J. 2 rub. 50 kap., 
Zlatkaitė Z. 2 rub., Zlatkus G. 2 rub. 7.0 kap. 
ir kit.

Mokiniai aukodami linkėjo Ispanijos liaudies 
masėms kovojančioms prieš fašizmą kuogrei- 
čiausio laimėjimo.

Tai ištikrųjų labai gražus pavyzdys ki
tiems !

Prašo Prailginti Vajų
Vajus, gavimui. “Laisvei” skaitytojų, turėjo baigtis su 1 die

na gruodžio (Dec.). Bet jau girdėta balsų prašančių vajų pra
ilginti. štai laiškelis:

“Draugai: Čion randate money'-orderj už $23.50, tai yra 
už “L.” prenumeratas nuo skaitytojų, kurių /ardai pažymėti 
ant atskirų korčiukių.

Ar manote pailginti “Laisvės” vĄjų? Aš nenorėčiau, kad 
mūsų Great Neckas pasiliktų taip žemai kaip jis dabar stovi. 
Iki šiol buvau labai užimta darbu, dabar jau daugiau galėsiu 
pasidarbuoti per šias dvi savaites. Bet jai vajus būtų prailgin
tas, dar savo miestą galėtume pakelti daug augščiau. Drau
giškai, A. A. LIDEIKIENĖ.”

Norime girdėti kitų kontestantų nuomonės apie prailginimą 
vajaus. Jei ir kiti turi ambicijos toliau darbuotis, tai prail
ginsime.

Tuom tarpu prašome kiekvieno “Laisvės” skaitytojaus gauti
« . ~ XX W XX -*X XX -IXX XX « -» xx L i' H v zx : r. vv xx J l XX m 11 1nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.
Šiandien vajininkų surašąs ro’Uo:

S. Reikauskas ................ 3259
A. Stripeiką, Elizabeth .. 3031 
P. J. Martin, Pittsburgh 2052 
Philadelphia ................... 1711
S. Penkauskas ir I. čulada, 

Lawrence ......
K. Žukauskienė, Newark
ALDLD. 28 k., Waterbury 
G. Šimaitis, Montello . . .
G. Krance ir I. Katilius,

Bridgewater ..........
ALDLD Montreal Raj. . . 
ALDLD 11 ir 155 kps. 

Worcester ......

1170
970
919
749

639
628

512

J.

ALDLD 20 kp. Moterų
Skyrius, Binghamton 

Balčiūnas, Brooklyn . 
Vasiliauskas, Detroit, 
Matačiunas, Paterson

ALDLD 85 kp. Haverhill 
G. Kuraitis, Brooklyn . . . 
P. žirgulis, Rochester . . . 
Yaskevičius, Hudson . . . 
ALDLD. 2-ra kp.

So. Boston ..............
V. J. Valaitis, New Britain 
V. Padgalskas, Mexico.. 
V. Globich, Wilkes-Barre 
P. Baranauskas, Brooklyn 
S. Puidokas, Rumford . . . 
A. Lideikienė, Great Neck 
A.. Klimas, Hartford . . . 
F. Shimkienė/ Kearny . .
E. Cibulskienė, Nanticoke
S. Sh arkey, i'Easton........
M. Deedas, Red Lake,

Canada ; . . ...............
J. Grybas, Norwood ....
F. ‘Gervickas,' Athol ....
Cibulskienė,' Brooklyn . . 
J. Weiss, Brooklyn........
P. Burneikis, Brooklyn . . 
M. Valentą, Cleveland . 
Geo. Braknis, Pontiac . . 
J. N. Simans, Cleveland 
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 
D. Yanush, Scotia ........
Šaltys, Rockford ..........
J. Jackim, Shelter Is. lights 60 
J. Adams, Grand Rapids
J. Barkus, Brooklyn ....
M. Bendineka, Summerlee 
A. Daukantaitė, So. Boston 
S. Juška, Chicago..........
G. Klimas, Brooklyn ....

Mitkus, Newark .... 
Macy, Woodhaven . . 
Miliauskienė, Plymouth 
šilabaitis, Putnam . . . 
Valinčius, Pittston . . 
Abekas, Chicago ....

I. Klevinskas, Scranton . .
K. Mugianienė, San

Francisco ................
J. Julius, Moline ..........
J. K. Alvinas, Detroit . . .

441
430
417
370
320
303
299
220

208
199
193
186
174
164
162
146
138
135
127

122
120
120
110

98
78
72
72
72
71
67
66

T.

O.

^Prieškalėdiniams Pirki- 
-niams Busią Išleista apie 

i $1,000,000,000

WASHINGTON. — Pre
kybos ministeris Roper skai- 
tliuoja, kad departmentinė-

se sankrovose šiemet prieš 
kalėdas būsią išpirkta virš 
$920,000,000 vertės įvairių 
pirkiriių, a/ba tik 10 nuo
šimčių mažiau kaip 1929 me
tais.

Washington, lapkr. 20. — 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorium Sovietų Sąjungai 
paskirtas J. E. Davis.

Prieš Lietų; žemai nusvi
rę debesiai rengiasi ašaroti.

S. P.iulenka, Lowell . . . . 
K. Getts, Rockford........
P. Alška, Washington . . . 
Gudauskas, Georgetown 
A. Kaunas, St. Clair . . . .

IŠ LIETUVOS
MARIJAMPOLĖ

Petro Armino Gatvė 
Jau Pavirto Liūnu

esto savivaldybė iki šiol

. . • ūkininkai V. Kvyklys ir Juzė- srus pavyko likviduoti, 
nas įkūrė komunistų skyrių, da
rą susirinkimus, verbuoją na
rius, šmeižią Lietuvos valdžią.

To pat mėnesio 29 d. tas pats 
pranešėjas pakartojo praneši
mą.

1935 m. sausio 17 d. saugu
mo pol. v-kai klausinėjant to 
pat bažnytkaimio Povilas Va
liulis pasisakė rašęs minimus 
pranešimus, tik prašė neišduoti I 
jo, kad jis ir toliau galėtų juos 
sekti.

Paskelbus už melagingą pra
nešimą baudžiamą straipsnį ir 
po to Valiuliui savo pranešimo 
tikrumą patvirtinus, pradėta 
kvota, kurioj patirta, kad jokios 
komunistų partijos nėra ir kad 
niekas nieko į komunistų parti
ją neverbavę, o apskųstieji vie
nas yra taut, organ, narys, o ki
tas buvęs joj ir kad pats P. Va
liulis yra buvęs tautin. skyr. 
pirmininkas ir kad pranešimai 
rašyti keršto sumetimais: už tai, 
kad tie buvę Valiulio degtinės 
varymo byloj, kurioj jis nubau
stas 3 mėn. kalėjimo, liudinin
kais.

ŠIAULIAI
Naujos Derybos del Cerkvės

Artinantis cerkvės nugriovi
mo terminui, lapkr." 1 d., šiau-

per maža kreipia dėmesio į .hų stačiatikiu kunigas Družilo- 
Petro Armino gatvę, kuri jun- vas kreipėsi į miesto savivaldy- 
gia Aiiestą su cukraus fabri- bę, prašydamas dar negriauti 
ku.
cukraus
pačiai
Marijampolėje, ir “vargšė”.bė atremontuotų stačiatikių ka- 
P. Armino gatvė tada mato pinėse esančią koplytėlę, kurią 
daug didesnį judėjimą už cen- jie galėsią naudoti pamaldoms

Kasmet po 4—5 mėnesių ' cerkvės, nes rusai neturėsią kur 
pasižymi atlikti tikybinių reikalų. Befabrikas

/ didžiausia klijentūra to prašo, kad miesto savivaldy- 
vargšė” bė atremontuotų stačiatikių ka-

didesnį judėjimą už cen-1 jie galėsią naudoti pamaldoms
trinės gatvės. Virtinės vežimų,'iki pastatydinau ją cerkvę. Nau- 
kuriu 
skaič:
^inėjį prastą gatvės grindį
kad

fabrike ją cerkvę stačiatikiai numatoos tūkstančiais
uoja kasdien, taip išva- statyti mūrinę ir vietą jai pasi-

• 1 i • 1 •

duobės žymi pravažiavi
mo tdkus. Be to išgrįstas gat- 

idurys, o pakraščiai pa- 
“Dievo valiai”. Prasilen- 
keliems vežimams noro-

šita gatvė
ilgu liūnu, kuriuo didžiau-

Gatvės niekas

Armino gatvėje dar nėra 
Nors praėjimo ta- 

išžvyruoti, tačiau lietin-

vės v 
likti 
kiant 
mis nenoromis tenka naudotis
ir negrįsta gatve, kurioje iš
mušamos didžiulės dubbės. Lie
tingomis dienomis 
virsta
sias vargas naudotis, kaip pra
važiavimo keliu.
nevalo, grioviai užleisti, ir to
dėl dumblas ir vanduo ilgai iš
silaiką visą rudenį, gatvėje.

P.
šaligatvių.
kai ir
gaiš ir tamsi m s vakarais praei
viai j
kaip pačioje gatvėje. Miesto sa
vivaldybė netaiso gatvės dėlto, 
kad fabrikas ^priklauso valsčiui. 
Vaisei i 
ko, ne 
taip n< 

į patogumu. Teko girdėti, kad ir 
50 fabrik 
50 j gatvės 

kalu b

uose maudos neprasčiau,

rinkti kapinėse.
Nuo mokesčio už mokslą at

leista mergaičių gimnazijoj 56 
mokinės. Prašymų buvo paduota 
123. Berniukų gimnazijoj at
leista 62 mokiniai, o likusieji 
prašymai (apie 70) perduoti tė
vų komitetui. Tėvų komitetas, 

i norėdamas sudaryti lėšų netur
tingiesiems už mokslą apmokėti, | 
apdėjo visus mokinius po 3 lt. 
specialaus mokesčio savo mokslo 
draugams remti. Tą mokestį tu
rėsią sumokėti ir tie mokiniai, 
kuriuos nuo mokesčio mokėjimo 
atleido gimnazijos vadovybė. 
Tokiu būdu numatoma sudaryti 
tiek lėšų, kad galima būtų pa
tenkinti visus likusius 
mus.

prašy-

ROKIŠKIS

Daug Bylų už Samagonę
Spalių 24 d. apylinkės teis

me buvo bylos vien tik 4iž “na
minės” gaminimą. Keliolika as
menų nubausta nuo 2 iki 3 mėn. 
kalėjimo ir po 300 litų. Pagal 
naują įstatymą keletas asmenų 
nubausta po 9 mėn. kalėjimo.

Paskirta A. Matulevičiaus 
Byla

Lapkričio 5 d. Kauno apyg. 
teismas paskyrė spręsti buv. 
Kauno I vidurinės mokyklos dir. 
A. Matulevičiaus baudž. bylą. 
Jis būdamas direktorium savi- 
nęsis raštvedžio algą, klastojęs 
sąskaitas ir t. t. Pasisavinimus 
jis jau esąs grąžinęs.

Kulpmont, Pa
—Modernizmas triumfuoja, 

— sako mano bičiulis.
—Kame tą įžiūri?—paklau

siau aš.
—Pirm prohibicijos nebuvo 

to, kas dabar dedasi.
—Kas tokio ?
—Dabar jaunos mergaitės 

14-15 metų amžiaus, lanko už
eigas, rūko cigaretus, šoka 
“fox troth” ir kitką. Kitos 
net nesivaržo užeiti į “barru- 
mį” ir į eilę su vyrais sustoję 
prie baro girkšnoja.

—J u k yra. taisyklės, ką 
draudžia svaiginančius gėrimus 
pardavinėti nepilnamečiams.

—Taisyklės sau, o biznis 
sau, drauge, žinote, tęsė jis, 
kad prieš blaivybės įvykinimą 
buvo čia tik 7 karčiamos, o 
dabar 50, įskaitant ir kliubus. 
Kompeticija didelė, šinkorius 
negi stums nuo savęs biznį.

—Jei auklėtojai žinotų, be 
abejonės, jaunuolius perspėtų 
—sudraustų.'

—Kai-kurie tėvai savo vai
kus draudžia, bet ar klausys, 
kuomet tas “madoje”, kuomet 
visos ir visi eina.

—Reiškia, jaunuoliai atme
ta senas tradicijas ir veržiasi 
laisvėn.

—Jie ne laisvėn žygiuoja, 
bet regresam

60
54
50
50
50

50
50
50
50
42
34

us gatvės netaiso, netvar- 
s gatve miesto ribose. Ir 
era kam rūpintis piliečių

as prisidėtų pinigais prie 
remonto, kad tik tuo rei- 

ūtų kokia nors iniciatyva.

UTENA
Nubaudė iš Keršto Melagin

gai Apskundus]
1934 m. gruodžio 27 d. Ute

nos ra! j. saugumo policija gavo 
anonirįiinį prąnešimą, kad Ute
nos va|., Spitręnų bažnytkaimio

Maudomės
' Malėtai. Negrįstose mūsų aik
štėse ūkininkai dabar maudosi 
purve. Argi negalima geriau 
sutvarkyti ?

Gaisrai ir Vagystės
Krakės. Spalių 22 d. naktį ap

vogė ūkininką V. Zinkų, išneš
dami keli&šimtus litų. Del daž
nai pasikartojančių vagysčių 
miestelio krautuvininkai samdo 
panaktinius.

Spalių 23 d. dienos metu kilo 
gaisras Sivinskio namuose. Dar 
jo nelikvidavus, užsidegė malū
nas. Teko į pagelbą kviestis gai
srininkus iš Kėdainių. Abu gai-

POLICIJA MOBILIZUOJĄS I PRIEŠ JŪREIVIŲ STREIKĄ

laivų jūreiviai irgi sustreikavo ir

Vakarų laivų kompanijos pasišaukė ir policiją talkon “apsaugoti” laivus. 
Štai Los Angeles policijos laiyukas, kuris daboja laivus Pres. Wilson (kai
rėje) ir Mariposa (dešinėje). Mat, tų 
juos pikietuoja. j

Stasis Aleksa, viens iš rim
tesnių ir pažangus žmogus sa
vo biznį paleido iš rankų, savo 
valgomų daiktų krautuvę iš- 
randavojo tūlam Jack Ches
ney, lenkui. Aleksa biznį pra
dėjo dar pasaulinio karo lai
kais. Kiek laiko atgal, t. y. 
prieš depresiją, buvo gana 
aukštai iškilęs netik biznyje, 
bet ir turte. Buvo manoma, 
kad tai vienas iš geriausiai ir 
tvirčiausiai įsidrūtinusių lietu
vių biznierių.

Dvi religijos po vienu sto
gu. Kulp. Memorial bažnyčio
je susirenka žmonės melstis 
net dviejų skirtingų tikybų: 
liuteronų ir katalikų. Liutero
nus atstovauja kun. J. L. Stif
fler, o lenkų tautiškuosius ka
talikus, kurie čia nesenai susi
organizavo — kun. L. Orezeck 
iš Frackville. Bon Ami.

,2,000 FRANCUOS SOCIA
LISTŲ IR KOMUNISTŲ 

TALKON ISPANIJAI

Madrid, lapkr. 20. —Iš 
Franci] os atvyko Ispanijon 
dar 2,000 komunistų ir so- " 
dalis tų, tame skaičiuje 246 
moterys, įstot į respublikos 
armijų ir kariaut prieš fa
šistus.

ROMA, lapkr. 19. — Mus- 
solinio fašistų Didžioji Ta
ryba nusprendė, kad Italija 
turi pasistatyt dar daugiau 
karo laivų ir orlaivių, pasi- 
gamint extra didelį skaičių 
kanuolių ir dar stambiai 

padidint savo armiją.
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Ar Tik Prieš Girtumų?

Drg. V. Bovinas pereitame Meno Skyriuj 
iaug rašė pastabų ir teisinimų veikalo “Ant 
Bedugnės Krašto.” Jo supratimu, diskusijos 
kilo todėl, kad buvo “netikslūs mūsų laikraš
čių reporterių aprašymai,” kad “laikai pasi
keitė” ir tt. Bet drg. Bovinas, paruošdamas tą 
veikalą vaidinimui, matyti, nežinojo, kad da
bar “laikai pasikeitė,” kad “fašizmas daug įsi
galėjo, teroras prieš žydus ir kitataučius pa
aštrėjo!” Vis vien d. Bovinas ir dabar mano, 
kad veikalas “Ant Bedūmės Krašto” yra pa
rašytas prieš giria> '>r>* nieko nemato prieš
žydus.

Vargiai d. Bovinas įtikins tuos, kas žino an
tisemitų metodus, kas žino kaip prieš žydus at
kreipta bjauriausia Hitlerio fašistinė propa
ganda. Hitleris prieš jo įsigalėjimą ir po įsi
galėjimo antisemitinėje kampanijoje šaitkė, 
kad žydai yra sukčiai, žulikai, apgavikai; kad 
būk žydai visaip valstiečius apgavinėjo, tol, 
kol iš daugelio atėmė žemes. Vokietijos fašis
tai net paveikslus buvo pasigaminę, kur žydas, 
žulikas, stovi prie valstiečio namo ir juokiasi, 
o valstietis su šeimyna išmestas iš namų, iš 
namą, kur jis, jo tėvas ir diedukas gyveno.

O ką mes matome veikale “Ant Bedugnės 
Krašto?” čia žydas, Berkus, yra kaltininkas. 
Jis atvažiuoja pas ūkininką; tas vagia nuo sa
vo pačios daiktus; ūkininko sūnus vagia nuo 
tėvų grūdus; ūkininko duktė vagia kiaušinius 
ir visa tai žydas priima.

Karčiamoje žydas nugirdo ūkininko sūnų; 
paskui atvyksta patsai ūkininkas — Juozas. 
Berkus, (žydas), jį dar daugiau nugirdo ir už 
5 rublius išgauna nuo jo 300 rublių vekselį. 
(Tiesa, kalba, kad jis jau pirmiau davęs 100 
rublių, bet čia pat ūkininkas sako, kad už tai 
jau davęs vekselį). Kada ūkininkas—Juozas 
pragėrė turtą ir sveikatą, tai Berkus atvyko 
ir rengiasi jį mirštantį išmesti, o neišmeta tik 
todėl, kad ūkininko jauniausias sūnus prisiun
čia 500 rublių ir tėvų gąspąfįą.. išgelbėja.

Na, dabar palyginkite Hitlerio prieš žydus 
propagandą ir “Ant Bedugnės Kranto” vei
kalo tūrinį, ar nėra vienas ir tas pats?

Gal kas pasakys, kad veikalas yra jau apie 
30 metų senumo ir jis nieko neturi su tuom, 
ką Vokietijos fašistai prieš žydus šaukė keli 
metai atgal. Anti-semitizmas 
apie 800 metų. Jis aštriausio 
pasiekęs Kryžiaus Karų metu, 
buvo daug kas išmislyta prieš
š^ndien panaudos kiekvienas antisemitas.

Draugas Bovinas mato, kad veikalas tik 
prieš girtybę, jo supratimu girtybė smerkiama, 
o žydas tik taip sau karčiamninkas. Bet tada 
ar drg. Bovinas pastatė sau klausimą: kodėl 
autorius žydą padėjo į karčiamninko vietą? Ar 
Lietuvoj tik žydai buvo karčiamninkai? Ar 
nebuvo lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių ir kito
kių karčiamninkų? Kodėl tada visa neapykan
ta nėra adresuojama Berkaus antrašu, kaip 
karčiamninko, žuliko, neteisingo žmogaus, bet 
antisemitiniais terminais “parkas,” “smarvė,” 
“nedaverka? !”

Taigi ar prasikalto “L.” Rep. pareikšdamas, 
kad veikalas yra prieš-žydiškas, tikslus anti
semitinis? Veikiausia, ne. Mūsų atskiri drau
gai gali manyti ką jie nori, bet mūsų dienraš
tis yra tarptautinės linijos laikraštis ir jis ją 
išlaiko.

Drg. Bovinas vi "įme labai svarbiame su
sirinkime teisiiiucuimo tą veikalą pareiškė, kad 
kur tik vaidino, tai atsiklausė draugų nuomo
nės: ką jie mano. Ten pat jis tvirtino, kad 
Great Necke, po vaidinimo, su Bovinu pilnai 
sutiko drg. Geatneckietis. Bet štai drg. Great- 
neckietis, “L. ” 7 d. lapkr., kaip tik griežtai pa
smerkia veikalą, kur tarpe kitko rašo:

“Autoriui matomai nesvarbu pati blogybė 
ir blogdariai parodyti, bet svarbu duoti pro
pagandos šmotas, būtent: kas tik blogo—iš 
žydų imas! Ir jo tikslas atsiektas...”

Kaip matome, tai drg. Greatneckietis kitaip 
žiūri į veikalą, negu drg. Bovinas. Aš manau, 
kad drg. Bovinas daro didelę klaidą manyda
mas, kad autoriui žydas buvo reikalingas tik 
kaipo karčiamninkas, kad veikalas yra tik 
prieš girtybę. Man atrodo, kad autoriui bu
vo reikalingą girtybė jo nusistatyme prieš žy
dus. Juk negalima parodyti^ kad žydas apgauna 
blaivą žmogų, jau perdaug tas žmogus būtų 
žioplas. Autoriui reikalinga parodyti, kad 
Juozas turi silpnybę, o žydas—“nedaverka,” 
“smarvė,” “parkas,” tuom naudojasi—girdo jį 
ir apgavinėja.

Mūsų vaidinimas neturi būti tik tam, kad 
vaidinti, kad gerai suvaidinti, kad pasidaryti 
kiek finansinių įplaukų. Mūsų vaidinimas turi 
arba tarnauti mūsų klasiniams reikalams, arba

Laisvės” Reporteris.
“Laisvės” Red. Pastaba.—Kadangi tuo klau

simu mūsų dienrašty buvo net perdaug rašyta, 
tai su įtalpinimu šio rašinio skaitome dalyką 
baigtu.

tinio choro vedėjo d. Samarino sumanu 
gabumui choras atsistojo ant sve.kų kojų. Vi
sos galimybės ir perspektyvos rodo, kad jei 
drg. Samarinas pradėtą darbą iki galo 
tai mūsų, lietuvių kliubo choras įsigys

davės, 
sau

pilietines teises chorų tarpe.”

gyvuoja jau 
laipsnio buvo 
Per 800 metų 
žydus, ką, ir

Apie Tris Rašytojus
išsiblaškius 
širdis pervers,

užaugęs.

Neikim Pavieniais!
Sunku pavieniai išėjusiems foruman. 
žingsniams visoms kryptimis 
švinas lengvai liepsnojančias 
jų maištą nuslopins, 
norim mes to ar nenorime. 
Kelias prieš mus erškėtynais
Kai kam gal atrodo ir tolimas.
Nenusigąskim! Jau trypė jį arklio kanopos, 
kraujo rasa jau vilgė jo kaktą, 
mokėkim tik savo žingsnius sutaikyti taktan! 
Šviesesnio rytojaus visi' juk mes norim!
Tik tuomet, kai vieningai sustoję eilėsna 
drąsiai į ateitį žengsim, 
stebuklų nelauksim— 
uždangą tamsią nuo saulės nutrauksim. 
Tuomet užgiedosime pergalės giesmę!

Juozas Kėkštas.
Vilnija.

Šauniai Pasirodė Maskvos 
Lietuvių Choras

Maskvoj gyvuoja Lietuvių Kliubas, kuris 
palaiko lietuvių chorą. Choras dar jaunas, bet 
jau suspėjo puikiai pasižymėti. Drg. Juraitis 
rašo “Raud. Artojuj” (spal. 16 d.) :

“Š. m. rugsėjo 17 d. Maskvos apvienytam 
lietuvių-estų-suomių kliube įvyko rajoninis 
įvairių kliubų savyveiklos ratelių d&rbo per
žiūrėjimas. Kliubo salė buvo pilnutėlė. Pub
lika įvairi. Be lietuvių, estų ir suomių, daug 
atsilankė rusų, daugiausiai įvairių ratelių da
lyviai arba jų mėgėjai.

“Išpradžios buvo keletas rusiškų kliubo savi
veiklos ratelių išstojimų.. , Rusų programa bu
vo labai įvairi. Jie parodė chorą, kuris su
dainavo keletą revoliucinių dainų. Buvo paro
dyta pora ištraukų iš veikalų. Estai parodė 
tautinius šokius. Buvo patiekta keletas ir mu
zikos numerių.

“Bet štai scenoj pasirodė lietuvių choras. 
Ypatingai juo domėjosi rusai, nes mūsų kliu
bo nariams choras šiaip ar taip yra pažįsta
mas.

“Pirmučiausiai choras gerą įspūdį padarė, 
kad pasirodė tautiniuos liaudies rūbuos. Cho
ras padainavo tris, visiems gerai žinomas, pa
prastas lietuvių liaudies dainas (“Močiute šir
dele,” “Saulutė nusileido” ir “Karvelėli mėly
nasis”). Nors tos dainos visiems žinomos ir vi
sų dargi dainuojamos, šį kartą jos visiems pa
tiko. Visi tarpusavyj kalbėjosi: gerai sudai
navo. Puiku!

“Po choro scenoje viena po kitos pasirodė 
keturios mūsų kliubo solistės. Jos taip pat su
dainavo lietuviškas daineles ir susilaukė pasi
sekimų. Labai dideliu lietuvių kliubo nedatek- 
lium buvo tas, kad mes be dainų nieko kito 
neparodėm.

“Su dideliu nekantrumu laukėm ‘jury’ ko
misijos išvadų. Bėgiojome, klausinėjome viens 
kito. Kaip su choru? Ką pasakė komisija? 
Lietuviams įdomu sužinoti, kokią vietą užė
mė mūsų choras. Rusai, estai, suomiai taip 
pat nekantrauja.

“Pagaliaus susilaukėm išvadų. Vienas ‘jury’ 
komisijos narys pareiškė:

“—Ką galima pasakyt apie lietuvių chorą? 
Choras sudainavo puikiai, muzikaliai, sklan
džiai. Jį buvo malonu klausyt. Choro teigia
ma pusė yra ir tame, kad jis pasirodė lietu
viškais liaudies rūbais apsirengęs. Bet jo mi
nusas yra tame, kad jis neskaitlingas (25 žmo
nės) ; mažai vyriškų balsų.

“Komisija pripažino, kad iš keturių konkur
se dalyvavusių mūsų rajono chorų, lietuvių 
choras užima pirmą vietą. Lietuvių choras, 
komisijos nutarimų, paskirtas ‘Liaudies kūry
bos teatran’ (Teatr narodnogo tvorčestva). 
žinoma, komisija nurodė, kad tam svarbiam 
išstojimui reikės rimtai dar ruoštis.

“Lietuvių choras padarė didelį šuolį pirmyn. 
Jis užtarnautai susilaukė publikos ir ‘jūry’ ko
misijos pagyrimų ir gerų pasisekimų. Jo pa
sisekimai pradžiugino kliubo narius ir kliubo 
darbuotojus. ;

“Lietuvių kliubo solistės, ‘jury’ komisijos 
pripažintos, kaip gabios ir daug, žadančios so
listės. Su jomis reikia gerai padirbėti. Jos 
taip pat paskirtos ‘Liaudies kūrybos teatran.’

“Dar netaip senai mūsų kliubo choras buvo 
visai iširimo padėtyj. Prie tokios padėties cho
rą privedė buvusioji choro vedėja. Ačiū dabar-

kad liaudiesIš Ispanijos žinios praneša, 
frontiečių orlaivininkų priešakyj stovi jaunas, 
bet jau suspėjęs pagarsėti savo darbais Fran
ci jos rašytojas, A. Mariana. Jis pagarsėjo 
(apie trys metai atgal) savo nove 
žmonių kovų už laisvę. I

Iškarto buvo žmonių-kritikjų, ku rie teigė, būk 
Mariana esąs niekas ^daugiau, k 
žangiųjų rašytojų prisiplakėlis. Tūli kritikai 
jo novelę smarkiai kritikavo, bet 
sistatymas tapo pakeistas, nes rašytojai paro
dė visais savo darbais, kad jis y 
darbo žmonių laisvės gynimui.

Kai prasidėjo Ispanijoj fašist 
Marlaux buvo pačiu pirmuoju Francijos inte
lektualu, nuskridusiu Ispanijon ii’ ten ėmusiu 
aktyvę veiklą padėjimui to krašt 
lintiems žmonėms didvyriškai kov< 
nuožmiuoju fašizmu.

e iš Chinijos

aip phe pa-

greit šis nu-

ra atsidavęs

ų sukilimas,

ėmusiu 
o laisvę my- 
ojantiems su

Amerikos žymusis
Eugenijus O’Neill šiemet tapo
Nobelio literatūros dovana už s:
O’Neill jau senai žinomas Amerikos ir pasau
lio skaitančiajai ir teatrus lankančiajdi pub
likai.

Rašytojas gaus, be unaro, dar 
nigais. Teisingai tūli žmonės pastebi: O-Neill 
šiuo tarpu turtingas ir jam pinigai mažiausiai

Deja, pasaulyje jau tokia tvarka: 
iii mano, kad 
ų gaVęs No- 
neturtingas,

dramaturgas-rašytojas 
apdovanotas 
avo dramas.

$45,000 pi-

reikalingi.
kas turtingas—gauna daugiau. Tū 
geriau būtų buvę, jei O’Neill būt 
belio dovanos unarą, o kuris nors 
bet daug žadąs rašytojas—$45,00p.

Tai jau antras, Amerikos rašy 
^Nobelio literatūros dovaną. Pirma: 
Lewis, novelistas. *

Prie progos tenka pastebėti: ar neatsirastų 
iš mūsų tarpo tokis asmuo, kuris galėtų 
lietuvint” bent vieną O’Neillo dramą? Sakyda
mi, “sulietuvinti,” turime galvoj 
dramos labai painios mūsų scenai; todėl jos 
reikėtų pritaikyti, kad būtų galima bile sve
tainėje suvaidinti. 1

Ką apie tai mano mūsų Jonas Kaškaitis?

toj as gauna 
sis—Sinclair

su-

tą, kad jo

Norvegijos rašytojas Knut Hamsun šufašis- 
tėjo. Keista, kad “Bado” autorius pasirinko 
reakcijos kelią. Jis andai pasmerkė Vokieti j 
laisvės kovotojus, subruktus į Hitlov’’^ Vols 
mus. O vėliau Hamsun Norvegijoj 
šistines meliodijas traukti.

Deja, Norvegija kol kas yra 
šalis, kur fašizmui sunku gauti ša 
eituose to krašto parlamentariniuo 
se Hamsun susirietęs agitavo už fr

|OS 
lerio1 kalėj i- 
pradėjo fa-

demokratinė 
ininkų. Per
se rinkimuo

se Hamsun susirietęs agitavo už fašistų sąrašą.
Bet, kai atėjo balsavimo diena, tai' tame 

distrikte, kur balsavo pats Hamsun, fašistų 
sąrašas tegavo tik vieną balsą. Ten pat, beje, 
balsavo ir Hamsuno žmona ir duktė, 
kad sureakcionėjęs rašytojas n 
juodviejų pakreipti savon pusėn i

Pasirodo, 
egalėjo nei

Skaitytojai apie Mūsų Knygas
Brangūs Draugai:—

Tariu jums širdingą ir nepaprastai stambų 
ačiū už knygą “Bešvintantis Rytas,” ką man 
suteikėt.

Knygą perskaičiau. Tai, brace, yra ko pasis
kaityti, pasidžiaugt ir vieną-kitą ašarą nuo 
veido nubraukt. “Bešvintantis Rytas,’ 
supratimu, yra puikus poezijos 
ką tariu dar stambesnį ačiū poetui drg. St. 
Jasilioniui! > ,

Ne vien tik šios knygos turinys, o ir tech
niškas jos apdirbimas pagirtinas, patraukian
tis. Rodosi ši knyga turėtų rastis pas kiek
vieną apšvietą mylintį lietuvį darbininką!

P. Sakatauskas.
Paterson, N. J.

” mano 
kūrinys, už

, V ,11 vcvn- 
patraukian-

Perskaičius Knygą “Gamta ir
Manau neapsiriksiu pasakęs, ką 

interesingiausių knygų, kokių aš 
Taip puikiai vaizduojama gamtos a 
ir veiksmai, su kuriais žmogus turi Susidurti 
kasdieniniam gyvenime, bet nedaų; 
nome ir pažįstame gamtą ir jo 
Skaitydami šią knygą daug kas galima pasi
mokinti ir sužinoti apįe tokiup dalykus, kurie

Žmonės” 
id tai viena 
esu skaitęs. 
psireiŠkimai

g iŠ į mūs ži
bios tvarką.

gana mums labai paprasti. Mažai 
žinome, iš kur atsirado javų grū

kas 
das,

iš mūs 
rugiai,

kviečiai ir kitokia javinė sėkla, o žmonija 
daugiausia maitinasi javų grūdo maistu. Val
gydami duoną, ar pasiklausiamė, kur yra val
gomos duonos grūdo gimtinė? Dar neteisinga 
būtų pasakyti, kad dabar grūdai auga veik 
kiekvienoj pasaulio dalyj, o gilioje senovėje 
to nebuvo. Turėjo būt kur tai grūdų gimtinė. 
Knygoje pilna ne tik mokslo apie gamtą, bet 
yra labai daug reikšmingų pavyzdžių, kaip 
žmonija kovoja su gamta ir kokios būna pa
sekmės tos kovos. Plačiai nurodoma, kaip ga
lima pasikinkyt gamtos veiksmus žmonių la
bui. žinoma tai nelengvas ir komplikuotas dar
bas. Yra galima gamtos užvaldymas tiktai ša
lyje, kur visų žmonių reikalai bendri, kur nėra 
išnaudojimo žmogaus žmogumi.

Knygos kalba taip lengva ir aiški, kad kiek
vienas gali lengvai suprasti nors ir moksliškus 
aiškinimus, šioji knyga viena iš stambiųjų 
leidinių, išleistų ALDLD, už ką galima pagirti 
organizacijos veikiantįjį komitetą del parinki
mo tokio puikaus veikalo.

Dešimts Metų SSSR Judžių 
Amerikoj

šiemet sukanka 10 metų nuo to, kaip So
vietų Sąjungoje gaminti judžiai pasirodė Jung
tinėse Valstijose. Pirmas judis, kuris atkreipė 
visų atydą, tai buvo “Potemkin”, iš jūreivių 
sukilimo 1905 metais Juodoje jūroje.

“Potemkin” pasidarė centru atydos. Buvo 
rašoma užgyrimai, kritika. Hollywoode, Ame
rikos judžių gamintojai labai susidomėjo ir 
tūli pradėjo sekti Sovietų judžių pagamiriimo 
būdą. Amerikoj vienas po kitam pasirodė 
Sovietų Sąjungoje pagaminti judžiai vadovys
tėje Eisensteino, Pudovkino, Nikolai Ekko ir 
kitų.

Per 10 metų jau daug Sovietų judžių, iš kar
to tylių, paskui garsiakalbių, buvo parodyta. 
Daugiausiai turėjo’ progos matyti New Yorko 
gyventojai, kur nuolatos du teatrai—Cameo 
ir Acme juos rodė.

Labiausiai pagarsėjo judžiai: “Potemkin,” 
“The End of St. Petersburg,” “Storm Over 
Asia,” “The Old and New”, “The New Baby
lon,” “China Express,” “Road to Life, 
payev.” “Peasants,” “The 
“The Youth of Maxim,” 
Kronstadt,” “Frontier,” 
Days That Shook the World,” “Three Women,” 
“Patriots,” “Sniper,” “Memoirs of Revolu
tionist,” “Clown George,” “Cities and Years” 
ir dar daugelis kitų.

New Yorke susitvėrė Garrison Film Dis
tribution Corp., kuri savo tikslu pasistatė 
platinti Sovietų judžių rodymą šiaurių ir Pie
tų Amerikoj. Sovietų gamintus judžius gavo 
progą pamatyti Chicagos, Bostono, Philadel- 
phijos, Montrealo, Rochester 
miestų gyventojai.

Hollywoode buvo bandoma padaryti kas 
nors panašaus į Sovietų judį 
Bet, žinoma, biznio sumetimu gaminami ju
džiai, buržuazinės dvasios, niekad negali pri
lygti prie Sovietų judžių, kurie vaizduoja tik
rą—realistinį gyvenimą.

“Nightingale” (Lakštingala) Spalvuotas 
Judis

Sovietų Sąjungos judžių rodymo 10 metų 
sukaktis New Yorke minima su nauja kalbi- 
ne-spalvine “Nightingale” (Lakštingala) fil
mą. šis judis yra pirmas spalvuotas judis, kur 
viskas yra spalvose, varsose perstatoma: mė
lynos akys, raudonas kraujas, auksinės ant- 
petys,—visą tą matai taip, kaip buvo. Net 
buržuaziniai judžių aprašyto jai atidavė kredi
tą už “Lakštingalos” pagamipimą. žinoma, 
jiems nepatinka aiškus klasinis charakteris.

Kas perstatoma “Lakštingaloje”? Vaizduo
jamą Rusijoj 1910-1912 metų įvykis. Peterbur
ge gyveno gražiausiame palociuje kapitalistas 
Luznecov, lėkščių fabriko savininkas. Gra
žiausi jo palociai, balius, šokiai, girtų puota— 
kalėdų išvakarėse. Bet Luznecov neramus— 
jis laukia telegramo nuo lėkščių fabriko ve
dėjo Novostianovo. Lėkščių fabrike buvo mū
rinių ir medinių namų. Kapitalistas tvirtai 
apdraudė medinį fabriko skyrių ir įsakė No- 
voštianovui jį sudeginti, kad gavus didelius 
pinigus.

Mediniame fabrike ir naktį dirbo darbi
ninkai ir darbininkės. Moterys, atsinešę ma
žus vaikučius, kuriuos neturėjo kur palikti. 
Dirbo, kad padarius užsakymus. Fabriko sar- 

buvo senelis Kornakovas. Jo sūnus sėdė- 
kalėjime už revoliucinį veikimą: duktė

(Tąsa 4-tam pusi.)

“Cha- 
New Gulliver,” 
We Are From 
‘Gypsies,” “Ten — — * ,,

ir eilės kitų

Road to Life.”

gu 
jo

Dailioji Literatūra
Įsigykite Šiuos Svarbius 

Literatinius Kūrinius.

BEŠV1NTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus 

gražiausių eilių rinkinys. 
288 puslapių, kaina 25c

Išleido dienraštis “.Laisvė.” 
Tik šiom dienom išėjo iš spaudos.

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).
Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią daug rašo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrini.

316 Puslapių, Kaina $1.00
Išleido Dienraštis “Laisvė.”

MOTINA
Parašė Maksimas Gorkis

Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.”

JANONIO RAŠTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

• Į((žnionių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune

MAČIO-KEKŠTO 
EILĖS

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikjais kada Lietuva buvo cariškos 

r Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrutus, k ui* 

nukenčia ir lietuviai.
318 puslapių, kaina $1.00 

LAIDA ALDLD.

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Puikios eilės ir labai Įdomi 
autoriaus' biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarine epocha
Paraše Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00

Kas Dabar Užsisakys 
’’LAISVĘ” METAMS 
Gaus vieną iš augščiau 

suminėtų knygų 
dovanų

“Laisvės” kaina dabar, laike va
jaus $5 metams ir $2.75 pusei m.

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užsirašyti “Laisvę” kreipkitės 

šiuo antrašu:

427 LORIMER ST., 
Brooklyn, N. Y.



REDAKCIJOS ATSAKYMAI sMENO SKYRIAUS DALIS
Dešimts Mėty SSRS Judžiu Amerikoj

C. Stašinskui, Nehv; Kensing
ton, Pa. — Apie APLA 9 kp..

TABAKAS NAUDOJAMAS 
IŠDIRBAME LUCKIES PRIEŠ 

PIRKIMĄ YRA IŠNA
GRINĖJAMAS.

savo žmona. Prieš atvykimą jis 
darbininkėms nupirkti jo pini- 

suknes. Ceremonijos apstatytos

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

Ot’iSO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVer green 7-0072

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
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(Tąsa iš 3-čio puslapio)
Grunia namie, jos motina taipgi. Pas Korna- 
kovus atvyksta Kornakovienės brolis-—revo- 

' liucionierius, kurs tarpe kitų dovanų atvežė
ir žinią nuo Kornakovų sūnaus iš kalėjimo.

Tuom kartu fabriko valdytojas Novostianov 
taip sutvarkė, kad medinis korpusas užsidegė. 
Liepsna sukasi kamuoliais. Sargas—Kornako
vas puola gesinti. Patsai pavirtęs į liepsnos 
kamuolį įsirito į kambarį, kur dirbo darbi
ninkės. Ugnyje žuvo vaikai, vyrai, moterys. 
Kalėdose laidoja 39 grabus. Verksmas, ašaros! 
Niekšas Novostianov, kuris Luznecovo įsaky
mu surengė padegimą, pasakė prakalbą.

Peterburge kalėdų baliuje Luznecovas, su
laukęs telegramą, kad visas medinis fabrikas 
sunaikintas, nusidžiaugė ir saują aukso pini
gų žėrė ant grindų. Jam nieko nereiškia. Ir 
ištikro, gavo didelę apdraudą, iki kito rudens 
jau buvo išbudavota dideliausi mūro korpusai.

Po gaisro dar sunkiau gyvenosi Luznecovo 
darbininkėms. Didelė dalis jų gyveno fabri
kanto kazarmėse. Daugelis iš jų gavo džiovą, 
nes darbas sunkus, sveikata neapsaugota nuo 
chemikalų. Fabrikantas įsakė išduoti 250 rub
lių našlei Kornakovienei, sargo žmonai, kurios 
vyras sudegė, bet užveizda—neišdavė, nusuko. 
Kornakovienė ir jos duktė Grunia dirbo prie 
fabriko. Motina prašė užveizdos, išdykėlio, 
kad jis paimtų Grunią į fabriką. Užveizda 
sutiko, mat Grunia graži—jam patiko.

Atvyko naują fabriką apžiūrėti kapitalistas

Luznecov su 
įsakė visoms 
gaiš šilko 
puošnumu. Laike jų jis sužino, kad Grunios 
brolis yra revoliucionierius—sėdi kalėjime. 
Kapitalistas ne tik atšaukė skirtus 250 rublių 
jos motinai už tėvo galvą, bet įsakė išvyti iš 
fabriko Kornakovienę ir Grunią.

Jas išmetė iš sargo namelio, kuris priklauso 
fabrikui. Kornakovienė išvyko, o užveizda 
Grunią paėmė į moterų kazarmę. Grunia, bū
dama kazarmėje, gauna nuo savo dėdės re
voliucinius lapelius ir paskleidžia tarpe darbi
ninkių. Iškelia aikštėn, kad fabrikas pagal ka
pitalisto įsakymą buvo Novostianovo padeg
tas, kad jų vaikai ir vyrai sudegė ne nelai
mėje, bet kapitalisto tikslu pasipelnyti.

Grunia, paskleidus tuos lapelius, nuvyko pas 
užveizda grindų mazgoti. Užveizda ją užpuo
lė išgėdinti. Tuom kartu moterys, iš lapelių 
sužinoję priežastį gaisro, nubėgo pas fabriko 
vedėją—Novostianovą, bet jo nerado. Tada jos 
visos atbėgo pas užveizdą, suradę jį besikau
nant su Grunia, užmuša užveizdą ir pačios už
sibarikaduoja fabrike. Gruniai sudarius pla
ną, padavus signalą, moterys puodais ir lėkš
tėmis išmuša ir į upę suvaro caro kareivių 
būrį, kuris pribuvo bausti. Grunios dėdė, gar
vežio mašinistas, priverstas oficieriaus, atve
ža kitą, daug galingesnį kareivių būrį, bet jos 
dėdė—Andrius sugebėjo atkabinti vagonus 
nuo garvežio ir baudžiamąjį būrį paleisti į 
upę, o moterys dabaigia juos mušti.

Tokis yra “Nightingale” judžio turinys. Jo 
techniškas apdirbimas bus vienas iš gražiau
sių.

Visiems Lietuviams Komu-1 
nistams Massachusetts Valst.

Draugai ir draugės! Jau se
nai laukiama lietuvių komu
nistų konferencija atsibus šį 
sekmadienį, 22 d. lapkričio, 
1936, Lietuvių Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 376 W. Bnoadway, 
So. Boston, Mass. Pradžia li
tą vai. iš ryto. Konferencijos 
reikale laiškus visonjs frakci
joms išsiuntinėjo drg7 J. Ku
biliūnas. Bet jei, kurios frak
cijos būtumėt negavę tokių 
laiškų, tai pastebėję šį prane
šimą, būtinai atvažiuokit da
lyvauti šioj konferencijoj. 
Ypatingai šių miestų frakcijos 
turite dalyvauti: Worcester, 

• Lowell, Haverhill, Lawrence, 
Montello, Norwood, So. Bos
ton, taipgi Stoughton, Hudson 
ir Bridgewater, ši konferenci
ja bus labai svarbi, nes joj bus 
patiekti planai dabartinio mo
mento veikimui. Tie planai rei
kia visapusiai apdiskusuoti. Be 
visų frakcijų dalyvumo, nebus 
pasekmingi ir planai del veiki
mo. Bus diskusuojama:

1. Padidinimas lietuvių ko
munistų eilių.

2. Pagelba Ispanijos Liau
dies Frontui prieš fašizmą.

3. Lietuvos liaudžiai pagel
ba prieš smetoninį fašizmą.

4. “Daily Worker” ir “Sun- 
. day Worker” parama, ir abel-

nai darbininkų spaudos reika
lai.

5. Pirmo Distrikto Biuro rin
kimas.

6. Masinių organizacijų va
jai.

Draugai ir draugės! Rodos 
tik šeši klausimai, bet jie yra 
labai svarbūs ir priklausys nuo 
pasekmingumo - skaitlingumo 
suvažiavimo jų visapusis išdis- 
kusavimas ir padarymas gero 
plano tų svarbių reikalų pra- 
Vedimui gyveniman. Todėl bū
kim visi ir

Lietuvių 
Distrikto

i?

linden, N. J

A

DETROITO LIETUVIŲ DAR ŽININKŲ APTIEKA

8701 JOS CAMPAU AVĖ.,

laiku.
Komunistų Pirmo
Biuro Sekr.

J. Grybas.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsatndau automobilius vestuvėm, 
paremi krikštynom ir kitokiem 

reikalam. /
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

čia randiasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinaihesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiek irius Savininkas
rta, ivw. DETROIT, MICH.

»i«i.......

- 2 dienas (48 valandas). Jeigu jūs ’ne
sijausite, kad skausmai' prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus jr 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandose Šįokiohi 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisvi)

——--------. . ■ r- - --------

Lietuvių Saulės Pašalpos 
Draugija paprastai kasmet 
bengia kokį nors metinį paren
gimą ir visi nariai turi užsimo
kėti įžangą. Ir šiemet nesenai 
Buvo surengtas maskaradų ba
lius. Balius pusėtinai pavyko 
ir draugijai liks gražaus pel
no. Bet,- mano supratimu, ga
gėjo būti dar geresnės pasek

mes, jeigu visi nariai būtų, da
lyvavę. Yra tokių narių, ku
rie sako “ir be manęs apsieis” 
ir neateina į savo draugijos 
parengimą. Kiti vėl sako, “tai 
jau geriau užsimokėsiu įžan
gos tikietą ir atliktas kriukis.” 
Draugai, tai jau labai blogas 
papratimas. Taip elgdamiesi 
mažai tepakelsime draugiją.

Nuo savęs patarčiau drau
gams: Jeigu visi priklausome 
draugijoje, tai visi ir darbuo
kimės del jos gerovės.

Teisybė, šiemet pasitaikė 
draugijai turėti ligonę drau
gę D., kuri išsirgo virš pusę 
metų, bet iš draugijos neėmė 
nei vieno cento. Už tai draugi
ja, at j ausdama sergančiai drau
gei, paskyrė iš iždo keletą do
lerių ir nupirko jai dovaną. 
Kaip teko girdėti, dabar drau
gė D* sveika ir labai dėkinga 
draugijai už atjautimą.

Dar noriu priminti drau
gams, kad sekamas draugijos 
susirinkimas bus metinis, todėl 
visi nariai privalote dalyvauti.

Dr-jos Korespondentas.

Rochester, N. Y
Seredoj, 11 d. lapkričio Ro- 

chesteryje kalbėjo Mother 
Bloor. Svetainė, talpinanti apie 
800 žmonių, buvo kupina. Se
nutė kalba labai sekliai ir 
energingai, nežiūrint, kad jau 
sulaukus 75 metų.

Prakalbose Mother Bloor 
pareiškė, kad ji pradeda antrą 
kampaniją, šiuo sykiu eina 
organizavimas American Far
mers — Labor Party ir Ro- 
chestęr’is yra atidarymas tos 
kampanijos. Po pakalbu buvo 
renkamos aukos . organizavi
mui A. F. L. Partijos. Surink
ta $58. Po prakalbų buvo duo
ta klausimai, į kuriuos Mother 
Bloor atsakė.

Išeinant po prakalbų pora 
vyrų dalino plakatus, pasiė
miau pora ir įsidėjau į kišenių. 
Ryte einant į darbą paimu 
skaityti. Lapelis kalba prieš 
Komunistų Partiją. Toliau tei
sina Trockį ir kaltina Staliną. 
Lapelis kalba Socialistų Par
tijos vardu.

Artinantis “Thanksgiving” 
dienai, kaip ir visur, judėjimas 
labfai padidėjęs. Padidėjęs ju
dėjimas ir tarpe lietuvių, čion 
Gedemino Draugija rengia fė- 
rus (Draugija rengia fėrus kas 
metai prieš minėtą “šventę”), 
šiemet atrodo, kad bus rūpes
tingiausiai surengta, mat, yra 
susidėję palankios aplinkybės.

Kalbėjausi su1 vienu iš ren

gėjų, tai sužinojau, kad fėrai 
atsibus 21, 24 ir 25 dd. šio 
mėnesio (November), žinoma, 
savoj, Gedemino Svetainėj. 
Beje, jau tikietai ant turkey’es 
pardavinėjami. Vieną tikietą 
nupirkau “Laisvės” vardu ir 
paliudijimą prisiunčiu. Jei 
“Laisvė” išloš, tai “derėsimės”.

Minėtos draugijos dar ir ki
tas yra ruošiamas parengimas, 
tai vakarienė 5 d. gruodžio 
(Dec.).

Pereito utarninko vakare at
sibuvo susirinkimas ALDLD., 
bet neteko ,dalyvaut.. Praneši
mo neturiu. M. Duseika.

Laisvoji Sakykla
Worcesteriečiams Atsakymas.

Mes pareiškiam, kad M. Pe- 
rednio buvęs aprašymas “Lai
svės” No. 229, kad mes buvom 
išvaryti iš jūsų parko be jokios 
priežasties, buvo visai teisin
gas, ir mes nesutinkam su jū
sų raštais, kuriuose jūs M. Pe- 
rednį ir mus smerkiat, būk 
mes jus ir jūsų Parko Draugi
ją apšmeižiam. Mes nei vienas 
iš mūsų “bunčio” niekuom ab
soliučiai neprasižengėm ir jo
kios betvarkės nedarėm. Tai 
jūsų užveizdos melagingas 
mums užmetimas. Jei jis jums 
vienas, be liudininkų, taip sa
ko, tai jūs jam neturėtumėt 
tikėt ir mus už teisybę nepa
matuotai smerkt. Vietoj to, tai 
jūs turėtumėt tokį savo tvark
darį prašalint iš to darbo, nes 
jis jūsų Draugijai*tik sarba- 
tą ir blėdį daro.

Čion mes visi 5 pasirašom: 
Alfred Rago,
Bronia Rago, 
Charles Slapkus, 
Alyce Deptula, 
Joseph Naviconis.

Nuo Red. šiuomi ir Užbai
giame tuo incidentu ginčus 
“Laisvėje.” Šį jaunuolių parei- 
škimėlį dedame todėl, kad jie 
tiesioginiai paliesti.

SIŪLO KARALIUI ED- 
WARDUI APLEIST 
' SOSTĄ

LONDON, lapkr. 19. — 
Kai kurie Anglijos didžpo
niai šnekasi, kad jeigu ka
ralius Edwardas ketina ap
sivesti su amerikone persi- 
skyrėle W. Simpsoniene, 
tai- tegul vely jis atsisako 
nuo sosto ir užleidžia ka
raliaus vietą savo broliui 
Yorko kunigaikščiui.

Retas augalas yra taip jautrus dir
vos ir klimato keitimosi, kaip taba
kas. Palyginamai.net ir mažiausi dir
vos bei klimato skirtumai dviejose 
vietose taip paveikia, jog šių vietų 
tabakas labai skiriasi. Užtai iš prie
žasties to, mes ir turime daugybę ta
bako rūšių bei tipų.

Nekurios tabako rūšys yra taip 
skirtingos, jog jis ir naudojama skir
tingiems reikalams. Pavyzdžiui, ta
bakas kuris yra puikiausiu cigarams, 
visai netinkh cigaretams. Net ir to 
paties tabako rūšys gali labai viena 
kitai būti skirtingomis. Del šio dide
lio nevienodumo Lucky Strike ciga- 
retų išdirbėjai, savo pastangose su
teikti puikesni ir švelnesnį užsirūkymą 
prieš supirkimų išbando parinktus pa
vyzdžius. Didelis Lucky Strike cigare- 
tų pareikalavimas verčia kas metai su
pirkti didelius kiekius įvairių rūšių 
tabako, nes Luckies kaip tik ir yra 
puikiausias naminio ir turkų tabako 
mišinys.

Šis lapo išnagrinėjimas prieš pir
kimą yra viena iš priežasčių, kad 
Lucky Strike cigaretai turi augštą 
kokybę ir yra lengvu užsirūkymu iš 
turtingo, brandaus—kūno tabako.

Cheminis išnagrinėjimas parodo, 
jog net ir to paties tabako augalo 
lapai gali labai skirtis nuo vienas 
kito. Viršutiniai tabako lapai yra 
linkę nedasivystyti, gi apatiniai lapai 
linkę būti stipriais ir karčais. Vidu
rinieji tabako augalo lapai yra len
gvesniais ir pilnai išnokusiais tobu
lam rūkymui.

Atsižvelgiant j tai tįk viduriniai 
lapai išdirbime Luckies naudojami. 
Šis rūpestingas geriausio, tabako pa
rinkimas išdirbimo Luckies yra tik
tai pirmu žingsniu. Kiekviename se
kamame žingsnyje matosi ta pati 
'didelė kiekvienam dalykėliui atyda. 
Štai kodėl Lucky Strike cigaretai yra 
nepaprastais, kodėl jie turi tą ypa
tingą savybę ir kodėl jie yra lengvu 
užsirūkymu iš turtingo, brandaus- 
kūno tabako.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelejimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O GALINGOS 
MONTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saules 
spinduliais, sunhikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi paleiigvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes; tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Moštį. Parsiduoda visur.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą f? 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš* Pirmos Dienos

Nyodai jpsų kraujuje daro reumat 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš- 
tinimus, ir vargina jumis kiekviena^ 
me z pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujb!

šio daktaro nauji vaistai ^Teitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų-4- 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at/ 
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 .pride
dant C. O. D. kaštus,. kada jis ak 
neš BARUVACOL. Naudokite jį 
dienas (48 valandas).

įsirinkimą t ir gražų pasidar
bavimą del Ispanijos kovotojų 
buvo pirmiau parašyta kito 
draugo. Atleisite, kad jūsų, 
korespondencija apie tą patį 
dalyką negalės tilpti.

(Repšys)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių* išdir- 
|jysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas.

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve
žė Laisvei” didelį vežimą 

I MEDAUS.

MEDAUS
-“Naudokite medų vietoje cuk- r* A IA T T TZ" nXlrinn

čius.
s”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
LAISVĖS” ANTRAŠAS 

Lorimer St., B’klyn, N. Y.
a

427

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7171'

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS) '

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turini puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Puslapis Ketvirtas

Dr, Herman JHendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N.< Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N* Y.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S diena ir nuo 7—48 vakar®

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sav. Vincas Višniauskaa
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos' degtinės, vynai 

šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais vai 
giais. Tinkamiausia vieta pralei 
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6-

0
Nėra valandų sekmadieniais,

1................. ...........................—...........   .

Svarbu Visiems Lietuviams Darbininkams Amerikoj
šiomis dienomis išėjo iš spaudos Užsienio darbininkų 

leidykloj SSRS lietuvių kalba brošiūra: “Kontr-revoliuci- 
nių Teroristų Trockistų-Zinovjeviečių Teismas,” į kurią 
įeina: 1. Kaltinimo išvados; 2. Valstybės kaltintojo, SSRS 
prokuroro A. Višinskio kalba; 3. Sprendimas.

Jau Laikas Užsisakyti 1937 Metams Lietuviu Sovietines 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Moksly 

Mėnesinį Darbininky Žurnalą 
a

“PRIEKALAS” 1937 metais rūpinsis dar plačiau nušviesti socialis
tinį SSRS gyvenimą, duodamas nuodugnių straipsnių, aprašymų, bruo
žų, vaizdelių ir tt. Plačiau ir sistematiškai “Priekale” 1937 m. bus 
nušviečiamas SSRS lietuvių darbo masių gyvenimas.

“PRIEKALAS” yra vienintelis žurnalas, kuris atydžiai seka Lietu
vos politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, darbo masių kovą, Lie
tuvos spaudą, literatūrą ir tt. 1937 m. šių klausymų gvildenimas ir 
nušvietimas “Priekale” bus dar sistematiškesnis ir pilnesnis. Visi) ką 
įdomauja Lietuvos gyvenimu, negali apsieiti be “Priekalo.”

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia lietuvių revoliucinės lite
ratūros vystymui. “Priekale” bendradarbiauja visos geriausios lietu
vių revoliucinės literatūros jėgos. 1937 m. “Priekale” tilns daug nau
jų lietuvių revoliucinės literatūros kūrinių (eilių, apysakų, vaizdelių 
ir t.* t.).

“PRIEKALAS” 1937 m. paskirs daug vietos istorijos klausimams. 
Specialiai numeriai bus pašvęsti 20-metinėms Didžiošios Spalio revo
liucijos sukaktuvėms, lietuvių darbo masių- dalyvavimui toje revoliu
cijoje, Spalio revoliucijos įtakai į Proletarinę revoliuciją Lietuvoj ir tt.

“PRIEKALAS” 1937 m. sistematiškiau ves lietuvių literatūros kriti
ką, nagrinės kaip dabarties, taip ir praeities rašytojus, duos nuolatįr»'> 
naujų knygų ir žurnalų apžvalgą. 1937 m. “Priekale” specialiai hut 
pažymėtos 10Q metų Puškino mirties ir 20 metų J. Janonio mirties 
sukaktuvės.

“PRIEKALAS” 1937 m. daugiau rašys apie lietuvių darbo masių 
gyvenimą Amerikoj, Pietų Amerikoj, Kanadoj ir kit.
-“PRIEKALAS” 1937 m. nesumažindamas savo dydžio, duos kiek

vienam numery papildomai keletą puslapių vaizdžių iliustracijų spe
cialiam popieryj.

Paraginkite užsisakyt “Priekalą” 1937 m. savo draugus ir pažįsta
mus. Visi, kas užsisakys iki 15 sausio, 1937 m. “Priekalą” visiems 
metams, gaus dovanai (sulig pasirinkimo) vieną iš šių knygų:

L K. Marksas ir F. Engelsas—“KOMUNISTŲ PARTIJOS MANI
FESTAS.”

2. J. A. Višinskio—“KALTINIMO KALBA TROCKISTŲ-ZINOVJE- 
VIEČIŲ TERORISTINIO CENTRO TEISME.”

3. V. Leninas—“IMPERIALIZMAS, KAIP AUKŠČIAUSIAS KA
PITALIZMO LAIPSNIS.”

4. J. Stalinas—“DEL LENINIZMO KLAUSIMŲ.”
5. J. Stalinas—“MARKSIZMAS IR TAUTINIS KLAUSIMAS.”
6. J. Janonio Raštai.
Kas surinks nemažiau 10 metinių ar 20 pusmetinių prenumeratų, 

gaus premijas. _________________.

n

Galima' užsisakyti ir per “Laisvę

M

Iš rusų kalbos verte V. Žalionis. Vertimą redagavo Z. Angarietis. 
64 PUSLAPIŲ, KAINA 15 CENTŲ

Užsakymus siųskite “Priekąlo” redakcijos adresu: 
Moskva, ui. 25 Oktiabria 7, 

Izdatl inostrannich rabočich v SSRS.
RĖD. “PRIEKALAS”

9 “PRIEKALO” kaina 1937 metams 
pasilieka ta pati.

SSRS: metams 3 r. 80 kap.;
6 mėnesiams—1 r. 60 kap.

Šiaurės ir Pietų Amerikoj, An
glijoj: ir kitu metams—1 dolėris; 
6 mėnesiams—50 centų; atskiras 

ekzemplioris—10 centų.

Išsirašyti “PRIEKALĄ0 V visais 
reikalais krfeipkitės:
UI. 25 Oktiabria 7, 

Izd-vo Inostrannich rabočich
SSRS, “PRIEKALAS.”

Amerikoj “Priekalą” galima 
Užsisakyti per “Laisvę*’:

46 Ten Eyck. Street, 
Brooklyn, N. Y.

Palyginamai.net


šeštad., Lapkričio 21, 1936 Puslapis Penktas

UNARDS LAICENS. Iš latvių kalbos vertė DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
So. Boston, Mass

Radio.

TDA. kuopos susirinkimas įvyks 22 susirinkimas įvyks 6 d. gruodžio, sa- 
j lapkričio, 2-rą vai. po piet, Darbi-]vo namuose. Visi nariai dalyvaukite, 
inkų Centre, 735 Fairmount Ave. nes reikės rinkti naują valdybą. Taip- 

Bus svarbių pranešimų

d 
n

CLEVELAND. OHIO

(Tąsa)
Edmunds Prinks buvo valstybinio pa

tarėjo sūnus—dar jaunas, priglostytais 
plaukais, su sklastymu per vidurį, vos tik 
išdygusiais tamsiais ūseliais. Tėvas už
ėmė augštą valdininko vietą, motina bu
vo kilusi iš augštos vokiečių giminės, bet 
Edmunds jau nuo šešiolikos metų įpai
niotas į vagių dalykus, nors iš pradžių 
nuo kalėjimo buvo išgelbėtas. Bet būda
mas aštuoniolikos metų įkliuvo jūvelirų 
krautuvėj stačiai ant vietos su pilnais 
kišeniais retežėlių, laikrodžių, brilijantų, 
auskarų. Grobis buvęs puikus, bet tylus 
stiklinio antvožo suskambėjimas pabudi
nęs gretutiniam kambaryj šeimininką, 
kuris su revolveriu rankoj nutvėręs vals
tybinio patarėjo sūnų už apykaklės. Atsė
dėjęs metus, paskui antrą kartą keletą 
mėnesių, dabar jis jau skaitėsi recidivis- 
tu. Jam nesisekė: kiekvieną kartą įkliu
vo, nors labai mylėjo brangių daiktų vo
gimą. Gražuolių apdovanojimas brilijan- 
tais jam atrodė vieninteliu gyvenimo ide
alu. Jis net kalėjimo drabužiuos stengėsi 
būt elegantišku, bet tai nieko negelbėjo. 
Atalo sąsiuvinin jis įrašė francūziškai : 
“Je suis ici avec vous! Qui me plait beau- 
coup.” O greta to dainelę: “Odesos di
džiajam bulvare, Ten matos pilkas na
mas, Už geležinių štangų uždaryti, Pra
leidžiam ten jaunystę!”

—Paskolinkit man vieną kruopelę cuk
raus!—prašė jis dirbtinai mandagiu bal
su.—Kai senis kalėdų šventėms atsiųs, 
atiduosiu.—Tai jis pridūrė su ironija, nes 
ligi kalėdų švenčių buvo dar keletas mė
nesių.—Ach, man tiktai didžiosioms šven
tėms atsiunčia, ir tada per pasiuntinį. 
Nenori, velniai, pripažinti savo vaiku.

Kai Atals jam davė daugiau, negu jis 
prašė, mandagus žmogus įrašė Atalui į 
sąsiuvinį dar dainelių: “Ich gehe meine 
Schlendrian” ir “Ach Aneta, što že eto, 
Vošla v žalo bez korsetą!?” Pastarąją 
net uždainavo tyliai ir liūdnai.

—Ponas Atalar, 'jūs* "esate geriausias 
mano draugas. Čia visi tokie nemanda
gūs,—kalbėjo jis.—Kai išeisim į laisvę, 
būtinai išgersim bruderšaft. Žinot, šam
pano, šnypščiančio, šalto, nuo ledų. Ech! 
Liepsime muzikai griežti vestuvių maršą 
iš Lohengrino.

Didysis Sisors, kuris dažnai bjauriai 
keikėsi ir sargams atsakinėjo tiktai 
šnypšdamas ir grasindamas, priešingai, 
nepripažino jokio mandagumo. Teismo 
tardytojo jam įteiktame bylos nuoraše 
buvo protokolas su tokiu nuo jo nukentė
jusio liudininko liudijimu:

“Gegužės 20 dieną aš važiavau namo 
iš turgaus kartu su savo žmona Alvina. 
Maždaug apie vieną kilometrą nuo Silos 
smuklės per mišką keliu ėjo priešais trys 
man nepažįstami žmonės, kurių vienas 
turėjo rankoje lazdą. O kitas, kaip aš 
pastebėjau, revolverį. Ar ir trečiasis tu
rėjo revolverį, to.aš nepastebėjau. Nepa
žįstamieji apstojo mano, ratus ir prašė 
atiduoti pinigus. Aš nutvėriau nepažįsta
mo rankoj esantį revolverį, bet jam pasi
sekė jį ištraukti. Po to aš iššokau iš ratų 
ir ėmiau bėgti keliu miesto pusėn, iš kur 
artinosi iš turgaus grįžtantieji t valstie
čiai. Vienas piktadarių, pavijęs mane, su
davė per galvą su lazda. Aš parpuoliau 
ir nustojau sąmonės. Atsigavau miške, 
keletą žingsnių nuo kelio. Kaip ten pate
kau, neatsimenu. Mušė mane per galvą 
ne vieną, bet keletą kartų ir aš pajutau, 
kad man iš brusloto kišeniaus išėmė pi
niginę su 53 rubliais. Tai įvyko tada, kai 
mane mušė ir kai aš parkritau ant že
mės. Tuo pat momentu buvo ištrauktas 
sidabrinis kišeninis laikrodis. Žmogų, 
kuris grąsino man su revolveriu, aš galė
čiau pažint. Bent man taip rodos. Ar 
pažinčiau ir kitus, nežinau. Tuo momen
tu, kuomet mane užpuolė, priešais niekas 
nevažiavo. Tai atsitiko maždaug apie 
penktą valandą po pietų. Daugiau netu
riu nieko pridėti” (Parašas).

“Papildomas liūdymas iš liepos 3 d. 
žmogų, kurį jūs man parodėt, (buvo pa
rodytas Janis Sisors), aš labai gerai atsi
menu. Šis žmogus rankoje turėjo lazdą 
ir jis sugriebė arklius už brizgilų. Tas 
pats žmogus, man bėgant, keletą kartų 
kirto su lazda man į galvą. Antrą jūsų 
parodytą žmogų (buvo parodytas kaltis

namasis Karlis Šokis) aš negaliu atsimin
ti ir nežinau, ar jis buvo tarp užpuolikų. 
Kuris iš jų ištraukė man pinigus ir lai
krodį, aš to nemačiau; žmona sako, kad 
ištraukęs tas, kurs rankoj turėjo lazdą. 
Jūsų parodytas man sidabrinis laikrodis 
(liudininkui buvo parodytas sidabrinis 
laikrodis su Nr. 102985 voke) yra mano 
nuosavybė, bet retežėlis ne mano. Tarpe 
kitų man parodytų daiktų piniginė su 
37 -rubliais 50 kap. (buvo parodyta) yra 
ta pati, ką man užpuolikai gegužės 20 
d. ištraukė iš vidujinio kišeniaus, bet 
pinigų joje buvo daugiau. Žmogus su laz
da laikė tiktai arklius už apinasrių ir 
visoji mane, bet pinigų iš manes nereika- 

I lavo. Pinigų reikalavo tas, kurio rankoje 
buvo revolveris. Daugiau neturiu ką liu
dyti.” (Parašas).

—Tu sėdėjai gubernijos kalėjime drau
ge su Frensisu Langfordu?—klausė Al
berts Lonfangs, atsisėdęs greta Atalo.— 
Jis mano geriausias draugas. Turtingas 
ir išauklėtas, išauklėtas ir turtingas.

—Tu matomai didžiuojies.
—Visai ne. Aš pats turiu kalėjimo raš

tinėje portcigarą su briliantais. Bakstelsi 
nagu ir atsidaro. Aš užsiimu tiktai šva
riausiais dalykais. Darbuojuos tiktai ge
riausiuose visuomenės sluoksnį uose. 
Vaikštau tik su cilinderiu, geriausios 
odos pirštinėmis, žinai—Florencijos pre
kė. Prieinu pašte prie advokato šiškino: 
“Meldžiu, gerbiamas pone, leiskite užsi
degti!' cigarą prie jūsų cigaro.”—“Pra
šau.”—“Ačiū, gerbiamas pone!” Kilsteliu 
cilinderį ir nueinu. Bet advokato auksinis 
laikrodis su sužieduotinės paveikslu me
dali j one jau mano kišeniuje. Tiktai vieną 
kartą šiurkščiai pasielgiau: supykino ma
ne traukinyje storpilvis pirklys; pirmos 
klasės kupė buvome tik mudu: riaugsi 
ir pjausto kojų nagus po mano nosia.'Bet 
piniginę, šėtonas, įsiuvęs apatinėse kel
nėse. Išardžiau. Tai buvo nemandagu, 
bet nieko nepadarysi, nereikia pinigus 
slėpti ant pasturgalio.

Blogesniais laikais Lonfangs užsiimi
nėjo padirbtų butų sąskaitų inkasavimu, 
dėjosi esąs kaminkrėčių meisteris, rink
damas iš namų savininkų mokesnį už 
kaminų valymą ir tt. Sėdėjo Odesos, Var- 
šavos, Orio, Rygos kalėjimuos.

Jekabs Cacans sėdėjo pirmą kart. Dar 
visai žalias. Bet labai įdėmus; noriai ir 
atydžiai klausėsi, kaip seni meisteriai 
vaizdavo savo darbus, sutiko kai jam 
davė nurodymus, kaip laikytis policijoj, 
pas teismo tardytoją, teisme. Jis įsilaužė 
į vištininką ir išvogė. Toks menkas da
lykas. Pardavęs vištas jis leido pirkėjams 
užsirašyti pavardę ir paso numerį.

—Taip kvailai aš daugiau nepasielgsiu, 
—jis sakydavo, kai jam nurodydavo klai
dą. Jis labai mėgo rašyti į sąsiuvinį dai
nuškas iš kitų sąsiuvinių ir tas, kurias 
dainavo. Pačią pirmą jis buvo įrašęs to
kią:

“Ten augštai, padangėj, 
Spindi skaisti saulė, 
O čia storuos mūruos, 
Juoda tamsa.— 
Štai įeina sargas 
Ir surinka baisiai: 
Ar tu miegi, areštante, 
Ar nemiegi!?”

Kai kurie sėdėjo už vieną ir tą pačią 
bylą. Eidami į teismo tardytoją susikal
bėdavo, kaip kalbėti kiekvienu klausimu. 
Sugrįžę ginčydavosi ir keikdavosi.

Didelė dauguma sėdėjo jau antrą, tre
čią ir ketvirtą kartą, ir visi už nuolati
nius, bet nedidelius vogimus. Visi jie 
pradėjo vogti ar tai iš smalsumo, ar tai 

i del neturto, vėliau del įpratimo, intereso, 
iš keršto.

Keturiasdešimt metų smulkutis vyras 
Arstnieks pasakojo Atalui vieną vakarą 
savo gyvenimo istoriją., Randas veide, 
reti plaukai, ant rankos ištatuiruotas 
inkaras; pats sumenkęs, sulysęs, gysluo- 
tas, pilkas, kaip didelė dauguma—>su vi
sais sunykimo ir mūrų slėgimo pažy
miais, kaip visi recidivistai.

—Tu klausi, kaip aš pradėjau. Kiek
viena pradžia sunki. Buvau dar vaikė
zas. Maskvos priemiestyje už didžiojo 

! Kristapo gyvenom pogrindyj. Motina 
pardavinėjo skudurus, nunešiotus dra
bužius; tėvo nebuvo. Kuo mitom? ,

(Daugiau bus)

Prašome užsistatyt savo radi
jus — WHDH stties (830 
kilocikliaus) kaip 9 :30 ryte šį 
sekmadienį.

1. Lietuvių Radio Ansamb
lis iš South Bostono.

2. F. Stankūnas, daininin
kas iš New Yorko.

3. A. Siauriūtė, dainininkė 
iš Dorchesterio.

4. Mykolas Petrušaitis iš S. 
Bostono pagrajys kornet solo.

Po programui prašome pa
rašyt laišką arba atvirutę į 
stotį WHDII, Lithuanian Pro- 
grajn, Boston, Mass., praneš
dami kaip patiko programas. 
Jei norėtumėt išgirsti kokią 
dainą ar muzijką, malonėkit 
pranešt ir mes bandysim Ju
mis patenkint.

Steponas Minkus,
Garsintojas.

Bridgeport, Conn
14 lapkr. š. m. buvo sureng

tas gražus vakarėlis. Suren
gė LDS. 74-ta kuopa Lietuvių 
Svetainėj. Muzikalę- programą 
išpildė Brooklyno “Aido Cho
ro Ensamblis”, po vadovyste 
kompozitorės drg. šalinaitės. 
Programa išpildyta kuopui- 
kiausiai.. Publika gėręjosi vi
sais dainininkais, ypatingai 
dr-gės Klimiutės dainavimu 
publika negalėjo atsigėrėti.

Buvo ir iš tolimesnių miestų 
svečių atvykusių iš Stamfordo, 
Now Haveno. Taipgi ir d. A. 
Bimba, važiuodamas^ į Wor
cester, Mass., pakeliui aplan
kė ir mūsų, parengimą.

Publikos, tiesą pasakius, ne
daug tesusirinko, nes tą pati 
vakarą įvyko parapijos baza- 
ras, tad daugelis ir laisvesnių 
žmonių ten dalyvavo.

LICENSES

M. A

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

No.

Darbininkų Mokykloj nedėlioj 
syoji Sakykla (Open Forum) 
Laisvę — Prieš Reakciją, 
mas Laisvų Prakalbų Sezono 1936-37, 

aibės Win. W. Weinstone, Kom. 
ąrt. Michigano valstijas sekretorius.

Tpma: i 
Francija
L

KJ;
P

— Kp. Sekr.Įgi bus APLA Centro Valdybos no
minacijos. Nariai, kurie nedalyvaus 
susirinkime papuls po bausme. — C. 
Stašinskas. (274-275)

Lai- 
“UŽ 

Atidary-

Liaudies Frontas: Ispanija- 
i, Užtvaras prieš Fašizmą, 

yks 22 d. lapkričio. Pradžia 8 vai. 
vak. Workers Cultural Center, 1524 
Prospect Ave. Įžanga 15c. Tėmykite 
laikraštyje sekančio sekmadienio 
pranešimą Laisvų prakalbų temos.

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD. ir LDS Apskričių Naudai 

Vakarienė.
Kolonijos turėtų neužmiršti, kad 

apskričių naudai vakarienė įvyksta
=a

to

EASTON, PA.
Sekmadienį, 22 d. lapkričio, Eas

ton Baking Co., 36 N. 7th St. bus ro- i 
de mi labai įdomūs, Sovietų Sąjungoje] 
gaminti judžiai, “The Rbad to Life” i

Kelias į Gyvenimą”). <Tai puiki iš
rija, kurioje parodoma kaip Sovie

tų valdžia padaro iš valkatų ir bena
mių vaikų garbingus piliečius. Yra 
muzikos ir dainų. Kalba rusų, vi
si ims suprantama. Pirmas rodymas 
nuo 7 iki 9 vai. vakari). Antras nuo 
9 iki 11 vai. vakaro. Malonėkite ne- 
sivėluoti. Įžanga tiktai 25 centai. — 
Kviečia Kom. (274-275) \

NEW KENSINGTON, PA.
APLA. 9 kuopa rengia prakalbas. 

Įvyks 21 d. lapkričio, po numeriu
26 — 3rd Avė. Kalbės visiems ge

rai žinomas kalbėtoja^ L. Pruseika. 
Draugai ir Draugės, ateikite visi. Iš
girskite kas dedasi pasaulyje. Taipgi 
pranešu, kad APLA 9 kp. metinis

1

NOTICE is hereby given that License 
R.L—6613 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1513-1515—69th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIEIMELLI 
(Homewood Bar and Grill) 

1513-1515—69th Street, Brooklyn, N. Y. | 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL—2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Gold Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MC LAUGHLIN 
117 Gold Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thdt License No. 
CTR—27 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-2 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
790-2 Broadway, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. , 
B—4410 has beeii issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
977 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LAWRENCE DOLAN
! 977 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLEVELAND, O.

Draugijų Veik. Kom. susirinkimas I 
įvyks 27 d. lapkričio, 7 vai. vakaro, i 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Atsto- j 
vai nuo Draugijų bei Kom. Part, slrz- Į 
rių esate apsiėmę ateiti į susi rinki
mą, pribūkite laiku.

Pasarga: Draugijos bei K. P., 1 bi
rios rengiate bent kokius* parėmi
mus, malonėkite užsiregistruoti 
Protokolų Sekretorių F. Bauža.

♦ (275-276)

IS;

SO. BOSTON, MASS.
Kompartijos Lietuvių Frakcijos 

mo Distr. konferencija įvyks lapkri
čio 22 d., 11 vai. ryto, 376 Broadway. 
Visi nariai, iš Bostono Apylinkės da
lyvaukite. (274-275)

1

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję, 22 d. k o- 
kričio kaip 10:30 vai. ryto, Lietuvių 
Svet., 29- Endicott St. Malonėkite d i- 
lyvauti šiame susirinkime, turime iš
rinkti delegatus į 7-to Apskričio k< n- 
ferenciją, taipgi užsimokėkite duck
ies, kurių dar nemokėta. — Seku*. J. 
J. Bakšys. (274-275)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 149- 

tos kuopos įvyks pas jdrg. Urlakius 
5023 Tacony St., sekmadienį, 22 d, 
lapkričio, 10-tą vai. ryto, bukite vi-lapkričio, 10-tą vai. ryto. Bukite 
si ir laiku.

FOTOGRAFAS

lapkričio 22 d., Lietuvių Svetainėj, 
243 Front St., New Haven, Conn. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Prie vakarie
nės bus ir programa. Daina Choras 
dainuos, iš skirtingų kolonijų irgi bus 
šiokių tokių pamarginimų ir sykiu 
prakalbėlių. Newhaveniečiai pasiryžę, 
kaip vietos gyventojus, taip ir sve
čius patenkinti su skaniais valgiais 
ir gražia programa. Todėl norime, 
kai į šį pažmonį suvažiuotų iš visų 
kolonijų pasilinksminti. — Kviečia 
Apskričių Valdybos.

ws* NAUJOJE VIETOJE "«a

7-

x DUONA 
SCHOLES BAKING

Grand St., Brooklyn
NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. (Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Ayenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 8-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

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

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

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus ' paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
I voju įvairiom 
spalvom.

Tol. Stairg 2-0783 NOTARJ.
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

! GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chrorįiški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Alėtų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir living PI.

Valandos 9 A. M. iki T
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI),

P. M.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, s senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. . 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Lietuviy Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir .pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jflsų namus. Prašome 
isitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU - EMBER COAL COMPANY I
485 Grand Street Brooklyn, N 

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Brooklyno Organizacijų 
Atstovų Konferencija 

Šį Nedėldienį
Brooklyno, Great Necko ir 

Yonkerso lietuvių organizacijų 
atstovų konferencija Ameri
kos Lietuvių Kongreso reika
lu įvyks šį n e d ė 1 d i e n į, 22 i 
d. lapkričio, Lietuvių Ameri-1 
kos Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 10 v. 
ryto.

Konferencijoj dalyvaus Dr. į 
A. Montvidas iš Chicagos, kai
po atstovas Amerikos Lietu
vių Kongreso Nacionalio Vei
kimo Komiteto.

Visi 
atstovai, 
rencijoj

Jeigu 
del kokių nors priežasčių bū
tų negavusios pakvietimo laiš
ko, tai prašome tų organizaci- į 
jų valdybų pasirūpinti prisiųs
ti atstovus į konferenciją.

J. Siurba,
Sekretorius Amerikos Lietu
vių Kongreso Komiteto 
Brooklyne ir Apylinkėje.

organizacijų išrinkti ; 
nepamirškite konfe-• 

dalyvauti.
kurios organizacijos

Lietuvės Moterys Dirba 
Daug Svarbių Darby
Lietuvės moterys rūpinasi 

. Ispanijos padėtim, Lietuvos 
liaudies reikalais ir vietos po
litika bei apšvieta, kaip pa
aiškėjo iš įvairių raportų AL 
DLD Moterų 81-mos kuopos 
susirinkime pereitą ketvirta
dienį.

Atvažiuodama į susirinki
mą, d. F. Kazakevičienė atve
žė pundą — virš desėtko ga
balų — savo ir savo šeimynos 
suaukotų drabužių Ispanijos 
žmonėms. Susirinkime d? S. 
Vilkaitė apipasakojo apie is
panų gyvenimą dar pirm šio 
karo ir kas privedė prie kruvi
no karo, kad žmonės su gink
lais rankose ginasi nuo juos 
užpuolusių fašistų, kad jie pa
siryžę geriau mirti, negu pasi
duoti fašistų vergijon.

Kuopa išrinko komisiją, ku
ri su kitų organizacijų komi
sijomis išdirbs ’planus įsteigi
mui stoties sunešimui drabu
žių ir maisto, bei organizuos 
po namus rinkliavą. Narės 
taipgi pasižadėjo pačios au- 
kaut drabužių.

Kuopa gerai pasidarbavo 
K. P. vietinės 6-tos sekcijos 
rinkiminiam bankietui, par
duodama 27 tikietus. Daugiau
sia pardavė S. Petkienė; kitos, 
Sasna, Depsienė, Lazauskienė, 
Vilkaitė, irgi prisidėjo.

Delegate Am. Lietuvių Kon
greso konferencijon išrinkta 
kuopos organizatorė J. Stan- 
kaitienė. ■

Dirbama ir apšvietos srity
je. Kuopos atstovė E. Vilkaitė 
gerai darbuojasi vaikučių mo
kyklėlėj, kuri įvyksta kas šeš- 

- tadienio 2-rą vai. po pietų 
“Laisvės” svetainėj. Taipgi jau 
antras mėnuo kas trečiadienio 
vakarą, “L.” svetainėj, vyksta 
kalbėjimo pamokos, kurias 
lanko būrelis kuopos narių ir 
ne narių. Drg. Vilkaitė per ra
dio davė prelekciją^apie kūdi
kių auklėjimą. Greit pradė
sim skaitymo ir rašybos pamo
kas. Patys mūsų susirinkimai 
yra surišti su apšvieta ir drau
giški, smagūs, tad juose daly
vauja ir ne narės.

Skaitymo-rašymo mokyklė
lės palaikymui (kambario ren- 
d ai) kuopa ruošia lietuviškas 
vakaruškas su labai marga 
programa 20-tos gruodžio va
karą, “L.” svetainėj.

Susirinkimui gabiai pirmi
ninkavo S. Petkienė.

Po susirinkimo, kelios drau
gės parodė atsineštus rankdar
bius ir viena kitai patarė, kaip 
jie daromi. Buvusi.

Susirinkite j Union Square Maršavimui 
Pas Konsulatą!

Didvyriški Ispanijos žmonės kovoja prieš tarptautinius žu- 
deikas Hitlerį ir Mussolinį. Su negirdėtu pasiryžimu jie kaujasi 
Madride prieš bučerius, Hitlerio ir Mussolinio aprūpintus or
laiviais, tankais, kanuolėmis.

Sužvėrėję fašistai naikina bažnyčias, vienuolynus, moky
klas ir visuomeniškus bildingus. Jie sustato komunistus, so- 

* i cialistus ir visus kovingus darbininkus ir sušaudo, kaip šunis. 
Jie žada sudeginti Madridą iki pamatų. Didvyriška Ispanijos 
liaudis susivienijo kovoje apgynimui demokratijos nuo fašizmo.

Ispanijos žmonės nėra apleisti. Viso pasaulio darbininkai 
reiškia jiems savo tarptautinį solidarumą. Sovietų Sąjunga pa- 

i reiškė, kad ji duos pagelbą, kokią matys tinkama akyvaizdoje 
i to fakto, kad Hitleris ir Mussolinis sulaužė net tą taip vadina- 

j į mą Neutraliteto Paktą (nesikišimo sutartį).
Mes Jungtinėse Valstijose turime parodyti savo tarptautinį 

i solidarumą stipriau, negu kada nors praeityje. Ispanijos žmo
nės kovoja su ginklais rankose. Mes privalome visomis pajė
gomis darbuotis jų paramai toje vertingoje kovoje.

Komunistų Partijos New Yorko Valstijos Komitetas šaukia 
visus New Yorko darbininkus ir liberalus išeiti į gatves para
mai Ispanijos demokratijos. Mes šaukiame mūsų draugus so
cialistus, darbo unijas, bedarbių organizacijas, broliškas, ne
grų, bažnytines, jaunimo, moterų ir visas taiką mylinčias or
ganizacijas New Yorke išeiti demonstracijon į Union Square 
šeštadienį, 28 lapkričio, 10 valandą ryto. Iš ten mes maršuo- 
sime prie Vokietijos konsulato, 17 Battery Place, pareikšdami 
savo apmaudą ir neapykantą Hitleriui ir Mussoliniui užpuolu- 
siems ant demokratijos Ispanijoj.

Mūsų pareiga rinkt aukas, maistą, drabužius, medikamen
tus ir tt. Mes turime pareikalaut, kad Jungtinių Valstijų val
džia leistų Ispanijos Liaudies Fronto Valdžiai pirktis ginklų ir 
amunicijos Jungtinėse Valstijose. Reikalaukime nutraukt nu
duotą neutralumą.

Išeikite į Union Square! Demonstruokite desėtkais tūks
tančių! Parodykite tarptautinį solidarumą! Šalin Hitlerio ir 
Mussolinio fašizmas!

LAI GYVUOJA LIAUDIES FRONTAS KOVOJE PRIEŠ 
FAŠIZMĄ IR KARĄ!

Komunistų Partijos N. Y. Valstijos Komitetas. 
Charles Krumbein, Sekr.

Israel Amter, Organizatorius.

Lapkričio 29-tą Dieną Bus Juoko
Lapkričio 29-tą dieną bus 

lošiami du veikalai “Dvaro 
Bernas” ir “Partizanai.” Vei
kale “Dvaro Bernas” juokin-

ga mylėdama jį nuduoda, kad 
jo nemyli, tai nors plyšk iš 
juoko; ■ '

Mylima K. P. Organizatorė 
Martha Stone Išvyksta 

Darbuotis Patersone

susitarta su jūreiviais. New 
Yorko valstijos augščiaūsias 
teismas tyrinėja apkaltinimą.

SALLY BALKŪNIENL
Dvaro Mergos Rolėje

gąsias roles lošia du gabūs 
juokdariai: Jonas Juška ir Sal
ly Balkūnienė. J. Juška lošia 
dvaro berno rolę, o Sally Bal
kūnienė dvaro mergos rolę. 
Taigi, kada bernas pradeda 
meiluotis prie mergos, o mer-

J. JUŠKA 
Dvaro Berno Rolėje

Gerbiamieji lietuviai! Nepa
mirškite atsilankyti 29-tą d. 
šio mėnesio, 4:30 po piet, į 
Labor Lyceum svetainę ir pa
matyt šiuos du juokdarius ir 
visus kitus.

Įžanga tik 50c ir 75c.
Rengimo Komisija.

Jaunimas Susivienijo Gelbėt 
Ispanijos Demokratijai

Ketvirtadienio vakarą 38 
įvairių jaunimo organizacijų 
atstovai dalyvavo konferenci
joj, kuri sutvėrė Suvienytą 
Jaunimo Komitetą Gelbėt Is
panijos Demokratijai. Svarba 
tame, kad prie to darbo prisi
dėjo visokių pažiūrų ir įsitiki
nimų jaunimo organizacijos ir 
bažnyčios, kaip kad American 
Sunday School Union, YHMA, 
YMCA, Jaunųjų Komunistų 
Lyga, Amerikos Studentų Uni
ja, Abyssinian Baptist Church, 
Epworth League ir kitos.

Išrinktas komitetas rengia 
priėmimo bankietą trim Ispa-

nijos jaunuoliams, kurie pri
bus New Yorkan už keletos 
savaičių. Konferencija pasi- 
briežė sukelti pinigų nupirki
mui ligonvežimio, maisto, dra
bužių ir medikalės pagelbos 
Ispanijos kovotojams prieš fa
šizmą.

Pranešama, kad su gruo
džio 31 d. pradės veikti nau
ja “Independent” (miesto) 
subvės linija. Linija bus nuo 
Jackson Heights iki Kewi Gar
dens ir Forest Hills. Ji iškasta 
po Queens Boulevard.

Lapkričio 30 d. Brooklyno 
Laivyno Stovykloj bus nuleis
ta vandenin naujas 10,000 to
nų kreiseris, užvardintas 
“Brooklyn.”

*

Per tris metus veikusi Wil- 
liamsburge ir mūsų pamylėta 
Komunistų Partijos 6-tos Sek
cijos organizatorė Martha 
Stone išvyksta į Paterson, N. 
J., kur jinai dar vos mergiščia 
būdama yra veikusi ir dalyva
vusi audimo industrijos dar
bininkų kovose.

Atėjus žiniai, kad Martha 
išvyksta, visose K. P. kuopo
se kilo 
likti ir 
toliau, 
tersone
reikalinga, nariai sutiko ją iš
leist.

Jos išleistuvėm 6-ta sekcija 
rengia smagią pramogą sek
madienį, 29-tą šio mėnesio, sa
voj patalpoj, 234 Broadway, 
Brooklyne. Įžanga 35c. Geros 
programos dalyvių skaičiuje 
bus L Amter, Kom. Partijos 
N. Y. valstijos organizatorius, 
ir Pete Cacchione, Kings Ap
skričio org.

Nukėlė Žiauraus Mokyklos 
Vedėjo Teismą

ne-

mintis prašyti ją pasi- 
distrikto palikti ją ant 
Tik įtikinus, kad Pa- 
jinai šiuo tarpu labai

Pereitą trečiadienį tuirėjo 
įvykti teismas prieš viešos mo
kyklos num. 5 vedėją Guštav 
Schoenchen, kuris buvo apkal
tintas apmušime 14 metų
gro studento, Robert Shelton.. 
Nįegrai darbininkai ir moky
tojai perpildė Bronx Magis 
to Teismabutį, kur turėjo 
įvykti teismas. Teisėjas (Peter 
Abeles, pamatęs tokią minią 
žmonių, nukėlė teismą iki lap
kričio 25, 2 vai. po piet, $00 
Mulberry St. teismabutyje.

Langų “Valytojas” 
“Apvalė” Namus

ra-

Š00

pa
po

Sekmadienį Visi į Ky 
būrio Svetainę

Sulaukę sekmadienio, 22 d. 
lapkričio, visi ateikite į Kybu- 
rio svetainę, 950 Jamaica Ave., 
nes ten bus puiki vakarienė, 
koncertinė programa ir šokiai. 
Programoje dalyvaus ir gar
sus dainininkas A. Velička. 
Kam aplinkybės dar leis, nu
sipirkite tikietus, nes išanksto 
parsiduoda po 75 centus, o 
prie durų reikės mokėti $1.00. 
Vakarienę gaspadinės duos 
lygiai 7 vai. vakare, todėl ne- 
sivėluokite. Rengia ALDLD. 
185 ir LDS. 13 kuopos.

Komisija.

Jaunas langų valytojas 
skambino zvaną namų, 
num. 1259 E. 35th St., Brook
lyne ir kuomet Mrs. Rosen at
siliepė, jis paklausė, ar ji duo
tų jam darbą nuvalyti jos na
mų langus. Kuomet jinai jį įsi
leido stubon, “valytojas” išsi
traukė revolverį, užrakino ją 
ir jos vaikutį kambaryje ir na
mus apvogė ant $1,500.

Mrs. Rosen yra stambaus 
valgyklų savininko pati. Tai 
antras toks apvogimas toj apy
linkėj. . !

Organizuojasi Harlemo 
Vaistinių Darbininkai

Ką Turit Ispanijai?
Ispanijoj kova tęsiasi. Fa

šistų bombos tebežudo Madri
de ir kitose vietose nekaltus 
kūdikius, motinas, senelius ir 
visus gyventojus. Ardo ir pa- 
deginėja jų namelius, palik
dami be trupinio maisto, be 
drabužių ir be pastogės žie
mos šalčiuose. Pagelba yra 
skubiai reikalinga ir ji bus 
reikalinga ilgai.

Rinkite naujus ir senus (dar 
galimus dėvėti, ypač šiltus) 
drabužius ir avalynę vyrams, 
moterims ir vaikams; blanke- 
tus, kenuotus ir džiovintus 
maisto produktus, mediciną 
bei aukas pinigais ir pristaty
kite juos į artimiausį darb. 
centrą. Greit ‘bus paskelbta ir 
lietuviškos stotys sunešimui 
aukotų daiktų.

vt t- - - - - - ’-yyw?
Drabužiai Ispanijai.

Nikolas Pačėsas, Brooklyn, 
pridavė “overcoat” ir “jacke- 
tą.”

F. Kazakevičienė, Jamaica, 
— 11 atskirų drabužių.

ALDLD Mot. Kp. Kom.

Didžiojo New Yorko vaisti
nių unija pradėjo organizuot 
150 vaistinių darbininkus Har- 
leme. Unija savininkam duoda 
14 dienų laiko derėtis su ja. 
New Yorke suorganizuota į 
uniją penkių šimtų vaistinių 
darbininkai ir jie pasiryžę pi-' 
kietuoti tas Harlemo vaistines, 
kurių savininkai nesutiks pri
imti unijos reikalavimus. Rei-j 
kalaujama 54 valandų maxi-l 
mumo darbo savaitės, $35 į 
savaitę algos vąistįninkams ir 
$25 į savaitę pardavinėtojams.

Lietuviški; Dešrų Parė
Pas Joną Jurevičių

Jūreivių Streiko Lauke
Streikuojanti jūreiviai New 

Yorko apylinkėj vis drūtai lai
kosi. New Yorkan atplaukė 
Munson linijos laivas South
ern Cross ir sustreikavo visa 
įgula—165 jūreiviai. Taip pat 
sustreikavo ir American Scan- 
tic linijos laivo Scanmail jūrei
viai.

Streiko vadai patraukė teis
man Internacionalės Jūreivių 
Unijos viršininkus David 
Grange, Ivaų Aunter ir kitus. 
Streikieriai sako, k.ad kontrak
tas, kurį unijos vadai pasira
šė su 33 laivų kompanijomis, 
yra bevertingas, n e s nebuvo

Sekantį Šeštadienį

Lapkričio 21 November
Jonas Jurevičius kviečia visus 
savo draugus ir pažystamus 
ateiti ir pasiviešėti. Taipgi jis 
pageidauja įsigyti Brooklyno 
lietuviuose platesnės pažinties 
todėl kviečia į p a r ę ir tuos 
lietuvius ir lietuvaites su ku

riais dar- nepasipažįsta.

JONAS JUREVIČIUS JAU 
i TURI PILNUS LA1SNIUS

Su džiaugsmu pranešama, kad 
Jonas Jurevičius jau turi pil
nus laisnius ir patarnauja vy
nais, visokiom geriausios rū

šies dagtinėm ir alum.
Prašome įsitčmyti antrašą

148 GRATTAN STREET, 
Kampas Varick Avė.

BROOKLYN
Vienas blokas nuo Thames St. ir 
vienas blokas nuo Flushing Ave. .

Tel. Pulaski 5-9826.

JUS.

šeštad., Lapkričio 21, 1936

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

417 Lorimer Street

ANTANAS KASMOČIUS

• t

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
Brooklyn, N. Y.

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

4"9 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

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

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

Gaukite "‘Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Alumni ir Studentų meti
nis formališkas balius įvyks šį šeš
tadienį, 21 d. lapkričio, Knapp Man
sion, 554 Bedford Ave. Prašome 
Brooklyno lietuvius dalyvauti.

(274-275)

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. TeL Evergreen 7-8886

r

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėki t mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglį
Prisipilkit jūsų an
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglį bekūriadami.

NOTARY PUBLIC

i

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

^4sJc us Tor our 
aumentnlan

Dekalb avenueCOR. KNICKERBOCKER AVE. RlDGEWOOD

Jcfferzor 
3-2779

I 1458
SELCCT COKE- OIL- RED-ASH- BLUECOAL

OAL t(

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstija « 
GraborystSs reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoia ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams,

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y




