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Draugas Varga padarė pa
lyginimą, kaip yra su gamyba 
kapitalistinėse šalyse ir Sovie
tų Sąjungoj. Jeigu imti už 
100% 1929 metų gamybą, tai 
kapitalistinėse šalyse ji dabar 
yra 104%. Gi Sovietų Sąjun
goj pramonės pakilimas yVa 
pasiekęs 351.9% lyginant su 
1929 metais.

“Izvestija” davė daug fak
tų minint 19-kos metų revoliu
cijos sukaktį. Dabar Sovietų 
Sąjungos abelna industrinė 
gamyba yra veik 7 kartus di
desnė, kaip buvo Rusijos 
1913 metais, tai yra, prieš ka
rą.
pramonę, tai net 10 kartų pra
lenkus 1913 metų gamybą.

Jeigu imti vien sunkią Prancūzai jūrininkai

1914 metais Rusijoje pradi
nes mokyklas lankė 7,800,000 

augštesnes 124,000 
Dabar Sovietų Są- 

pradines mokyklas

vaikų ir 
studentų, 
jungoje 
lanko viršų 26,000,000 vaikų ir
įvairias augštesnes mokyklas, 
įskaitant ir technikines, apie 
6,000,000 piliečių, o taip augš- 
tas mokyklas 522,000 studen
tu.

Dabar Sovietų šalyje darbi
ninkų ir patarnautojų skaičius 
pasiekė 25,000,000 žmonių. 
Socialio draudimo fondas turi 
8,400 milionų rublių.

Vien laike Pirmos ir Antros 
penkmetės išbudavota 40,000 
naujų mokyklų, 220 miestuose 
pravedė vandenį, 24 miestuo
se įrengta gatvekariai, 120 
miestuose įvesta autobusų 
transportacija, ir 5,600 įsteig
tos ligoninės ir kitoki sveika
tos punktai. Ligoninėse lovų 
kiekis padidinta ant 300,0(H), 
vaikučių sodnai ir kitos prie
glaudos gali įtalpinti virš 6,- 
900,000 vaikučių. Šalyje yra 
673 teatrai, apie 60,000 ap- 
švietos kliubų, virš 50,000 
knygynų ir apie 30,000 juda
mų paveikslų, teatrų. Milži
niški kultūros atsiekimai!

Sovietų lakūnas Jumašėjev 
“ANT-6” lėktuvu su 5 tonais 
krovinio iškilo 8,980 metrus 
(28,351 pėdas). Gi kitas ar
mijos lakūnas M. A. Niuchti- 
kovas 10 d. 
su keturiais 
arklių jėgos 
vinių iškilo 
(22,853 pėdų). Tai pasauliniai 
rekordai.

lapkričio lėktuvu 
motorais po 860 
su 10 tonų kro- 
ant 7,032 metrų

šiemet Sovietų Sąjunga į de
vynis mėnesius pravedė 76,368 
kilometrus naujų plentų kelių. 
Taipgi šiomis dienomis Toli
muose Rytuose atidarė naują 
gelžkelio liniją tarpe Voloča- 
jevkos ir Komsomolsko. Nau
jas gelžkelis turi 346 kilomet
rus ilgio (apie 235 mylias).

Vokietijos fašistai pripažįs
ta, kad 1934 metais vien pa
gal jų teismus nužudyta 152 
politiniai kovotojai, tame skai
čiuje 3 moterys. Bet tai ne vis
kas: fašistai daug nušovė dar
bininkų laike arešto ir taip ka
lėjimuose nukankino, kas prie 
šios skaitlinės nepriskaitoma.

minia.

Barcelonoj, Ispanijoj, susi
rinko Rusijos proletarinę revo- (vą, kuris gali vežti 40 karei- 
liuciją minėti 300,000 žmonių vių. Lenkijos ponai—bombe- 

rį “PZL”, kuris pastatytas su 
pakabintomis po juom 800 ki-

Paryžiuje yra orlaivių pa- logramų bombomis.
rodą. Sovietų Sąjunga pasiun
tus ten lėktuvus “ANT-25”, 
ant kurio atliko ilgiausią pa- pulaire” praneša, kad Italijos 
šaulyje kelionę iš Maskvos per 
šiaurės į Nikolajevą; greičiau- 
sį lėktuvą “ANT-35” ir “CKB- 
19’/. Nuolatos daug inžinie
rių žiūrinėja SSSR atsiekimus.

Vokietijos fašistai į tą paro- vų.

Kitų Šalių Dokininkų
i .

TATAI MATO1 NE TIK SOVIETAI, BET IR ANGLI
JOS IR AMERIKOS VALDŽIOS

Streikai prieš Ameri
kos Skebinius Laivus

PRANCŪZAI, MEKSIKIE
ČIAI NEIŠKRAUJA JŲJŲ

su
streikavo prieš Amerikos 
keleivinį didlaivį “Washing
ton,” kuris atplaukė su pa- 
gelba streiklaužių, skebau- 
jančių prieš streiką Ameri
kos rytinio pakraščio jūri
ninkų. Nėra kam iškraut 
500 tonų krovinių iš “Wash- 
ingtono.”

MARSEILLES, Franc. — 
Čia Francijos jūrininkai su
streikavo prieš du atplau
kusius Amerikos laivus. 
Francūzų laivakrovių unija 
nutarė remti Jungtinių Val
stijų lytinių ir pietinių jū
rininkų streiką.

NEW YORK. — Streik- 
laužiškas prezidentas Ame
rikos Laivakrovių Unijos, 
Joe Ryan pasmerkė Franci
jos laivakrovius, streikuo
jančius prieš 

grasina uždraust Amerikos 
laivakroviams iškraut 
Francijos laivus, ;
kiančius su prekėmis į Jun
gtines Valstijas. Bet ne
jaugi jis nesupranta, jog 
tuom tik sustiprintų mari- 
ninkų streiką, kurį stengia
si sulaužyt jis ir kiti‘kom
panijoms tarnauja n t i e j i 
marininkų vadai?

MEXICO CITY. — Mek
sikos laivakroviai atsisako 
iškraut bei prikraut laivus, 
prieš kuriuos streikuoja 
Amerikos jūrininkai.

Darbo Federacija už Geres
nes Pensijas Senatvėj

TAMPA, Fla. — Ameri- 
kos Darbo Federacijos pre
zidentas Wm. Green, pasi
kalbėjime su laikraščių at
stovais, pasakė, kad dabar 
žadamos pensijos nusenu- 
siem darbininkam yra per- 
mažos, pradedant tik $10 
per mėnesį ir augščiau. 
Darbo Federacijos valdyba 
kovosianti už bent $50 per 
mėnesį nusenusiem darbi
ninkam. O jeigu Augščiau- 
sias Teismas bandytų pas
tot tam kelią, tai Darbo Fe
deracija reikalaus taip pa
taisyt šalies konstituciją, 
idant tas teismas negalėtų 
naikint socialės apdraudos 
įstatymų.

dą prisiuntė “Farman” lėktu-

Francūzų laikraštis “La Po- 

fašistai spalių .mėnesį vienu 
laivu ispanams fašistams pri
statė 250 tankų. Tuom pat 
kartu iš Sicilijos nuskrido fa
šistų pagelbon 50 italų lėktų-
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Roosevelto Žentas -Hearsto 
Laikraščio Vedėjas

NEW YORK. — Fašistas 
laikraščių leidėjas Wm. 
Randolph Hearst pasisamdė 
Johną Boettigerį, preziden
to Roosevelto žentą, kaipo 
vyriausią vedėją Hearsto 
dienraščio Post-Intelligen- 
cer’io Seattle, Wash. Roo
sevelto sūnų Elliottą Hears- 
tas paėmė į vice-preziden- 
tus savo radio piet-vakari- 
nėse valstijose.

Hearstas buvo Landono 
patronas ir didžiausias pre
zidento Roosevelto ėdikas 
paskutiniuose r i nkimuose. 
Bet Rooseveltui laimėjus, 
Hearstas pradeda jam ge
rintis.

Post-Intelligencer buvo 
tris mėnesius uždarytas per 
streiką jo reporterių-rašy- 
tojų, kuriem vadovavo Am
erikos Laikraštininkų Gildi-

skebiniusi ja (unija). Streikas užbaig- 
Amerikos laivus. Jis už. tai 'tas pereitą trečiadienį.

Doylestown, Pa Už-
atplau- springus šautuvui, atsitikti

nai nusišovė bemedžioda
mas turčius B. H. Warbur
ton, 38 metų.

Roosevelt Iškilmingai 
Priimtas Brazilijoj

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija. — Brazilijos valdžia 
suruošė šaunų pokilį prezi
dentui Rooseveltui, čia stap
telėjusiam savo kelionėje į 
Buenos . Aires, Argentina, 
kur įvyksta taikos kongre
sas atstovų iš Pietinės, Cen- 
tralinės ir Šiaurinės Ame- 
rikų.

Penktadienį Roose velt 
kalbėjo Brazilijos šeiniu 
apie taiką ir kaimynišką 
valstybių sugyvenimą. Jo 
kalba paskleista per radio 
po visą Pietų ir Šiaurės 
Ameriką.

Žiauriai Teis 35-kis Brazili
jos Revoliucionierius

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija. — Paskirta specialis 
tardytojas teismui prieš 35 
įkalintus dalyvius 1935 m. 
darbininkų ir valstiečių su
kilimo prieš imperialistus ir 
fašistus Brazilijoj. Tarp tei
siamųjų bus garsus komu
nistų vadas L. Carlos Pres- 
tes; buvęs Rio de Janeiro 
miesto majoras P. E. Bap
tista ir komunistai H. Ber
ger ir J. Vallee. Jiems grę
sia 6 iki 30 metų katorgos 
kalėjimo.
Airija Nepripažįsta Ispanų 

Fašistų “Valdžios”
DUBLIN, Airija, lapkr. 

27. — Airijos seimas atsisa
kė pripažint Ispanijos fašis
tų “valdžią.”

MASKVA. —Sovietų Ko
munistų Partijos organas 
“Pravda,” rašo, jog Sovie
tų vyriausybė tyri tikrų do
kumentalių įrodymų, kad 
Hitlerio padaryta sutartis 
su Japonija yra tiesioginiai 
atkreipta karui prieš Sovie
tų Sąjungą. Veltui naziai, ir 
Japonijos imperialistai ban
do išsimeluot, būk jie susi
tarę veikti “tik prieš ko
munistinį judėjimą” abel- 
nai.

LONDON. — Anglijos

Gręsia Generalis Strei
kas Franci jo je prieš 

Atkaklius Fabrikantus
PARYŽIUS, lapkr. 27.— 

Francijos Fabrikantų Gene
ralis Susivienijimas atmetė 
Liaudies Fronto valdžios 
tarpininkavimą derybose su 
Francijos Darbininkų Ge
nerate Konfederacija, nors 
rugsėjo mėn. pradžioj ta fa
brikantų organizacija buvo 
pasidavus valdžios: tarpinin- 
kystei.

Ministeris pirmįninkas L. 
Blum dabar ketina įnešt 
seimui sumanymą įstaty
miškai priverst fabrikantus 
pasiduot tokioms deryboms.

Fabrikantai išmetinėja 
Blumo valdžiai, kad jinai 
nesustabdo streikų, per ku
riuos darbininkai užiminėja 
dirbtuves.

Darbininkų G e n e r a 1 ė 
Konfederacija grasina vi- i atmušė visus fašistų despe- 
suotinu streiku, jeigu Fab- ratiškus bandymus paliuo- 
rikantų Susivienijimas neis suot savo 2,000 maurų ir 
į derybas del sąlygų pageri- užsienių legionierių, kū
ninio darbininkam. riuos liaudiečiai laiko apsu

pę iš visų pusių ligoninėje, 
Universiteto Mieste, Madri
de.

Vienam liaudiečių būriui 
vadovauja karžygė mergina 
Isabelė Tornel, 23 metų am
žiaus.

Fašistai iš keturių dide
lių vokiškų lėktuvų sekma
dienį numetė 2,000 svarų 
bombų Madride ant St. Cri
stina Prieglaudos namo, ant 
naujoviško kalėjimo ir kt.

Fašistai buvo žadėję ne- 
bombarduot vieną Madrido 
dalį, paliekant ją neva kaip 
prieglaudą nekariškiams;

nimo darbininkam.
Kaip tik fabrikantų at

stovai atmetė derybas su 
Valdžios tarpininkyste, įpy- 
kę_ darbininkai užpuolė Fa
brikantų Susivienijimo cen
trą, nuplėšė jo grotas ir nu
kirto elektros vielas.

įGrasina Nužudyt Simpsonie- 
nę, Angly Karaliaus Draugę

LONDON. — Anglijos 
karaliaus mylėtinė, persi- 
skyrėlė amerikone Walle 
Simpsonienė kasdien gauna 
šimtus laiškų, kuriuose ang- OJLIlJLvULO LCU0JXl£j JLYMLA JL M. U0V ClJLlg j A O.. C 7

lai patriotai grūmoja nužu- bet jie bombardavo ir šią 
dyt jąją, jeigu jinai nesu- vietą, 
traukys “draugiškumo” su 
karalium Edwardu. Dauge
lis reikalauja, kad ji išsineš
dintų iš. Anglijos.

Prie Simpsonienės namo 
dieną naktį stovi policijos ir 
ir dętektyvų sargyba. Spro
gimų specialistai peržiūri
nėja visus jai adresuotus 
siuntinius.

Anglijos ministerial vie
nas po kito lankosi pas ka
ralių, perkalbinėdami jį, kad 
pamestų Simpsonienę. Bet

politikai supranta, jog Hit
leris ir Japonija slaptybėj 
laiko svarbiausia savo su
tarties dalį, kurioj pasiža
da sujungti savo karines jė
gas prieš Sovietų šalį.

WASHINGTON. — Aug- 
šti Amerikos valdininkai 
sako, kad Vokietijos-Japo
nijos sutartis didina karo 
pavojų Europoj ir Azijoj. 
Jie sutinka, jog ta sutartis 
yra taikoma prieš Sovietų 
Sąjungą.

Mussolinis Tariasi su 
Japonija Karui prieš 
Sovietų Respubliką

ROMA, lapkr. 27. — Ei
na derybos tarp Japonijos 
atstovų ir Italijos valdžios, 
kad Japonija pripažintų 
Italijai Ethiopiją, o Musso
linis pripažintų Manchukuo 
“valstybę,” kuri tikrumoj 
yra tik Japonijos atplėšta ir 
valdoma provincija, pada
ryta iš Chinų Mandžurijos.

Japonijos • atstovai derisi 
su Mussoliniu ypač karui laivus (nesako, kokius). Re- 
prieš Sovietų Sąjungą; tik spublikos lėktuvai paskui 
šis derybų punktas yra sle
piamas.

Ispanų Respublikiečiai 
Atmuša Fašistus

MADRID, lapkr. 27. 
Tarptautinis batalionas 
Ispanų liaudies milicininkai 

ir

iis atsakąs, kad jinai jam 
geriausia draugė iš visų 
moteriškių, kurias tik jis 
kada sutiko.

Paskutinis buvęs Simpso- 
nienės vyras yra Anglijos 
pilietis, ir skiriantis su 
juom, Anglų teismas pripa
žino Simpsonienei Anglijos 
pilietybę. Todėl nėra kaip ją 
deportuot iš Anglijos, nors 
įvairūs valdininkai to ir no
rėtų.

Nazių Kiaulė Neįlįs į 
Sov. Daržų, Sako Uk
rainai SSRS Kongrese

H

Naziai ir Japonija Grobsią 
Holandijos Salas

LONDON. — Pranešama, 
kad Hitleris slapta susitarė 
su Japonijos valdžia pasi
dalint į “įtakos sritis” Javą 
ir kitas Holandijos valdo
mas salas Rytinėj Indijoj.

EXTRA!
500,000 Išsiklaustą iš 

Madrido.
MADRID, lapkr. 27. — 

United Press praneša, kad 
iš Ispanijos sostinės Madri
do išsikraustą 500,000 mote
rų, vaikų ir šiaip nekariš- 
kių, kad apsisaugojus nuo 
fašistų bombų.

Ispanų Fašistai Nuskandi
nę Tris Respublikos Laivus

BURGOS, Ispanija, lapkr. 
27. — Fašistai praneša, kad 
jų lėktuvai, bombarduoda
mi Cartagena prieplauką, 
nuskandinę tris respublikos

nuvijo bombarduoto jus.

Francūzų Valdžia Reika
laujanti, Kad Sovietai Ne

ginkluotų Madrido.
PARYŽIUS. — Praneša

ma, kad Franci jos valdžia 
reikalaujanti, idant Sovie
tai nesiųstų Ispanijos res
publikai ginklų. Bijo, kad iš 
to neišsivystytų Europos 
karas.

Norvegija ProtesPuoja 
Prieš Ispanų Fašistus
OSLO, Norvegija, lapkr. 

27. — Norvegijos valdžia 
užprotestavo Ispanijos fa
šistams, kad jie sulaikė du 
prekybinius Norvegijos lai
vus ir užgrobė jais vežamas 
Ispanijos respublikai bulves 
ir kitus maisto produktus.

Ispanijos

Fašistai žada Saugumą An
glijos Laivam Barcelonoj
LONDON.

fašistų galva gen. Franco, 
pagaliau, sutiko paskirti 
tam tikrą “saugią” vietą 
Anglijos ir Francijos pre
kybos laivams prieplaukoj 
Barcelonos, kurią rengiasi 
bombarduoti.

Ispanijos Valdžia šaukiasi 
Tautų Lygos Prieš Fašistus *

VALENCIJA, Ispa n i j a, 
lapkr. 27. — Ispanijos mi
nisteris pirmininkas socia
listas Largo Caballero rei
kalauja, kad Tautų Lyga 
tuoj sušauktų savo nepa
prastą susirinkimą ir ką 
nors dalytų prieš Hitlerį ir 
Mussolinį, kurie v i s smar
kiau ginkluoja Ispanijos fa
šistus.
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KAZOKŲ PASIRYŽIMAS
APGINTI SOVIETUS

MASKVA. — Sovietų Są
jungos 8-me Kongrese lap
kričio 26 d. darbininkai ir 
valstiečiai delegatai iš įvai
riu Sovietijos tautų savo 
kalbose pareiškė, kad veltui 
Hitleris svajoja pagrobti 
Sovietinę Ukrainą: “Tegul 
tik Vokietija pabando, o ji
nai bus sumušta jos pačios 
žemėje.”

Sovietų Ukrainos komi
sarų tarybos pirmininkas 
N. N. Lubčenko pasakė:

“Mūsų atsakymas na- 
ziams, sapnuojantiems apie 
įsiveržimą 1 Ukrainą, yra 
sena ukrainų patarlė: ‘Kaip 
kiaulė niekad negali pažiū
rėt į dangų, taip Hitleris 
niekad negalės pamatyt 
mūsų kopūstų daržo.’ ”

Lubčenko kreipė dėmesį į 
Ukrainos dabartinę gerovę 
prie Sovietų valdžios, paly
ginti su Ukrainos vargais 
anuo laiku, kai Vokietija 
buvo užėmus tą kraštą, pi
lietinio karo metu Rusijoj. 
Jis nurodė ir skurdą, išnau
dojimą ir temdinimą tų uk- 
rainiškų plotų, kuriuos Len
kija užgrobė po karo.

Per Sovietų kongreso sa
lę rikiuotai permaršavo Do
no kazokų būrys, apsirengę 
savo tautinėmis mėlynai- 
raudonomis uniformomis. 
Jų vadas pareiškė kazokų 
stiprų pasiryžimą atmušti 
visus įsiveržėlius nuo Sovie
tinės tėvynės ir pasirengi
mą padėti Ispanijos darbi
ninkams nukovoti fašistus.
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Hitleriečiai Šaukia Europą 
prieš Sovietą Sąjungą

BERLYNAS. — Hitlerio 
propagandos ministeris J.' 
Goebbels ir nazių spauda 
šaukia “Europa pabusti” ir 
vienu frontu išstoti prieš 
Sovietu Sąjungą. I padan-’ 
ges kelia Japoniją, kad jinai 
susitarė su vokiečių valdžia 
“prieš bolševizmą.” 

..---- -—
Lenkijos-Rumunijos Blokas
VARSA V A. — Atsilankė 

Rumunijos užsienių reika
lų ministeris V. Antones
cu. Tariasi su Lenku val
džia sudaryt stipru “beša
lišką bloką,” kuris kliudytų 
karui Vokietijos su Sovie
tais.
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Paukštis Padegė Bažnyčią
SYDNEY. Australia. — 

Vienas paukštis per klaidą 
atnešė degantį papiroso galą 
i savo lizdą St. Maryte kate
dros pastogėj. Nuo to užsi
degė lizdas, bet ugniagesiai 
greit užgesino prasidedantį 
bažnyčios gaisrą.

I ■
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Buenos Aires Konferencija
Gruodžio men. 1 d. Buenos Aires, Ar

gentinoje, prasidės t. v. Tarp-Amerikinė 
Taikos Konferencija. Joje turbūt da
lyvaus visos amerikinės respublikos 
(Pietų Centralinės ir J. V.), apart Ka
nados, kuri yra dalimi Didžiosios Brita
nijos imperijos. Jungtinių Valstijų dele
gacija bus pati stambiausia, kadangi jos 
priešakyj dalyvauja prezidentas Roose- 
veltas su valstybės sekretorium Mr. 
Hull.

Jau beveik metai laiko, kai prezidentas 
Rooseveltas siūlė panašią konferenciją 
šaukti. Originaliai ji buvo paskirta rug
sėjo mėnesiui; paskui nukelta lapkričio, 
o vėliau—gruodžio mėnesiui, kai Argen
tinoj bus veik pats vidurvasaris.

Kas gi šitoj konferencijoj bus svarsto
ma? Kas bus nutarta? Sunku kol kas 
numatyti. Konferencijos darbų dieno- 
tvarkis kažkoks ūkanotas. Veikiausiai^ 
bus užakcentuotai pabrėžta reikalingu
mas glaudesnės kooperacijos tarp visų 
abiejų Amerikos kontinentų kraštų — 
kooperacijos politikoj ir ekonominėj sri
ty j. Teisingai pastebėjo valstybės sek
retorius Hull, kalbėdamas Rio de Janei
ro mieste: “Iškilęs karas bile kur jau
dins ir grąsins taikai visur.” Kad to ka
ro išvengus, reikalinga stipri visų taiką 
mylinčių tautų‘vienybė. Litvinovas jau 
senai pareiškė, kad šiup.jtibpu taika ne
daloma. Jei taika, ji turi būt pasaulinė, 
nes iškilęs karas vienur, įsiliepsnos jis 
pasauliniai.

Bet Lotynų Amerikos respublikose 
šiuo tarpu veikia elementai, kurie neža
da gero taikai. Tokioj Brazilijoj, pačioj 
didžiausioj Pietų Amerikos respublikoj, 
fašizmas pakėlė galvą. Hitleris savo 
įtaką ten plečia įsiutusiu greitumu. Bu
enos Aires konferencija turėtų iškelti 
Monroe Doktrinoj paliestus dėsnius, ku
riais einant, nei jokia europinė bei azi- 
jatinė valstybė neturi teisės kištis nei į 
vieno amerikinių kraštų reikalus. Tuo 
būdu hitlerizmui būtų galima užduoti 
smūgis.

Tūlose Lotynų Amerikos respublikose 
reakcija labai aštri. Brazilija, Čilė, Pe
ru, ir kiti kraštai valdomi fašistiniais bei 
pusiau fašistiniais būdais. Demokratija 
ten paminta, nepaisant, kad tie kraštai 
vadinasi respublikomis ir turi laisviau
sias (buržuaziniam supratime) konstitu
cijas. Net ir Uruguajus, ilgą laiką bu
vęs laisvas ir demokratiškas kraštas 
(“Pietų Amerikos .Šveicarija”), šiandien 
jau varžo laisvę, persekioja darbo žmo
nes, smaugia demokratines įstaigas.

Visos Lotynų • Amerikos respublikos 
tebėra vienų ar kitų imperialistinių kra
štų įtakoja Vienur įsistiprinę anglai, ki
tur vokiečiai, dar kitur amerikiečiai. 
Dažnai šitie elementai nusveria tos ar 
kitos šalies vidujinius ir užsieninius 
tvarkymosi metodus.

Taigi, atsižiūrint į tai, Buenos Aires 
konferencija neišriš pačių svarbiausiųjų 
klausimų. Delegatai gali pasikalbėti, tie
sa, gražiai, prieteliškai. Roosevelto pra-. 
kalba gali būti sutikta entuziastiškai, 
bet po konferencijos pasiliks tie patys 
kivirciai ir painiava, kurioj šiuo tarpu 
Lotynų Respublikos keri.

Jei visos tos respublikos būtų demo
kratinės, nebūtų įsileidusios hitleriškojo 
bei mųssoliniškojo raugo, tai dalykai bū
tų kitokį ir ši konferencija žadėtų pa
sauliui kur kas daugiau naudos.

Rašydamas savaitraštyj “New Mas
ses,” Argentinos prezidento sūnus, Libo- 
rio Justo, mano, kad Jungtinių Valstijų

finansiniai interesai bandys iš šitos kon
ferencijos laimėti sekantį:

1. Užslopinti demokratinį ir tautinio 
išsilaisvinimo judėjimus Pietų Amerikoj 
ir Karibėjaus salose.

2. Susidaryti su Lotynų Amerikos ša
limis geresnes prekybos sutartis, kurio
mis einant, Amerika galėtų tose šalyse 
dominuoti.

3. Divorsuoti ’ Britanijos įtaką Pietų 
Amerikoj, ypačiai Argentinoj.

Tas viskas ilgainiui gali iššaukti ne
malonių nesusipratimų tarp Amerikos ir 
Anglijos interesų, kas, savo ruožtu, ne
bus naudinga taikos interesams.

Bet greta to, kas dedasi valstybių kan
celiarijose, ir greta to, kas bus Buenos 
Aires konferencijoj, visose Lotynų Ame
rikos šalyse mobilizuojasi demokratinės 
pajėgos, laisvę mylinčių žmonių pajėgos 
kovai prieš svetimus imperialistus ir sa
vų kraštų imperialistam parsidavėlius. 
Šitos jėgos bus didžiausiais faktoriais 
nusprendime, kaip valdysis Pietų Ame
rikos kraštai.

Jungtinių Valstijų laisvę mylinčių 
žmonių uždaviniu kooperuot su tais judė
jimais Lotynų Amerikos kraštuos, kad 
ju greičiau padėjus jiems išsilaisvinti ir 
išlaisvinti sukaustytas imperialistų re
težiais savo gimtines. Tas tai ir bus di
džiausia garantija pasaulio taikai ir pla
čiųjų masių (abiejų kontinentų) žmonių 
gerbūviui!

Kontr-Revoliucinis Trockizmas 
Katalonijoj

Barcelonos mieste, Catalonijoj (arba 
Ispanijoj) trockistai pradėjo leisti savo 
laikraštį, pavadintą “Riom,” o Madride 
trockistai leidžia laikraštį “La Batalla.” 
Abu laikraščiai savo vyriausiu uždaviniu 
stato atakuoti Sovietų Sąjungą ir kriti
kuoti Madrido Apgynimo Tarybą.

Trockistai priėjo prie to, kad išvedė iš 
kantrybės net socialistus. Suvienytos 
Socialistų Partijos (Katalonijoj) orga
nas “Treball” praneša, kad Kat&lonijos 
Apsigynimo Komitetas greijt “Riotn” lai
kraštį uždarys, kaipo provokacinį, kaipo 
ardantį darbininkų klasės vienybę, kai ji 
taip labai reikalinga. Podraug socialisti
nis laikraštis reikalauja tą patį padaryti 
ir su tuo trockistų laikraščiu, kuris išei
na Madride.

Tūliem gal atrodys keista, kad Ispani
jos trockistai šiuo tarpu stato vyriausiu 
uždaviniu ne sumušimą fašistų, bet puo
limą ant Sovietų Sąjungos, vienintelio 
krašto, kuris taip duosniai remia ir en
ergingai palaiko Ispanijos demokratiją, 
bet taip yra. Kas gi trockizmas? Tai ! 
kontr-revoliucinis judėjimas, apsimaska- i 
vęs kairiomis frazėmis, o veikiąs naudai 
fašizmo.

Trockizmas — didžiausias priešas So
vietų Sąjungos; jis priešas Liaudies 
Fronto, jis priešas visko, kas pažangu ir 
naudinga plačiosiom darbo žmonių ma
sėm. Apsimaskavęs “kairiomis” frazė
mis ir dažnai net komunistiniu vardu, 
trockizmas nekartą pasigauna į savo ei
les tūlus darbininkus, mažai prasisieku
sius politikoj ir marksizmo-leninizmo su
pratime.

Pas lietuvius Amerikoje trockistinio 
judėjimo iki šiol nebuvo, bet pastaruoju 
laiku Stilsonas, matyti, bando apsikabin
ti jį <tą judėjimą) abiemis rankomis. Ži
noma, trockizmas šalininkų lietuviuos 
darbininkuos nesusiras.

Suvaldė
SLA Pild. Taryba pereitame savo su

važiavime, pagaliau, nutarė uždrausti 
sekretoriui Vinikui košti per savo koš
tuvą naujus aplikantus. Iki šiol, mat, 
Vinikas spręsdavo kiekvieną aplikaciją: 
jei pasitaikydavo aplikantas, kurio poli
tinės pažiūros skirdavosi nuo jo, tai sek
retorius jį ir atmesdavo, kaipo “netin- <> 
karną.”

Reikia manyti, kad po šito pild. tary
bos suvažiavimo tas nepasikartos. Ap- 
likantų tinkamumą turės spręsti visa 
Pild. Taryba, jei bus reikalas, o ne vienas 
sekretorius.

Tai ir gerai, kad p. Vinikas tapo su
valdytas. Tas organizacijai eis naudon, I 

nors fašistams gali būti nelabai miela.

I
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STIPRINKIM FRONTU KOVOJE PRIEŠ 
KARĄ IR FAŠIZMĄ

Labiausia fašistų neap-1 veninio, kaip jie paleistu-
kenčiamu laikraščiu yra 
dienraštis “Laisvė”. Smeto-
nininkams padeda pulti 
“Laisvę” ir klerikalai, kurie 
su fašistiniais tautininkais 
dažnai pasirieja del valdžios 
lovio. Smetonininkai- puola 
“Laisvę” už tai, kad ji daug 
duoda žinių iš Lietuvos apie 
biednųjų gyvenimą, kad ji 
iškelia smetoninių, valdi
ninkų vagystes, kad ji turi 
Lietuvoje korė spondentų, 

/kurie teisingai aprašo vals
tiečių sukilimus prieš fašis
tinius smaugelius. O labiau
siai fašistai dūksta, kad

vauja, girtuokliauja, visai 
nepaisydami, kas bus po
mirtieš. Tie faktai kuni-
gam yra kartūs. Kunigai 
ne kartą teismais kabinę jo
si prie mūsų darbininkiškos 
spaudos. Atsimenate gar
siąją kunigo Petkaus bylą 
prieš “Laisvę.” Bet mes ir 
teismuose įrodėme, kad ką 
mes rašome apie kunigus 
yra tiesa.

Smetona, užsmaugęs lais
vės žodį Lietuvoje, matyt, 
kėsinasi ant mūsų laisvių 
Amerikoje. Vos kojas vel
kanti “Vienybė” skelbiasi ei-

“Laisve” remia Lietuvos. sianti dienraščiu. Jei ji iš- 
Liaudies Fronto vedamas Į eis dienraščiu, tai aišku kaip 
kovas už atsteigimą Lietu
voje demokratinės santvar-

Ijąs, žmonių laisvę ginąs as- 
! muo. Smetoninis fašismas 
jau atvirai kėsinasi ant mū
sų spaudos Amerikoje. Jis 
turi būt atmuštas!

Dabar eina “Laisvės” va
jus, labiau negu bent kada 
turime darbuotis, kad gavus 
“Laisvei” kuo daugiausiai 
naujų skaitytojų. Tuomi 
mes parodysime fašistams, 
kad jų užsimojimas pastoti 
“Laisvei” kelią bus atmuš
tas.

Šiemet yra “Laisvės” Si
dabrinio Jubilėjaus metai. 
Yra išleisti specialiai Jubilė- 
jiniai Certifikatai. Kiekvie
nas, velijantis “Laisvei” gy
vuoti, privalo tuojau įsigyti 
“Laisvės” Sidabrinio Jubi
lėjaus Certifikatą. Certifi- 
katą galite įsigyti už vieną 
dolerį. Šiomis dienomis cer
tifikatą įsigijo Chas. Moc
kus, Brooklyn, N. Y., už $1,

kos.
Einant “Laisvės” vajui, 

klebonai per pamokslus pra
garu gąsdina savo parapijo
mis už skaitymą “Laisvės”. 
Kodėl ‘griekas’ ‘Laisvę’skai
tyti? Ar todėl, kad ji lais
vamaniška? Juk fašistuo- 
janti tautiška spauda “Vie
nybė” ir keletas kitų lapukų 
irgi yra laisvamaniški, bet 
kunigai jų nepuola. Už fa
šistinių laisvamaniškų laik-
raščių skaitymą parapijo
mis pragaru negrąsina, su 
bedieviais fašistais kunigai 
broliškai sugyvena. Fašis
tams ir kunigams “Laisvė” 
yra bloga todėl, kad ji yra 
išraiška minties ir valios 
dirbančiosios liaudies, kad ji 
kovoja prieš parazitus.

Apart Lietuvos biednuo- 
menės reikalų aprašymo,ku
nigam nepatinka, kad “Lais
vė” Amerikoje lietuvius dar
bininkus šaukia organizuo
tis į unijas, reikalauti dides
nių algų ir geresnių darbo 
sąlygų. Mat kunigai gina 
stambiųjų kapitalistų reika
lus. Stambieji kapitalistai 
įsako kunigams laikyti saVo 
parapijonus tamsybėje, 
ir tie draudžia mąstyti apie 
geresnį gyvenimą esant gy
vais, įkalbinėja būti paklus
niems bosams, dirbti jiems 
už žemiausias algas ilgiau-
sias valandas, gyventi pus
badžiai. O “raskažių” viltį— 
kala per pamokslus—turėti 
po mirties.

“Laisvė”, kurios tikslas 
yra ginti skriaudžiamuosius
ir sakyti tiesą, rašo, kad ku
nigija kraunasi turtus ir 
tveria sau asmenišką laimę 
ant žemės. O parapijonams 
liepia laukt “laimės” po mir
ties, išmislyto dangaus ka
ralystėje. Tokį kunigų el
gesį “Laisvė” vadina apga
vyste—melu, žmonių mulki
nimu. “Laisvė” iškėlė fak
tus iš keliolikos kunigų gy-

diena, jog Smetona, aplup- 
damas Lietuvos valstiečius- 
mūsų tėvus, brolius ir sese
ris-,—finansuos “ V i enybę.” 
Išleidimu “Vienybę” dien
raščiu fašistai mano pa
kenkti “Laisvei.”

Fašizmas negali pastoti 
kelio “Laisvei,” demokratiją 
ginančiam liaudies dienraš
čiui! Tą turi suprasti kiek
vienas už demokratiją sto-

ir Chas. Matthews, New 
York City už $1.00.

Remkime “Laisvę”, pla
tinkime ją, stiprinkime Am
erikos pirmeiviškosios vi
suomenės frontą prieš bar
barišką Lietuvos ir viso1 pa
saulio fašizmą, kuris anot 
Henri Barbusse — yra pil-
nas karo, kaip debesys žai
bo.

P. Buknys.

NAPASIVeLUOK
Kol jaunas, jei neapsivesi,
Tai kaip tik jaunystę pamesi, 
Greitai į kuprą susitrauksi, 
Veidą kaip naginę surauksi, 
O dar pražilsi ar nupliksi, 
Tai, jau taip senberniu ir liksi....
Kol jaunas, jei nesimokinsi, 
Smuklėj’ alkūnėm barą trinsi, 
jei neisi prakalbų klausyti, 
Tik nuolat kazyres daužyti, 
Laikraščių, knygų neskaitysi,

Tai šviesios dienos nematysi!
Jei veltui laiko neaikvosi, 
Tai daug išmoksi, sužinosi, 
Žinosi, kaip priešus pažinti, 
Ir kaip savo tiesas apginti, 
Busi protingas-sąmoningas, 
Sau ir darbo klasei naudingas!

Raguotis.

KORESPONDENTŲ BALSAI
Nesutinku su Drg. A. B. 

Patarimais

Patėmijau “Laisvėje” lap
kričio 9 d. drg. A. B. darant 
pastabas, kad nereikalinga 
tiek daug rašyti apie atidary
mus susirinkimų ir minavoti 
vardus veikėjų, gaspadinių,
gaspadorių, rengėjų ir tt. Rei
kia, girdi, rašyti tiktai agul- 
niai apie veikimą.

Bet man atrodo, kad toks 
jo patarimas negali būti nau
dingas ir sėkmingas “Laisvei.” 
Dalykas tame, kad dar mes 
turime visokių minčių veikėjų. 
Man pačiai teko sutikti mažo 
veikimo draugų ir draugių, 
kurie reikalauja, kad būtų 
įdėta laikraštin apie jų dar-

John L. Lewis (viduryje) tariasi su Stiklo Darbininkų 
Federacijos prezidentu Glenn McCabe kaslink organi
zavimo darbininkų į industrines unijas.

bavimąsi. Aš paklausiau, ko
dėl reikalaujate, kad būtumėt 
aprašyti? Tai jie atsakė: Jei
gu aš darau ką nors bei veikiu 
del visuomenės labo, tai aš no
riu, kad mane žinotų. Aš irgi 
noriu žinoti, ką kiti veikia, ar 
jie užima kokią nors vietą ju
dėjime. Sako, ne tik del gar
bės, bet ir del didesnio įtrau
kimo į veikimą. O jeigu, gir
di, nepaminėsite laikraštyje, 
tai galite apsieiti ir be manęs 
ir tt.

Ir daug geriau eis veikimas, 
jeigu nebus perdaug trumpi
namos korespondencijos.

Gerai tau, draugas A. B., 
kad tu ant tiek matai, kad tas 
nereikalinga. Bet kad pačiam 
reikėtų prieiti ir prašyti pa- 
gelbos del' vajaus, del parengi
mų arba aukų kokiam nors 
tikslui, tai turėtumei menkas 
pasekmes su savo augštomis 
mintimis.

Argi nėra laiko bei vietos 
įdėti tai, kas rašoma kores
pondentų? Yra vietos, bet tai 
reikėtų nedėti perdidelių pa
veikslų. Juos galite pamažin
ti ir taip pat galite geriau per
žiūrėti įvairius skyrius. Bet 
nereikia trumpinti korespon
dencijas iš miestų ir nereikia 
išmesti jose suminėtus veikė
jų vardus.

Mes rašome korespondenci
jas, kad pritraukti žmones 
prie veikimo, kad iš mūsų vei
kimo būtų didesnė pasekmė. 
Tiesa, kad jau visi būtų taip 
pasišventę del veikimo, kad 
nieko nepaisytų, tai gal ir bū
tų geriąu trumpai rašant. Bet 
dar toli gražu palaukti iki to.

Ypatingai mūsų draugės 
moterys nekuriose vietose la
bai sunkius darbus atlieka. 
Bet jos mažiausia minavoja- 
mos spaudoje. Daugiausia vy
rai minavojami. Yra tokių 
moterų, kurios sako: Mūsų 
gerai atliktą darbą pasisavino 
vyrai, parašė, kad atliko drau
gai, o ne draugės.

Būtų labai gerai, kad tie, 
kurie supranta gerai veikimą, 
savo raštais stengtųsi daugiau 
pritraukti prie veikimo mažes
nius veikėjus.

Rašau, kad moterys yra 
perdaug paniekinamos ir nuo 
mūsų pačių progresyvių vyrų. 
Aš nesigisriu, bet tik paminė
siu, kad aš galiu ką nors ge
rą atlikti del visuomenės ge
rovės ir atlieku—su pagelba 
mano draugų ir draugių. La
bai ačiū jiems. Jeigu aš ren
ku aukų, tai gaunu pusėtinai. 
Del “Laisvės” jau turiu $10. 
Turiu ir prenumeratų. Paren
gimuose taip pat pasekmes tu
riu. Bet nuo kai kurių mūsų sil
pnapročių draugų vyrų netei
singų papeikimų gaunu. Man
daug sykių būna taip, kad 
darbas dar nebaigtas, o jau 
skubinasi duoti papeikimą. 
Užtai, kad moteris darbuoja-
si, o ne vyras.

U. D.
Los Angeles, Calif.

Nuo Red. Atleisite, kad 
šiek tiek sutrumpinome jūsų 
išvedžiojimus apie vyrus. Mat, 
raštas būtų pasidaręs labai il
gas.

Rumford, Me.
Iš ALDLD 34 Kp. Susirinkimo

Lapkričio 15 d. susirinko 
keletas narių ir svarstė orga
nizacijos reikalus. Mes be
rods turime pusėtinai narių, 
tačiau didžiuma susirinkimų 
nelanko. Tai labai peiktinas 
dalykas. j

Kad ir mažas narių būrelis 
atsilankė” vis tiek aptarėme 
dal^ku'š'?' ' Priėjus prie Ispa
nijos darbininkų kovos, nutar
ta iš kuopos iždo paaukauti 
$38.38.

Draugai, ateityje lankykite 
kuopos susirinkimus.

Darbai šiuo tarpu eina ge
rai, nes Oxford Paper Co. 
dirba po šešias dienas į savai
tę. Gi kita popierinė yra už
daryta.

Vienas iš Narių.

Kulpmont, Pa.
Atitaiso Klaidą

Gerbiamoji Redakcija!
“Laisvėje” nuo 16 d. gruo

džio, korespondencijoj rašyta, 
kad apsivedė A. Deveikis su 
Ona Ručiuniene. Tai yra ne
teisybė. Prašome redakcijos 
atšaukti tą paskelbimą, nes aš 
nesu apsivedęs.

Adolfas Deveikis.

Lengvų Drabužių Krautuvės 
Pasitraukia iš Reakcinio 
J. Valst. Prekybos Rūmo
NEW YORK. — Naciona- 

le Sąjunga marškinių ir kitų 
lengvų drabužių pardavinė
tojų lapkr. 24 d. atsimetė 
nuo Jungtinių Valstijų Pre
kybos Rūmo todėl, kad di
dieji kapitąlistai neduoda 
jai tinkamos atstovybės val
dyboje Prekybos Rūmo. 
Prie sąjungos priklauso 5,- 
600 krautuvių, kurios per 
metus parduoda $5,000,000,r 
000 vertės lengvųjų drabu
žių. Jinai pritaria daugeliui 
N RA punktų, prieš kuriuos 
kovoja stambieji kapitalis
tai Prekybos Rūme.

London, lapkr. 24. — Pra
nešama, kad Sovietai keti
na savo karo laivais apsau
got sovietinius prekybos lai
vus, plaukiančius Ispanijon.
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LIT C t 11 O U ir M IE N AS
Juliaus Janonio Motina Rašo

Šiomis dienomis gavome laišką nuo Juliaus 
Janonio (Vaidilos Ainio) motinos, kuri gyve
na Pasadena, Md. Mes jos prašėme parašyti 
atsiminimų apie savo sūnų—genijališką lietu
vių proletarinį poetą—kurio tragiškos mirties 
20-metinių sukaktuvių minėjimas bus sekan
čiais metais.

Ludwig Renn Ispanijoj
Garsusis Vokiečių rašytojas, Ludwig Renn, 

įstojo į Ispanijos respublikos gynėjų armiją 
kovoti prieš fašizmą. Pasaulinio karo metu 
Ludwig Renn buvo Vokietijos armijoj artile
rijos kapitonas. Jis turi daug patyrimo ir žino
jimo toj šakoj. Ispanijos respublikos valdžia 
Ludwiga Renną padėjo į labai atsakomingą 
vietą.

Po karo Ludwig Renn parašė keletą apysa
kų, kurios buvo išverstos į eilę kitų kalbų. 
Užėjus Vokietijoj juodojo fašizmo bangai, 
Renn pabėgo iš Vokietijos ir gyveno užsienyj 
užsiimdamas literatiniu darbu.

Dabar rašytojas, kaip ir tinka anti-fašistui 
ir darbo žmonių laisvės gynėjui, aktyviai da
lyvauja kovoj prieš Ispanijos banditus, liau
dies neprietelius—fašistus, apginkluotus Vo
kietijos ir Italijos ginklais.

Naujos Apysakos—Vertimai
Drg. D. M. šolomskas šiomis dienomis iš

vertė lietuvių kalbon apysaką “Julius.’' Jos 
autorius yra žydų tautybės rašytojas M. Da
niel. Apysaka liečia Vilniaus Sovietą, kuris 
buvo įsteigtas 1919 metais. Apysaka žingeidi ir 
lengvai skaitosi.

Tas pats vertėjas pasišovė ir kitą apysaką 
versti—“Caras Paskutinis.” Ją parašė S. Msti- 
slavskis. čia aprašoma, kaip buvo nuverstas 
Rusijos caras Mikė Antrasis ir paskutinysis. 
Kadangi sekančiais metais sukanka lygiai 20 
metų nuo caro Mikės nuvertimo, tai mes šią 
apysaką ir patieksime mūsų skaitytojams; 
spausdinsim “Laisvėj.”

Veikalų Rašymo Kontestas
Dažnai girdime nusiskundimų, kad stokuoja 

mums, Lietuvių Meno Sąjungos vienetams 
(dramų grupėms, chorams), veikalų. Dažnai 
mūsų vienetai vaidina menkos vertės veikalus 
ir dar dažniau vaidina veikalus svetimus, ža
lingus mūsų- interesams, mūsų pažiūroms. Ir 
visa tai pateisina veikalų stoka.

Neretai užpuolame menininkus, barame 
juos, kritikuojame už netinkamų veikalų vai
dinimą. O jie vis taip pat monotoniškai at
kerta :

—Parašyk geresnį, duokit geresnį veikalą. 
Parašykit! Duokit!

Na ir kas gi tuos veikalus turėtų duot? Lie
tuvių Meno Sąjunga? O iš kur ji ims? Reikia 
parašyt! Kas gi rašys? Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro Komiteto nariai? Ne. Mes neturi
me spėkų tam darbui. C. K. veikia liuoslaikiu, 
atitrukdamas nuo kasdieninių darbų. O tokia 
organizacija turėtų turėt bent vieną asmenį, 
kuris rūpintųsi tik tuo reikalu.

Ir to negana.
Vienas—tai vis vienas.
Mums reikia daugiau žmonių, rašytojų, ku

rie gamintų veikalus. Ir reikia rašytojų ne 
tik taip sau iŠ pavadinamo. Reikia gerų rašy^ 
tojų—dramaturgų. Reiškia, veikalas parašyt 
ne lengva.

Reikia tai reikia dramaturgų, bet ar mes 
jų turime?

Turim.
Jie jau padarė gerą pradžią. Pavyzdžiui, 

Mikas Rasoda patiekė mums puikų veikalą— 
“Spartaką,” Palanta—“Inkviziciją,” Jonyla— 
“Bedarbius,” Juratė-Jurata—“Pradžią,” Juš- 
kutis parašė bent kelis veikalus, J. N. padarė 
gerą pradžią, V. B. parašė “Moteris Gatvėj” ir 
visa eilė jų mėgina, daro bandymus dramoje. 
Ir nesuminėt jų visų! Geras būrys pradedan
čiųjų rašyt. To ir gi negana.

Lietuvių Meno Sąjungos C. K. posėdžiavo, 
galvojo, kaip pravest gyveniman Septintojo su
važiavimo tarimą—organizuot rašytojų rate
lius. Planai jau sudaryti. Tas darbas bus vyk
domas gyveniman.

Ko mūsų dramaturgams trūksta? žinybos ir 
laiko. Vot Čion tai ir ateis LMS jiems pagel- 
bon. Be rašymo, jie turi eibes kitų darbų, rei- 
kalų-reikalėlių. O veikalų rašymą padeda an- 
tron eilėn arba net paskutinėn. Jie sako: “tu

rėsiu laiko, ir parašysiu.” No ir taip vilkina. 
O mūsų menininkai, teatrų mėgėjai nelaukia 
jų. Atėjo laikas ir rėkia: “Duokit veikalų!”

Benė bus jau laikas dramaturgams pagalvot 
rimtai ir tą antraeilį darbą padaryt pirmaei
liu. Kiek galint aprubežiuot laiką kitiems dar
bams ir pasistatyt vyriausiu uždaviniu studi- 
juot dramaturgiją, kurt ją ir dirbt toj srityj 
išsijuosus, šis darbas neturi būt pripuolamai 
dirbamas, bet nuolatos, nuoširdžiai, apgalvotai.

Pradžiai šio svarbaus darbo Lietuvių Meno 
Sąjunga siūlo veikalų rašymo kontestą ir ski
ria tris dovanas.

Šiame konteste gali dalyvaut Pietų Ameri
kos, šiaurių Amerikos ir Kanados rašytojai.

Su šiuo kontestu veikalų rašymas neužsi
baigs. Kaip minėjom, LMS CK sudarė planus 
lavinimui rašytojų. Apie tai teks kalbėt kitu 
syk.

Dabar Lietuvių Meno Sąjungos CK stato 
svarbiausiu uždaviniu mūsų rašytojams—da
lyvaut šiame konteste.

Tad į darbą visi!
KONTESTAS

LMS CK, skelbdamas veikalų rašymo kon
testą, stato sekamus reikalavimus:

(1) Veikalas turi būt nemažiazi, dviejų aklų 
ir nedaugiau trijų.

(2) Veikiančiųjų asmenų—10 (gali būt ir 
mažiau), bet nedaugiau dešimties.

(3) Veikalui medžiaga turi būt imama iš 
Šiaurių Amerikos, Pietų Amerikos bei Kana
dos lietuvių gyvenimo.

(4) Laikas: Kontestas prasidės su 1-md die
na gruodžio, 1936—baigsis su 1 diena birželio, 
1937 m.

(5) Dovanos veikalų rašymo kontestantams 
skiriamos trys:

(a) $50
(b) $25
(c) $15.

(6) Veikalų dvasia neturi būt: priešdarbi- 
ninkiška, priešrasinė, bei šovinistinė.

(7) Manantieji dalyvaut šiame veikalų ra
šymo konteste prašomi užsiregistruot (pra
nešt.) LMS sekamu antrašu: Lietuvių Meno 
Sąjunga, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(8) Veikalų sprendėjai susidės ne iš Lietu
vių Meno Sąjungos CK, bet bus parinkti spe
cialiai. Jų sąstatą paskelbsime vėliau.

PRANAS PAKALNIŠKIS,
LMS Sekretorius.

“Partizanai'’ Eina Scenon
“Partizanai”—Vienaveiksme Drama. Pa
rašė J. Apuškin, Laisvai Vertė Palanta. 
Išleido Lietuvių Meno Sąjunga. Scenoj 
Stato Lietuvių Liaudies Teatras, Po Di- 
rektyva-Režisura Artisto Jono Valenčio. 
Pirmas Vaidinimas Įvyksta Lapkričio 29 
d., Labor Lyceum Svetainėj, Brooklyne,

Lietuvių Darbininkiškų Organizacijų 
Parengime.

“Partizanai” yra revoliucinis veikalas. Vaiz
duoja imperialistinių valstybių intervenciją 
Sovietų Sąjungoj 1919-1920 metais. “Partiza
nai” vaizduoja pačius opiausius, tragingiau- 
sius momentus Sovietų gyvenimo pradžios.

“Partizanai,” .kalbant konkrečiau, perstato 
kovą tarpe partizanų ir pulko baltagvardie
čių, kuriems vadovavo anglų karininkai. Tad 
pati veikalo forma, technika daugiau simbolis
tinė, negu realistinė. Veikalas mum parodo ne 
psychologinius charakterių pergyvenimus, ilgą 
gyvenimo procesą—metus, desėtkus metų, kaip ’ 
kad. matome O’Neill’o ir kitų veikaluose. 
“Partizanai” vaizduoja revoliucinius nuoti- 
kius, pačius tragiškiausius momentus. Kitaip 
sakant, veikalas parodo tam tikrus įvykius, 
konfliktus. Todėl “Partizanai” yra toks gyvas, 
pilnas kovų veikalas.

Ši veikalo forma negali parodyt ir neparodo 
visą Patapo gyvenimą, o parodo tik tą jo 
momentą, kuomet Patapas virto partizanu— 
Revoliucionierium. Vienaveiksmis veikalas, tai *' 
yra tokia veikalo forma, kaip kad “Partiza
nai,” dažniausia parodo gyvenimo tik labai 
trumpą > periodą, gal vieną popietį, arba tik 
porą valandų, ‘kuomet kiti veikalai parodo 
metus ir desėtkus metų gyvenimo.

Tai tiksliai pabrėžėme, kad • mūsų publika 
galėtų geriau sūprasti veikalo turinį ir formą.

“Partizanai”, po Jono Valenčio direktyva, 
išeina į svietą gražesniu, papuoštu meno dra
bužiais gražiau, negu jis išrodo tik literatūros 
formoj. Tad, galima tikėtis, kad “Partizanus” 
mėgs mūsų darbininkiška publika.

“Partizanų” siužetas yra sekamas: Atsitiki
mas dedasi eigulio grintelėje. Vyriausiais cha- • ' •
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rakteriais yra partizanas Krūtys, eigulis Pa
tapas ir Nastė, Patapo duktė. Paskiaus rusų 
baltagvardiečių kapitonas, anglas majoras ir 
kareiviai.

Intervencijos laikais (1919-1920 metais) 
anglai veikliai dalyvavo kare prieš Sovietų val
džią, prieš “raudonuosius.” Jie darė įvairius 
suokalbius, vadovavo daugelį intervencijos 
akcijų. Net pačioje Maskvoje, anglų ambasa
doj, buvo suokalbių centras ir net ginklų 
sandelis. Kuomet Sovietų valdžia darė kratą, 
tai anglai ėmėsi .ginklo. Ir čia’, pačioje Sovietų 
sostinėje, tapo nukauta sovietinis karininkas, 
kuomet ėjo areštuoti suokalbininkus.

“Partizanuose” vaizduojama vienas anglų

JONAS VALENTIS
tipas, Ser Robertsas, kuris jau turi karinio 
patyrimo “Indijoj, Mesopotamijoj, Irake” ir 
kitur, kur Anglijos imperializmas yra paver
gęs silpnesnes šalis. Intervencijoj prieš So
vietų valdžią Rusijoj, anglai, francūzai, japo
nai imperialistai ne tik davė pinigų, ginklų, 
maisto, drabužių, kaip kad dabar duoda Is
panijos fašistams, bet jie ir įsakymus davė 
baltagvardiečiams. Tokį angjų imperializmo ti
pą “Partizanuose” duoda Ser Robertsas. Ji
sai vadovauja gaudymą partizano Kručio, nes 
pastarasis turi pakietą (nešulį) pristatyti rau
donarmiečiams.

Roberste parodoma simbolis Anglijos im
perializmo, šalies, kuri yra daugiausia paver
gusi svetimų kraštų, ..kuri vergia Indiją ir 
kitus kraštus. Robertsas daro kratą pas eigulį, 
jis duoda įsakymus Gurjevui, baltagvardiečių 
kapitonui. Ir tai yra realūs istoriniai faktai.

Patapas, virš 60 metų senukas, eigulis. Jis 
tarnauja ponui Arkiejui—miškų sargas. Pata
pas “Partizanuose” yra liaudies tipas, simbo
lis. Jis nesikiša į politinius reikalus, jis iš
skirtas nuo kitų darbininkų. Jis girdi apie 
baltuosius ir raudonuosius, bet nei vieniems 
tikrai nepritaria. Gi jo duktė Nastė pritaria 
raudoniesiems. Nastė dar jauna, greitai per
imanti naujas idėjas, senukas Patapas—“ne
greitas,” jam nesuprantama revoliucijos kovos, 
jos. idealai.

Tačiaus revoliucijoš eiga palietė ne tik 
miestą. Ji palietė kaimą ir tarp miškų gy
ventojus. Jei ne supratimas, tai pati revoliu
cija, piliečių karo veikla palietė, išjudino ir 
“bepartyviškąją” liaudį. Tokį “bepartyvį” tipą 
Patapas ir parodo. Pirma, jis jau pergyveno 
virš 60 metų kartaus ir skurdaus gyvenimo. 
Jis girdėjo apie partizaną Krūtį visokių bai
senybių pasakojant. Paskiaus Gurjevas ir Ro
bertsas, baltiejį karininkai, įsiveržia į Patapo 
grintelę, senuką smaugia, muša, jam primeta 
Kručio slėpimą, apie kurį senukas nieko ne
žino. Jį palietė, pagaliau, ne tik kalbos, žinios, 
bet pati žiaurumo ranka, šis žiaurumas galu
tinai Patapą nustatė prieš baltuosius.

Pagaliaus čia pasirodo ir Krūtys. Patapas 
pamatė, kad jis nėra toks baisus, kokiu jį bal
tieji piešė. Išsikalbėjus, pasirodė, kad Krūtys 
kovoja ir už Patapo reikalus. Gal taip pat 
pirmu kartu senukas čia sužinojo tikrą tiesą 
apie partizanus ir revoliucijos siekius. Todėl 
šioje vietoje, kuomet asmeniai buvo paliestas 
piliečių karo, senukas Patapas pasikeitė—jis 
perėjo į raudonųjų pusę, į revoliucijos pusę. 
“Partizanai” v.aizduoja šį Patapo gyvenimo 
momentą. ;

Tai tikrovė. Ramiu gyvenimo laiku dalykai 
ir žmonės taip greitai nesikeičia, bet revoliu
cijos laike jie keičiasi valandom. Revoliucijos 
laiku žmonės pereina vienon ar kiton pusėn tik 
perskaitę žinią, išgirdę prakalbą, pamatę de
monstraciją. 1917 metų Revoliucijos laiku mi- 
lionai tokių Patąpų perėjo į raudonųjų pusę.

Kuomet baltieji sušaudė Krūtį, tai jo par
eigą, pristatymą nešulio raudonarmiečiams, 
paėmė senukas. Revoliucijos kovose daug krito

aųkų, bet jų vieton stojo nauji kovotojai. Pata
po perėjimas prie revoliucijos—yra išdavas jo 
ir milionų kitų skurdo, vargo, pergyvenimo, 
kuris sukrovė, pribrandino revoliucinę eks
ploziją, persilaužimą iš senojo pasaulio į 
naujj.

Partizanas Krūtys išlaiko savo revoliuci
nę poziciją iki mirties. Jis jau pašautas, su
žeistas, baltagvardiečių naguose, bet neišsiža
da tikslo. Jis kovoja ne del garbės, bet del visų 
labo. Kuomet Nastė, gailėdamasi Kručio, jau 
arti iki išdavimo nešulio baltagvardiečiams, 
tai Krūtys ir čia randa išeitį. Jisai, jau na
guose Robertso ir Gurjevo, matydamas, kad 
jo laukia mirtis, o Patapas ir Nastė taip pat 
kliūva į baltagvardiečių nagus, sugebi išgel
bėti tikslą—nešulį.

Šiame momente partizanas Krūtys susivo
kia, įtaria Patapą ir Nastę jo išdavime, su
ėmime. Tuo būdu baltagvardiečiai neliečia Pa
tapą, kuris turi progą perimti partizano par
eigas ir neša nešulį raudonarmiečiams. Krūtį 
sušaudo, bet jo vietą užima Patapas. Tai revo
liucinis realizmas.

Lietuvių Liaudies Teatras turėtų būti kvie
čiamas ne tik į apielinkės, bet ir į tolimesnes 
kolonijas šį veikalą suvaidinti, žinoma, karei
vių, karininkų kostiumai sudaro išlaidų. Ta
čiaus mūsų judėjimas, kad duoti gerą, revo
liucinį kūrinį, neturi žiūrėti tik į išlaidas.

Veikale dalyvauja jau gerai pralavinti L. L. 
T. vaidylos: J. Visockis, N. Pakalniškis, J. 
Aymanas, E. Dubin, A. Bagdonienė, A. Šert- 
vietaitė, J. Lazauskas, P. Baranauskas ir kiti. 
Kai kurioms rolėms mokytojas J. Valentis pri
rengė po du vaidylas.

Norintieji kviesti Lietuvių Liaudies Teatrą 
suvaidinti “Partizanus” ar kitą veikalą, rašy
kite sekretoriui: P. Baranauskas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

V. Bovinas.

Dailioji Literatūra

Aktoriai ir “Ant Bedugnės Krašto”
žmonės sako: “Geriau vėliau, negu nieka

dos.“ Nors brooklyniečiai lietuviai darbinin
kai susirūpino teatrale daile gan vėlai, paly
ginus jų ten veiklą ir gyvenimą, vienok dar 
nėra per vėlu tą jau senai užsiimamą darbą 
pagerinti... Ir ištikrųjų gana malonu žiūrėti, 
kada tas darbas yra gerinamas.

Po susitvėrimo Brooklyn© lietuvių teatralės 
grupės, man pirmą sykį teko matyti juos lo
šiant. Kiek galėjau palyginti pirmesnius tų 
pačių draugų lošimus su dabartiniu lošimu, 
tai tikrai reikėjo stebėtis, koks yra didelis skir
tumas tarp dabartinio jų lošimo ir, pirmesnių- 
jų. Dabar jie ant scenos jau, taip sakant, gy
vi ir lankstūs, o ne mediniai kareiviai, kaip 
pirmiaus atrodydavo. Jau kalbų pas juos nebe- 
pritrūksta: sykiu su kalba, sykiu su veiksmu 
išnyksta aktorius nuo scenos' natūraliai; žiūrė
tojas rodos to ir nepastebi, nes kas kitas ką 
nors kitą jau kalba ar veikia.

Jeigu kokių mažų trūkumėlių ir būna, paly
ginus su profesionalais aktoriais, tai jie nesu
daro jokių nesmagumų žiūrėtojui. Ir tuos trū
kumėlius galima pastebėti tik labai kritinga 
akia. O jeigu nekritingai žiūrėsi, tai jų loši
mas išeis taip natūraliai, kaip ir nuolat užsi
imančių tuo darbu. Iš tų draugų, kurie dirba 
dirbtuvėse dienomis ir užsiima tokiu kebliu 

' darbu, kai lošimu, geresnio lošimo vargiai be
galima ir norėti.

Dabar ko labiausia trūksta lošime bile vei
kalų, tai tinkamų scenerijų. šį veikalą ma
čiau lošiant Great Necke. Tie draugai jokiu 
būdu nepajiegė prirengti tam veikalui tinka
mos scenerijos, nors visai paprastos reikėjo. 
Jie užkabino baltas paklodes aplink estradą, 
ir ant jų pakabino paveikslą ir langą. Tas jau 
taip prastą įspūdį padarė, kad prastesnio 
negalėjo ir būt: atrodė, būk lošiama po ba
laganu.

Paprastas scenerijas turėtų turėti svetainių 
, savininkai. Geresnės svetainės jas ir turi, bet 

nevisada darbininkiškos organizacijos gali 
samdyti geresnes, brangesnes svetaines. Joms 
tankiai reikia pasitenkinti bile svetainėle.

Brooklyno lietuviai darbininkai turi nemažai 
savo artistinių spėkų. Scenerijos būt galima 
padaryti visai be daug iškaščių. Tik visos 
kliūtys susidarytų, tai tų scenerijų užlaikyme 
ir jų pervežiojime iš vietos į vietą. Bet gal ku
rią dieną ir tas bus nugalėta, jeigu tik brook- 
lyniečių teatralės grupės darbas bus tinkamai 
įvertinamas visuomenės ir užtenkamai remia
mas.

Dabar apie tą veikalą “Ant Bedugnės Kraš-
(Tąsa 4-tam pusi.)

Įsigykite Šiuos Svarbius 
Literatinius Kūrinius.

BEŠV1NTANT1S RYTAS
Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

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

to

MORTOS VILKIENES 
D1V0RSAS

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

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

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 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune

MAČ10-KEKŠT0 
EILES

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

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, kur 

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 

pokarinė epocha
Parašė 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:

“LAISVE“
427 LORIMER ST., 

Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas

MENO SKYRIAUS DALIS

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
to.” Kurie dar jo nėra matę, tai jiems nebus 
galima suprasti, jeigu bus kalbama apie jį be 
paaiškinimo jo sudėties. Taigi keliais žo
džiais čia jį paaiškinsiu.

Šiame veikale yra atvaizduojama carinės 
Lietuvos vidutinio ūkininko gyvenimas, ūki
ninko šeimyna susideda iš tėvo, motinos, dvie
jų sūnų ir dukters. Tėvas didelis girtuoklis; 
vyresnis sūnus seka jo pėdomis; duktė taipgi 
ūkio pūstytoja. Jaunesnis sūnus leidžiamas 
gimnazijon. Motina darbšti ir labai rūpestinga 
gyvenime.

Tėvas praskolina ūkį ant vekselių, ant pen
čių šimtų rublių sumos, pas karčiamninką, 
žydą. Vyresnysis sūnus slaptomis veža grū
dus taipgi pas tą patį karčiamninką, o gautus 
pinigus prageria, iš ko ir galą gauna. Duktė 
taipgi vaginėja savo namų daiktus ir neša 
miestan parduoti saviems reikalams.

Pagalios, karčiamninkas verčia ūkininką 
jam skolą grąžinti; pastarasis netik pinigų 
neturi, ale jau patale su mirčia kovoja. Kada 
ūkininkas jau būna metamas iš savo gyvenimo, 
ateina “skūpusis” dėdė ir praneša, jog laiškas 
esąs atėjęs nuo jaunesnio sūnaus su penkiais 
šimtais rublių; bet tuo pat syk ir ūkininkas 
pasimiršta.

Veikalas labai natūralūs ir, galima sakyti, 
paimtas iš tikro Lietuvos tūlų ūkininkų gyve
nimo prie caro. Aš ir pats galėčiau prirodyti 
bent kelis tokius gyvenimus; ir kiekvienas bu
vusių Lietuvoj gali atmint taip gyvenusių savo 
apylinkėj. Panašiai gyvenančių ūkininkų buvo 
paprastas atsitikimas.

Kas tame veikale nenatūralu, pagal Lietuvos 
gyvenimą, tai tie penki šimtai rublių, kuriuos 
būk sūnus atsiunčia iš savo uždarbio iš Vil
niaus. Tokių atsitikimų jeigu ir buvo, kur kas 
nors išgelbsti ūkį nuo pražūties, tai jie nesu
daro jokios tikrenybės Lietuvos gyvenime.

Toks priedas esti stačiai artificialis, dirbtinas, 
ir paimtas iš krutomų paveikslų gamintojų, 
idant užbaiga būt saldi, o ne karti, kaip ištik- 
rųjų būna.

Pastebėjau, jog tūli draugai užsipuola, kad 
įdėjimas žydo į tą veikalą, tai būk esąs dau
giau niekas, kai tik anti-semitizmas, žydų pa
niekinimas. Kodėl tie draugai taip turėtų ma
nyti, tai negaliu suprasti, Rodos jie nebūt gy
venę tais laikais Lietuvoje ir nežinotų, jog ta
da kitų karčiamninkų Lietuvoj kaip ir nebuvo 
apart žydų. O jeigu ūkininkas gėrė pas kar
čiamninką ir pragėrė ūkį, tai nedaro skirtu
mo, ar jis (karčiamninkas) būt daugiau davęs 
gert, ar mažiau, vistiek ūkininkas būt /viską 
pragėręs.

Priėmimą vogtų daikty irgi negalime pri
mesti niekinimu žydų. Jeigu tada beveik visi 
karčiamninkai buvo žydai, tai tarp jų, tik na
tūralūs daiktas, buvo ir prastų, sukčių, kurių 
yra kiekvienoj tautoj. Jeigu tada būt buvę 
visi lietuviai karčiamninkai, tai tarp jų būt 
atsiradę ir prastų, sukčių ir stačiai žulikų. 
Tada girtuoklis ūkininkas būt nešęs viską, vo
gtą ir nevogtą, pas lietuvį karčiamninką pra
gerti.

Mes, komunistiniai nusistatę darbininkai, tur 
būt per daug esame sentimentališki link 
skriaudžiamųjų tautų, kad jau nebematome, 
arba nenorime matyti tų tautų tūlų žmonių 
prastus darbus. Tuomi nieko neatsieksime. 
Jeigu kas yra prasto pas bile tautos tūlus žmo
nes, ji keno skriaudžiama ar ne, tatai visai nėr 
prasmės slėpti ir glostyti. Taip darydami daro
mės sau 'daugiau blčdies, negu naudos. Nėra 
reikalo visus, taip sakant, aniuolėliais piešti, 
kada jie to nėra užsitarnavę.

A. Gilman.
.Red. Pastaba. — šis d. Gilmano rašinys bu

vo prisiųstas jau apie trys savaitės atgal, bet 
per mūsų neapsižiūrėjimą jis iki šiol nebuvo 
įtalpintas. Talpindami jį šiame num., atsipra
šome rašytojo del šito nesusipratimėlio.

BOSTONO ŽINIOS
RADIO

Prašome užsistatyti savo ra
dius—WHDH stoties (830 ki- 
locikliaus) kaip 9:30 ryte, šį 
sekmadienį.

1— Prano Kraučiuno orkes
trą iš So. Bostono.

2— Julija Metrikaitė, daini
ninkė iš Worcesterio.

3— Kalbės S. E. Vitaitis,
“Tėvynės” redaktorius iš New 
York o. *

Po programai prašome pa
rašyti laišką arba atvirutę į 
stotį WHDH, Lithuanian Pro
gram, Boston, Mass., praneš
dami, kaip patiko programa. 
Jei norėtumėt išgirsti kokią 
dainą ag muziką, malonėkite 
pranešti ir mes bandysim Ju
mis patenkinti.

Steponas Minkus, 
garsintojas.*

Padaugės Bedarbių
Bostono miestas po pirmos 

gruodžio (December), pa
leis 3800 WPA darbininkų, 
kurie taisė miesto gatvės .ir 
šaligatvius.

Majoras Mansfield sakosi, 
rūpinasi surasti šiems darbi
ninkams kitus darbus iki pa
vasario, kuomet ir vėl pradė
sią taisyti gatves. Reiškia ra
mina. Tik palaukit ir vėl dirb
site. Tikrenybėj yra apgavi

mas. Darbas gaut, tai kaip ko
kia laimė rast. Na, prie tam 
va stubų taisymas, maliavoji- 
mas ir gi apsistoja keliems 
mėnesiams.

Šią žiemelę reikia tikėtis, 
kad Bostonas matys stiprias 
bedarbių demonstracijas su 
reikalavimais: Pašalpos ar 
darbo.

Atsargiau—Apsižiūrėt
Pereitą savaitę automobilių 

nelaimėse Bostone užmušta 2. 
Franas Šalinskas nuo 9 gat
vės sunkiai sužalotas ir var
giai pagysiąs, šiais metais 
Bostone automobiliais užmuš
ta 208 žmonės.

Skersai gatve eidamas— 
dairykis.

Streikas
Sustreikavo dalis darbinin

kų, dirbančių prie naujų na- 
mų-stubų statymo So. Bostone. 
Tokiu įųdu sustabdė visą W. 
P. A. bUdavonę nuo senai lau
kiamų naujų namų. Priežastis 
streiko, kad kontraktoriai— 
darbdaviai statą prie darbo 
šalpos |į.^rbininkus ir moką 
jiems tik tarp $12 ar $15 į 
savaitę, o unijos paprasti dar
bininkai (laborers) gauna 
771/2 centus į valandą.

Aist.

te žodžius vieno katalikų 
kunigo-kapeliono, kuris 
taipgi buvo vokiečių paim
tas į nelaisvę laike pasauli; 
nio karo. Kunigas buvo vie
noj belaisvių stovykloj su 
Salengro ir liudija apie jo 
drąsą ir vyrišką vadovybę 
net vokiečių nelaisvėje. O 
fašistai šmeižė Salengro, 
būk jis buvęs "‘bailys” ir 
pats “iš mūšio pabėgęs ir 
pasidavęs į nelaisvę.”

PARYŽIUS. — Francija 
yra skolinga Jungtinėms 
Valstijoms $4,041,152,328. 
Radikalis “socialistas” sei
mo atstovas R. Richard da
bar padarė įnešimą pradėti 
derybas su prez. Roosevel- 
to valdžia delei skolų atsi
teisimo, suprantama, su nu
sileidimais iš Amerikos pu
sės. Francija kuris jau lai
kas nustojo mokėjus Ameri
kai privalomas skolos dalis.
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48-tas Metinis Balius
Rengia Šv. Jurgio Draugystė 

Subatoj, 28-tą Lapkričio, 1936
Pradžia 6 vai. vakare.

AMALGAMATED TEMPLE
15-23 Arion PL, Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Brooklyno ir Apylinkės lietuviai ir lietu
vaitės ! Kviečiame visus atsilankyti į mūsų puikų ba
lių. Mes užtikrinam, kad atsilankiusieji į šį balių bū
site patenkinti, vieta labai puiki. Yra 3 svetainės.

GRIEŠ DVI ORKESTRUS
Lietuviškus • šokius—Prof. Retikevičius; Amerikoniškus—Kaiza, 

Įžanga 25 centai asmeniui.

Scranton, Pa.

A. P. L A. REIKALAI
Augščiausia Prieglauda Lie

tuvių Amerikoj 
K

Gruodžio mėnesio kuopų su
sirinkimai labai svarbūs, to
dėl reikėtų sušaukt skaitlin
gus susirinkimus.

Tai bus kuopų valdybų, rin
kimai. Reikėtų išrinkti į val
dybą tokius, kurie daugiausia 
rūpinasi savo organizacijos 
reikalais. Svarbiausia tai iš
rinkt tinkamą finansų sekreto
rių, kurio. atsakomybė pusėti
nai didelė. Pasiunčiame blan
kas delei kuopų valdybos. Iš- 
pildę tuojaus grąžinkit. Jeigu 
norit, kad kuopos valdyba 
būtų po kaucija, tai prisiųski- 

. te ir $7.50 delei kaucijos lė- 
šų padengimo.

Kitas labai svarbus dalykas, 
tai nominacijos Centro Pildo- 

Imojo Komiteto. Nepamirškite 
gerai apsvarstyt šitą klausimą 
ir nominuot į Centrą jums ži
nomus veikėjus, tinkamus 
Centro Komiteto pareigas eiti. 
Po nominacijų iŠpildę Centro 

.Į* prisiųstas tam tikras blankas 
siųskite tuojaus Centran, kad 
pasiektų ne vėliau sausio 1, 
1937.

Trečias svarbus dalykas, tai 
sulyginimas narių mokesčių 
kuopų knygų su Centro kny
gomis. Atsiminkime, kad šitas 
mėnuo jau paskutinis šiais 
metais. Reikės Apdraudos De- 
partmentui išduoti pilnas ra
portas iš visos organizacijos 
stovio. Todėl kuopų valdybos 

I turėtų žiūrėt, kad visi nariai 
pilnai užsimokėtų už šiuos 
metus. Jeigu kurie nepilnai 
užsimokėję neatsilankytų į su
sirinkimą, tai reikėtų juos 
kaip nors pasiekti, aplankyti 
ir paraginti, kad iki gruodžio 
15 pilnai užsimokėtų. Kuomet 
Centras gaus gruodžio mėne
sio mokestis, tai tada padarys 
nuorašą, visų narių stovio ir 
pasiųs kuopų pirmininkams, 
kad jie galėtų palyginti tuos 
nuorašus su kuopos finansų 
sekretoriaus knygomis. Yra 
nemažai narių, užsilikusių su 
mokestimis po kelis mėnesius. 
Būtinai reikėtų juos kaip nors

šešių mėnesių ir prašę, kad pa- 
laikytumėm neišbraukę. Rei
kėtų su jais taipgi susisiekti 
ir Centran pranešti apie jų 
stovį. Jeigu galima, siųskite ir 
už tuos duokles Centran.

Ketvirtas — irgi labai svar
bus dalykas, tai gavimas nau
jų narių, šiame gruodžio mė
nesy labiausia turėtumėm pa- 
sidarbuot, kad gavus juodau- 
giausia naujų narių. Mat nau
jais nariais mes atpildome mi
rusių ir išsibraukusių vietas. 
Jeigu norime, kad Apdraudos 
Departmentui būtų geras ra
portas ir taipgi augštas turto 
nuošimtis, tai turime padirbėti 
daugiau, gauti naujų narių. 
Kodelgi negali kiekviena kuo
pa iki naujų metų prisiųsti 
mažiausia po vieną naują na
rį? Tai nedidelis reikalavimas 
ir kuopa gali tai padaryt, jei 
tiktai stengsis. Tiesa, kelios 
kuopos gavo ir daugiau kaip 
po vieną naują narį. Tai pui
ku. Bet yra nemažai kuopų, 
kurios nėra gavę nei po vieną 
naują narį. Tiktai užsidėkime 
sau pareigą ir pamatysime, 
kad tai galima padaryt. Dabar 
eina vajus su nupigintu įstoji-' 
mu—nupiginta net pusiau. Tai 
daug lengviau gaut naujų na
rių.

Ve tai šie dalykai labai 
svarbūs visoms APLA kuo
poms ir visiems nariams. Jie 
reikia atlikti gruodžio mėne
sy. Kviečiame visus narius pri
sidėt prie tų darbų pravedimo 
gyveniman. Kuomet visi dar
buosimės, didelius darbus ga
lėsime nudirbti: sutvirtint sa
vo organizaciją finansais ir 
taipgi padaugint narių skai
čių.

J. Galiūnas, 
APLA Centro Sekr.
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Kas Nominuot į APLA. Centro 
Prezidentus?

Noriu pasakyt ir savo žodį, 
kas nominuot į APLA. Centro 
Komiteto prezidentus. Mačiau 
“Laisvėj” APLA. Pirmo Aps
kričio paskelmimą, kad reikė
tų nominuot į prezidentus d. 
Antaną švežiauską, 18 kuopos 
narį, iš Wilmerdingo, Pa. Aš 
pilnai su tuo sutinku.

Pažystu d. Antaną per dau
gelį metų. Tai darbštus vyras 
įvairiose draugijose ir visada 
sukalbamas su visokiais žmo
nėmis. Jis gerai sukalba ir su 
tokiais, su kuriais netaip leng
va susikalbėti. Todėl jis ir my
limas žmogus, j

Ilgą laiką jis buvo preziden
tu Lietuvos Sūnų Draugijos ir 
daugiausia pasidarbavo, kad 
ją suvienyt su APLA. Nors ir 
buvo kiek priešingų, bet jis su 
tais nesibarė, gražiai pasikal
bėjo ir tie pasisakė už vieny
bę. Dabar jis yra APLA 18 
kuopos, veikiausia didžiausios 
visoj APLA organizacijoj, pir
mininkas.

Todėl aš ir patariu visus no
minuot ir išrinkt APLA prezi
dentu d. Antaną švežiauską.

Apie kitus rekomenduoja
mus nominuot nieko nesaky
siu, nes jie gyvena ne mano 
mieste. Lai kalba iš ten, iš kur 
jie paeina.

Wilmerdingo Pilietis.

Pas mus tarptautinis veiki
mas gerėja. Lapkričio 22 die
ną įvyko priešfašistinė konfe
rencija. Delegatai dalyvavo 
nuo įvairių organizacijų. Bu
vo atstovai ir nuo smulkių 
biznierių ir savininkų. Išrink
ta po 3 atstovus nuo organi
zacijų į pastovų komitetą, ku
ris rūpinsis pagelba Ispanijos 
liaudžiai kovoje prieš fašizmą. 
Komitetas išdirbo planą ir im
sis aktyvaus darbo.. Konferen
cija priėmė kėlės .rezoliucijas, 
viena iš jų. bus pasiųsta pre
zidentui Roose,veltui, reikalau
jant, kad pagelbėtų Ispanijos 
demokratijai, kad nesipriešin
tų parduoti ginklus Ispanijos 
liaudies fronto valdžiai. Kita 
rezoliucija pasiųsta Hearstui 
pasmerkiant jo spaudą ir rei
kalaujant atsiprašyti Ispanijos 
demokratinės valdžios už ap
šmeižimą.

Jau pradėta rinkti aukos Is
panijos kovotojams. Vienas iš 
smulkių biznierių paaukojo 
virš $200 ve'jrtės drabužių, tai 
didelė auka. Lauksime, kad ir 
kiti biznieriai parems kovoto
jus.

Lapkričio 28 d., 7 vai. va
kare, Gregalis Hali, 2001 Fear 
St.,1 Trips Park, įvyks paren
gimas Ispanijos kovotojų pa
ramai. Bus gera orkestrą. 
Įžanga tik 25 centai. Visi 
kviečiami atsilankyti ir parem
ti kovotojus.

S. P. S.

Kunigas Liudija apie Narsą 
Velionio Francijos Soc.

Ministerio Salengro
PARYŽIUS. — Francijos 

vidaus reikalų ministeriu 
tapo paskirtas Marx Dor- 
moy vieton velionio socialis
to R. Salengro, kurį fašistai 
savo kandžiojimais ir šmei
žtais priyedė prie savižudys- 
tės.

Lapkr. 24 d. seimo atstovų 
rūmo pirmininkas Ed. Her- 
riot ir ministeris pirminin
kas L. Blum pasakė trum
pas kalbas, atiduodami pas
kutinę pagarbą savo drau
gui Salengro’ui. Tuo tarpu 
fašistai atstovai buvo pasi
šalinę.

Herriot, be kitko, perskai-

KELRODIS: Eleveitoriu važiuojant, išlipkit ant Myrtle Ave. 
stoties. Gatvekariais—paimkite Reid Avenue arba Ralph-Rock
away Avenue ir važiuokite iki Broadway ir Arion Pl. Flushing 
Avenue karu važiuokit iki Bushwick Ave., ir išlipę eikite 4 
blokus augštyn.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VAI.ANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

! •

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

New Haven, Conn.'
Teko kalbėtis su d. Rudmi- 

niene apie jos žmogų J. Rud- 
miną, kuris jau daugiau, kaip 
pusmetis randasi ligonbutyj.

Rudminą ištiko nelaidė tro- 
kam susikūlus.

Kiek pasveikęs, buvo sugrį
žęs iš ligonbučio į namus, bet 
pasirodžius, kad nebus galima 
tinkamai gydytis, tai ir vėl 
priverstas buvo eiti į ligonbu- 
tį.

Tačiaus, anot jo moters žo
džių, sveikata sparčiai gerėja 
ir už dienos kitos būsiąs na
mie.

Rudminai abu nuoširdūs 
žmonės, dalyvauja judėjime ir 
yra “Laisvės” skaitytojai. Lin
kėtina Jonui greito pasveiki
mo !.

Vikutis.

ALBANY, N. Y. — Val
stijos darbo skyrius š. m. 
spalių- mėnesį įsikišo kaip 
tarpininkas į 60 streikų. Ke
turis streikus sutaikęs pirm 
jų paskelbimo ir 38-nis strei
kus padėjęs greičiau užbaig
ti, kaip raportuoja valstiji- 
nis pramonės komisionie- 
rius E. F. Andrews.

w NAUJOJE VIETOJE

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, į krautuves 

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

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiyeda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.
•

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENfiS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” 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 vilai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

I pakalbinti, kad užsilikusius 
mokesčius užsimokėtų. Taipgi 
yra tokių, kurie nemokėję virš
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“WASHINGTON! A”
Kad suprasti, ką šio antgal- 

vio žodis reiškia, ims tik kelias 
sekundas ir bus aišku, kad tai 
yra mūsų šalies sostine, Wash- 
ingtonas. O oficialiasis Wash- 
ingtonas yra Wall gatvės fi- 
nansierių šalies valdymo apara
to šaklt. čia, mat, demokratiš
ka forma žmonių rinkti atsto
vai užima įvairias valdvietes ir 
“demokratiškai” atlieka federa
tes valdžios funkcijas. Tas juk 
ne naujiena; juk valdžia reika
linga kiekvienai šaliai, taip 
kaip būtinai reikalinga yra ir 
sostinė. Naujiena glūdi kitame 
kame. O ji yra tame, kad į tas 
vietas skverbiasi visokio plau
ko nusišpicavę savo profesijose 
advokatai ir “didi” tautos “my
lėtojai.” Savo profesijose nusi
bankrutavę ten visados randa 
pasisekimą, nes (išskiriant 
prezidentą ir jo kabinetą) dau
geliui tenka ten “ištarnauti tau
tai” iki mirties arba ilgus me
tus. Nuo čia tatai ir prasideda 
tikroji to žodžio prasmė, “Wa
shingtonia.”

Mums, balsuotojams, kiek
vienais rinkimais tenka studi
juoti ilgiausias virtynes vardų, 
tų besiskverbiančių “darbo j ieš
kotojų, del tautos trokštančių 
veikti,” katrą ar katruos pasi
rinkti; taip lygiai mums tenka 
į savo gausingai dideles ausis 
sutalpinti visą tą brud<, kurį 
jie pagamina savo vulgariškose 
burnose ir spjauja, lyg vulka-! 
nai, prieš savo oponentus. 
Mums maža gal apeina, kodėl 
jie taip daro. Bet jie tai žino. 
Jų visi nervai įtempti, kad pra-
simušti pro vienas kitą į “Wash- 
ingtonią.” Na, mes, gerieji bal
suotojai, praleidžiam juose į kon
gresą ir senatą neva mūsų rei
kalus atstovauti, žodžiu, tautai 
tarnauti. Kadangi kongresą, se
natą ir prezidentą diriguoja 
Wall gatvė, tai mes, balsuoto
jai, ir visa darbo klasė, nuo šių 
“tarnautojų” gaunam didelę 
Špygą, o' jie paskęstą< žefnihu 
paduotose -“sunkenybėse del tau
tos labo”.

šiuo laiku, kada šalis pas
kendusi depresijoj, kada ypatin
gai didžiausią skurdą kenčia 
darbininkai, tai tas mūsų išbal- 
suotiems neapeina. Vietoje ko
voti su depresija,‘kongresas ir 
senatas nusitarė grąžinti savo 
algų apkapojimą 15 nuošimtį. 
Jų algos dešimtstūkstantinės. 
Jų kelionės po J. V. ir jų kolo
nijas, kur tik katras nori va
žiuoti, apmokamos mūsų pini
gais. Visi susinešimai, ar tai 
būtų šalies ar privačiais reika
lais, jiems nieko nekaštuoja. 
Jiems apmokamas sekretarija- 
tas. Laikydami šiuos darbus, jie 
turi privilegijas susukti apmo
kamus lizdus del savo moterų, 
vaikų ir visos eilės giminių, net 
ir tų, kurie negyvena Washing
tone. Visokį spaudos darbai, 
kad ir brangiausi, ar tai būtų 
šalies reikalais ar jų rinkimų, 
su visais darbininkų. iškašČiais 
visada laukia jiems patarnauti. 

Valstybės sekretorius C ordell Hull (viduryje), jo pa- 
gelb. Summer Welles, (kairėj) ir Hugh Gibson, Ame
rikos ambasadorius Brazilijoj, dalyvaus 'Tarp-Ameri
kinėj Taikos Konferencijoje, kuri įvyks Buenos Aires, 
Argentinoj. Mat, jie susirūpinę tuomi, kad Anglijos 
valdžia pasisavino gerą dalį Pietų Amerikos preky- „ 
bos, tad jie mėgins atgaut tą sultingą prekybos gabalą.

tis, .kad mokėti, nes tą padengia 
valdžios iždas. Kongresmanams 
ir senatoriams ir visoms jų 
šeimoms reikia savo valgyti. Bet 
ir čia jie išsisuka. “Washingto
nia” turi savo restoraną, kur 
niekam pašaliniam nevalia nei 
kojos įkelti, o tik rinktiems ir 
jų šeimoms. Jie čia valgo, bet 
niekad nemoka. Daugelyj atsiti
kimų dar apvagia, išneša pei
lius ir šakutes (taip sako kon- 
gresmanas p. Warren). Resto
rano nedateklius padengia val
džia.

Toje “karalystėje” yra daug 
dirbančių “juodadarbių,” kurie 
dabina kongresmanus ir sena
torius. Bet dabinimo išlaidos ir 
tie darbininkai priskaitomi prie 
“laborers” ir jiems tas depart- 
mentas algas išmoka. Pereitais 
fiskaliais metais kongresas 
mums lėšavo $8,432,095. Algo
mis išmokėta $4,405,000, o likę 
milionai ant jų “reikalų” įvai
rių. Senatas lėšavo $3,471,020; 
algomis išmokėta $960,000, o li
kusieji “įvairioms išlaidoms.” 
Prie to pačios “Washingtonia” 
palaikymas madingoje formoje 
lėšavo $23,565,217. O kur dar 
prez. ir kabineto išlaidos, kurios 
siekia į milionus. Greta šių sun
kiai mums įsivaizdinamų jiems 
privilegijų ten, jie, “betarnau
dami tautai”, visaip susidaro 
sau didelės įtakos savo distrik- 
tuose, iš kur jie paeina ir se
kantiems terminams nėra jokios 
baimės nelikti išrinktais. Įta
ka namuose ir jau priėjusiems

Skaitytojų Balsai
Šoferiams, lekajams ir kito
kiems, tarnams nereikia rūpin-
Kas Ką Skaito “Laisvėje”?

A. Bimba rašo No. 267 “Lais
vės” Krisluose: “N e ž i n au, 
kiek ‘Laisvės’ skaitytojų skaito 
‘Krislus'. Labai būtų žingeidu 
patirti,»bet kaip? Pats nežinau. 
Gal kas kitas surastų būdą.”

Kokia to statomo klausimo iš
raiška yra? Nemanau, kad pats 
“Krislų” autorius sutiktų atsa
kyti. Daleiskime, jei kiekvienas 
“Laisvės” rašytojas bei kores
pondentas statytų tokį pat klau
simą ir j ieškotų atbalsio iš skąi- 
tytojų, tai kas tuomet iš to iš
eitų? Atsakymas turėtų būti 
aiškus.

“Krislai” “Laisvėj” atspindi 
kiekvienos dienos bėgančius pa
saulio įvykius trumpoj formoj: 
kam pastaba, kam kritiką, tai 
atšauksmas prieš tą ir tą ir tt. 
Pav., palyginimas Calif. 1932 ir 
1936 m. balsų tarpe komunistų, 
socialistų priparodo faktais, 
kad Amerikos darbininkija kai- 
rėja ir jieško išeities. Reikia ti
kėtis 1940 metais gerų pa
sekmių daugiau kaip šimtu pro
centų išrinkti Darbo Partijos 
kandidatus, jei tik ta partija 

prie valdžios naudojamų dole
rių tam tikslui, tarnystė užtik
rinta ilgiems metams arba iki 
galo amžiaus. O jeigu numiršta 
katras nepabaigęs termino, tai 
šeimai mokama alga visus me
tus. Tai va, kame “Washingto- 
nijos” slaptybė ir išdidybė.

Na, o ką veikia šie privilegi
juoti mūsų atstovai, kurie 
mums sakė ištikimai tarnaus 
tautai? Pirmiausiai jie skubina 
apsipažinti su “Washingtonia,” 
kurią jų pirmtakūnai įsteigė ir 
Wall gatvei įteikė. Po to, jų 
pareiga yra susirinkti kongreso 
posėdin, kuriame išrenkama ei
bės įvairių komisijų, kurių par
eigos yra turėti tiesioginį susi- 
nešimą su Wall gatve. Vėliau, 
jeigu katras iš jų užsimano 
“dirbti,” iškepti kokį įstatymą, 
parašo įstatymo projektą, įtei
kia atatinkamai komisijai, kuri 
įteikia Wall gatvės agentams, 
kurie pataiso pagal savo kurpalį 
ir vėl grąžinti komisijai, o ta 
vėl grąžina kongresui padaryti 
tokiu, kokiu Wall gatvė nori, 
tai jiems yra už priedermę bal
suoti (jeigu tas įstatymas yra 
taikomas šalies ar darbininkų 
gerovei) už, ar prieš. Bet jeigu 
įstatymas reikalingas Wall gat
vei, tai mažai būna ceremonijų: 
tiktai jie nubalsuoja ir mes tu
rime įstatymą, kaip kumelį.

Požeminis.
Red Pastaba. — šis rašinys 

buvo prisiųstas prieš prez.. rin
kimus, bet delei vietos stokos 
negalėjome jo anksčiau sunau
doti. Tikimės, autorius už tai 
mums atleis.

įstengs įsikurti visur nacionale 
papėde. Aiški pastaba, ar ne?

No. 256-157 “Laisvės” “Kris
luose” tilpo atmušimas “Drau
go” melagysčių. ‘Draugas’ 
tvirtina, kad Ispanijos mieste 
Saragossoj dievas rodė stebuk
lus, kuomet bazilikon įkritę 
bombos ‘nesprogo.’. Manau, kad 
daugelis ‘Laisvės’ skaitytojų yra 
iš Suvalkų rėdybos. Jei esate 
buvę Alvito bažnyčioj, tai ne
abejoju, kad esate girdėję apie 
šventos Onos stebuklingumą. Į 
Onos atlaidus žmonės suvažiuo
davo iš visų kampų iš Zana
vykų ir Dzūkų save pasigydyti. 
Ji buvo tokia ‘stebuklinga’ ir 
pagarsėjus savo šventenybe, kad 
tikintieji nedrįso stati aplink ją 
vaikščioti, bet klupsti, kruvi
nais keliais apie ją klupščiavo. 
Na, o ar daug pasigydė? Man 
yra žinoma, kad nė vienas. Bet 
faktas yra, kad kunigai tai tik
rai save išsigydė. Ausinę iš
klausę tamsių žmonelių traukė 
į kleboniją. Ten susirinkę ant 
pietų, kad šveitė tai šveitė žą
siukus, antukus ir paršelius, po 
stikliuką kitą alučio, vynelio, 
po gurkšnį kitą trejankinės. O 
gerokai įkaitę paneles (gaspa- 
dinaites) prie karštos širdelės 
spaudė ir šokino, kad net ‘ne
kalti’ jų padurkai dulkėjo. Na, 
o saulei nusileidus1, apytamsiam 
sode po medžiais , prasidėdavo 
ir ‘stebuklai’. Nemanykyte, kad 
čia išgalvojau su noru panie
kinti kunigus, bei tikėjimą. Ne, 
,mano akys man nemeluoja.

Na, grįžkim prie stebuklų te
mos. 1920 metais važiavau į Lie
tuvą aplankyti savo tėvus, va
žiuodamas sustojau ir Alvite 
pas dėdę. Kalbant su juo apie 
karą, jis prisiminė ir apie ste
buklingos Onos incidentą. Aš 
tuoj ■ nužingsniavau pažiūrėti. 
Įėjęs bažnyčios vidun pastebė
jau didžiausią skylę. Mat, vo- 
kietys iš kanuolės vienu šūvių 
išspyrė visą didįjį altorių su vi
sa Ona, sutriuško, sugruzdo, 
kad net patys kunigai jos kaulų 
nesurado! Tai tau ir stebuklai! 
Aš gan norėčiau išgirsti, ką 
“Draugas” ant šito stebūklingo 
incidento pasakys ?

Drauge, jūsų “Krislai” neša 
naudą ir yra geros nuotaikos. 
Iš “Krislų” galima daug ko pa

simokinti. ‘TCrislai” yra ta 
svarstyklė, nusverianti, kurioj 
pusėj yra teisybė. “Laisvės” 
skaitytojai visados be didelio 
vargo tą patėmys.

Pacific.

Paterson, N. J.
Kas Yra Veikiama Ispanijos 
Gelbėjimui—Komitetas Jau 
Stfbrganizuotas—Streikas Lai
mėtas—Dažų Federacijos Rin
kimai—Tarptautiniai Parengi

mai ir Daugiau Naujienų.

Nors iš Patersono nebuvo 
rašyta “Laisvėje”, ką Paterso- 
nas veikia gelbėjimui Ispani
jos Liaudies Fronto, tačiau rei
kia pasakyt, kad patersonie- 
čiai nepasilieka nuo kitų mies
tų su aukomis. Patersone yra 
susiorganizavęs komitetas iš 
50 organizacijų, kaip tai, Ko
munistų Partijos, dažų darbi
ninkų unijos, International 
Workers Order ir daugelis ki
tų draugijų. Taipgi mūsų Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 84 kp. turi 
išrinkus atstovus į komitetą-. 
Tai bus iš lietuvių tik viena 
organizacija tame komitete.

Taigi, mes kviečiame kitas 
Patersono lietuvių organizaci
jas, kuopas ir kliūbus, kad pri- 
siųstumėte savo atstovus į su
sirinkimus, kurie įvyksta kas 
trečiadienis po num. 128 Bro
adway, Room 120. Ant durų 
užrašyta “Spanish Center.”

Turiu pasakyti, kad tas ko
mitetas gerai darbuojasi ir jau 
surinko ir pasiuntė aukų apie 
du tūkstančiu dolerių. Buvo 
surengtos prakalbos lapkričio 
15 d. Washington svetainėje., 
žmonių buvo kimšte prisikim
šę. Buvo geri kalbėtojai nuo 
įvairių organizacijų. Visi, kaip 
vienas, ragino bendrai veikti 
ir kovoti prieš kraugerius fa
šistus. Aukų tame vakare su
rinkta $173.

* * ! >|:

Įvyko “taxi” dfcaiverių strei
kas. Mat, draivėriai gaudavo 
$15 į savaitę algos ir 15 nuoš. 
komišino. Tai buvo visai ma
žas uždarbis. Bet kompanija 
buvo sugalvojus' dar komišiną 
numušti iki 5 nuoš. Tada dar
bininkai paskelbė streiką, ku
ris tęsėsi 6 savaites. Bet galų 
gale kompanija sutiko grąžinti 
tą patį komišiną. Vadinasi, 
streikas buvo laimėtas.

* * *
Įvyko Dažų Darbininkų Fe

deracijos rinkimai, nes buvęs 
prezidentas George Baldenzi 
tapo išrinktas nacionaliu vice
prezidentu. Dabar jo vieton 
tapo išrinktas J. Knapick. Tai 
yra National P. D. W. fabriko 
pirmininkas. Yra jaunas vyru
kas ir gabus, geras faitorius. 
Jis jau to fabriko darbinin
kus suorganizavo į uniją ant 
šimto procentų. Linkėtina jam 
gerai darbuotis ir Federacijos 
prezidento vietoje.

* * *
Lapkričio 14 d. įvyko tarp

tautiniai rengiamas rusų,' Uk
rainą, lenkų ir ALDLD. 84 kp. 
balius. Tai buvo išbandymas, 
ar galima sutraukti publikos į 
tokį bendrą parengimą. Ir kas 
pasirodę ? Ogi vos prasidėjus 
baliui, prisipildė pilnutėlė 
Washingtono svetainė —- prisi
rinko jaunimo, kaip silkių bač
koje. Jaunimas buvo įvairių 
tautų. Visi linksminosi, šoko,

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

OFISO VALANDOS

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

imu

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
masės gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

byscių radius ir parduodu 
naujus.

Mano Darbas Yra Užtikrintas.
Labai žema kaina.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 

, šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiitom-tuom prie jo prisidedant.

dainavo. Skloka No. 2 boiko
tavo šį parengimą, išskyrus 
draugus Ragauskus. Balius pa
vyko gerai visais atžvilgiais.

* * *
Gruodžio 5 d. rengiamas 

balius Ispanijos Liaudies Fron
to gelbėjimo reikalais. Balius 
įvyks Washington Hall, 78-80 
Gadvin Ave., prasidės 7 vai. 
vakare. Grieš populiariška is
panų orkestrą. Įžanga tiktai 
35 centai ypatai. Komitetas 
kviečia visus lietuvius daly
vauti ir paremti Ispanijos ko
votojus. J. Matačiunas.

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, nikstel.ėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, 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 saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą 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 Mostj 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 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO

Hartford, Conn.

LAISVES’ BAZARAS
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Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmones privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisve” 

turėtų iš jo materiales naudos.

Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 
Taipgi kasdien bus puiki muzikalė programa, kurią pildys 

iš kitą miestą ir'iš Brooklyno talentai.

t

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 

* šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
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 at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne- j 
sijausite, kad skausmai prasišalino, j 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir, 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kės- j 
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom < 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

BERN. J. SHAWk
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABOKitj
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York f r New Jersey

Valstija. t« 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

llbalžamuoįa ir laidoja numi^- 
sius ant visokių kapinių; pir- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

Tel. Evergreen 7-6909'

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
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Waterbury, Conn.
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
28 kuopa rengia skanią vaka
rienę. Ji įvyks 28 d. lapkričio, 
8 vai. vakare, ’ svetainėj 774 
Bank St. Tikieto kaina $1.

Visi waterburiečiai ir apy
linkės lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti, smagiai praleisti 
laiką, pasikalbėti ir kartu pa
remti ALDLD kuopą.

valgę visi stengėsi gardžiu alu
čiu šokių metu atsišaldyti. 
Viskas buvo draugiškai ir jau
kiai.

Gruodžio 13 dieną bus ne
paprastai didelis parengimas, 
nes atvyksta iš Brooklyno Lie
tuvių Liaudies TeaCro grupė, 
kuri suvaidins veikalą vardu 
“Partizanai.” Bus dar suvai
dinta ir kitas veikalas — ko
medija ir dainų. Kiek jau da
bar numatoma, tai programa 
bus gana žingeidi. Parengimas 
įvyks Venta svetainėj, 103 
Green St. Visi ir visos kviečia
mi skaitlingai atsilankyti, šį ’ 
parengimą ruošia lietuviai ko
munistai, tat visų pareiga pa
remti. Viena ii Rengėjų.

Įvairios Žinios
W aterbury dabar prieš 

šventes kokios yra draugijos 
ar kliubai stengias aptart kitų 
metų veikimą ir perrinkt naują 
valdybą, jeigu senoji netikusi 
buvo.

103 pažangiųjų kliubo val
dyba, teko stebėt, pasiliks ta 
pati ir 1937 metams. Šioji val
dyba daug gero kliubui pada
rė ir šios valdybos laikotarpiu 
kliubas turėjo daugiau negu 
kitados parengimų ir prakal
bų, be to, valdyboj stovi žy
miausi Waterburio darbinin
kai, kurie yra užsibrėžę toliau 
dar daugiau nuveikti. Tenka 

. tik palinkėti tokio tikslo.
Lapkričio 15 d. parapijos 

svetainėj buvo koks tai kon
certas. Publikos buvo viduti
niškai, bet pasisekimas buvo 
nepergeriausias, publika buvo 
su sugadintu ūpu, nes daug 
dalykų, nepatiko.

Waterbury, be to, dabar yra 
žmonių vadinami “fėrai”, bet 
tie fėrai ne darbininkų sugal
voti, bet piemenų (dūšelių ga
nytojo). Ten tai jau tikra vel
niava, anot Tysliavos, negana 
koncertų, balių, bet ir “fėrai.” O 
kur tie fėrai eis? Tai tiesiog 
dvarui aptvert geležinę tvorą, 
arba kiauran maišan, kurio 
nieks nepripylė iki šiol.

Pirmadienį, t. y. lapkr. 16 
d., Waterbury smarkiai du 
automobiliai susidaužė, ant 
gatvės So. Main. Atsitiko per 
neatsargų važiavimą, o gal 
vairuotojas dar buvo išsigėręs. 
Taip manau.

Waterbury, beveik visos 
dirbtuvės išdavė savo darbi
ninkams valdžios lapelius, 
kad mokėti į tam tikrą fon
dą. Nors ne visi darbininkai 
to nori, bet gi pasipriešinti 
tam kažkaip nedrįsta, o gal ir 
naudingas dalykas? Ateityj vi-j 
si apie tai pastebėsime.

Laikraščiai Waterbury pasi-' 
darė prieš šventes visai kito
kie, negu buvo pirmiau. Pa
ėmus į rankas, o ypač “Wat. 
American,” nėra ko skaityti, 
vien apgarsinimai. Ir laikraš
čiai, matyt, tarnauja ne visuo
menei, o ypatingai savo iždui, 
“kas moka, už tą loja.” Taip 
sako lietuviai.

Nežinia kaip kitur, bet 
/ Waterbury ar iš tokio skurdo 

ar iŠ pripratimo, užeik krau- 
tuvėn pirkti vienos poros pan- 
čiakų, tau įdeda dvi ir liepia 
mokėt dvigubai. Nusistebėjęs 
pirkėjas atsako, kad brangu. : 
Pardavėjas sako, kad dvi po
ros pančiakų čia yra. Ir tik 
pirkėjui nesutikus, parduoda 
vieną' porą.

Lapk. 14 buvo Karčiauskų 
suruošta šauni “shower” parė 
dėl Karčiauskienės sesers, ku-1 
ri “Thanksgiving” dienoje ap
sives. Parė buvo darbininkiš- 
kai-lietuviška ir daug buvo 
žmonių, buvo ir darbininkiškoj 
patalpoj šokiai, stalai lūžo nuo 
valgių ir gėrimų, ypatingai pa

“Amerikos Lietuvyj,” 44 
num. spalių 31 d., tūlas J. Ži
levičius iš Elizabeth, N. J., ra
šo “Aleksandras Aleksis 1886- 
1936.”

Taigi, kiek mums waterbu- 
riečiams žinoma apie minėtą
jį Al. Aleksį, štai ką parašysi
me.

Išgarbintas liko daugiau A. 
Aleksis, negu pats Abraomas.

Al. Aleksis yra tik kaipo 
paprastas žmogelis, senyvo 
amžiaus, žinomas beveik tik 
namie.

Žilevičius rašo, kad jis yra 
beveik visų draugijų pirminin
ku, ir profesionalas darbuoto
jas. A. Aleksis pats save taip 
apsikarūnavojo.

Al. Aleksis ilgą laiką gy
veno Lenkijoj ir yra prisisiur
bęs dvarpbnių raugalo, nes pas 
dvarponius daug laiko pralei
do, be abejo, valydamas kam
barius bei nešvarias vietas ir 
ką gi jis galėjo išmokti? Kur 
jo kūriniai ? Ką jis sukūrė?

Sukūrė, kiek mums žinoma, 
Waterburio “vyčiams” himną. 
Koks jo gyvenimas buvo Ame
rikoj prieš kurį laiką, kodėl 
Žilevičiau tylėjai?

Ar iš tiesų A. Aleksis yra 
visų organizacijų vadu? Ma
nau, kad tik Žilevičius taip įsi
vaizdina. Waterburykjo nieks 
neklauso ir su juo nieks nesis
kaito. Jis vos turi kelis vai
kelius savo kontrolėj. Ar lie
tuviškoji spauda skelbia A. 
Aleksį organizacijų vadu ? Ne. 
Be to, mes, waterburieciai, ga
lim tvirtint, kad jis gali būti 
ne lietuvis. O žilevičiams gar
binti, ir dar ne lietuvį ir ne
užsipelniusį niekam žmogų, vi
sai netinka. O gal jie susitarę 
viens kitą garbinti ? Bet kodėl 
negarbina iš Elizabeth, N. J. 
per Brooklyną ar kur arčiau, 
kad ir per Bostoną, bet per 
Worcester, Mass? Matyt, kad 
ten jiems vietos nėra ir nepa
togu. Tai še kaip.

Juozelis.

Maskva, lapkr. 23. — Da
bar Sovietuose yra suimta 
27 Hitlerio agentai, kaipo

E?

New Britam, Conn.
Corbin Screw Division Streikas

Kelinta savaitė, kaip iškilo 
šioj dirbtuvėj nedidelis strei
kas, nes apima tik vieną dirb
tuvės didelį skyrių. Tam sky
riuje darbininkai didžiumoje 
priklauso prie International 
Machinist Union ir reikalauja 
8 valandų dienos ir 5 dienų sa
vaitės pakeliant mokestį 6*/2c- 
Kompanijos atstovai aną die
ną pasiūlė streikuojantiems 
tris ir pusę cento daugiau mo- 
kesties, bet streikieriai palie
pė kompanijai susikišt tokį al
gų pakėlimą į pypkės cibuką. 
Nors unija nešaukia visos dirb
tuvės streikan, mat, jau tokia 
tos unijos tvarka, tačiau sky
rius po skyriui užsidaro ir ne
užilgo visi skyriai sustos ju- 
dėję.

C.I.O. unijų organizatoriai 

kariniai šnipai ir kurstyto
jai prieš Sovietų vyriausy- 
bę. 
jos.

veikia čia. Atlaikyta vienas I 
masinis mitingas Landers Fra- 
ry & Clark kompanijos darbi
ninkų, sakoma, toki mitingai 
bus laikomi kas savaitė. Tuos 
mitingus šaukia virš minėtos 
dirbtuvės B. & K. skyriaus In
dependent Industrial Union. 
Ši unija, manoma, prisidės 
prie United Electrical and Ra- 
dib Workers of America. C.I. 
O.-unija yra John L Lewis va
dovybėje. H

Ispanijai Remti Komitetas

Lapkričio 22 d. sutvertas 
iš kelių skirtingų organizacijų 
ir politinių krypčių. žmonių 
nuolatinis komitetas remti Is
paniją. šis komitetas rinks 
aukas, drapanas, maistą ir 
siųs per North American Com
mittee. Kurie turi drapanų 
bei maisto, gali perduoti po 
No. 78 Oak St.; kurie turi per
duot pinigų, gali tą padaryti 
per Workers Center 53 
Church St., per Socialistų Par
tijos ofisą, 325 Main ■ St., ir 
Ispanų kliubą virš Palace te
atro.

Tykusis.

TeL TRObridge MM

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard S L, 
kampas Inman SL, 
arti CenraI Skvėro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakar* 
Nedėliomis ir Šventa dieniai** 

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
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- 
voju jvairiom 
spalvom.

0

Užsirašykit “Laisvę” už $5 Metam
Dabar galite užsisakyti “Laisvę” už $5.00 visiems metams ir už $2.75 

pusei metų ir dar gausite dovanų knygą:

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo, virš trijų šimtų puslapių, paraše žymus rašytojas, 

MIKAS RASODA. 4

Brooklyne Dabar “Laisvę” Galite Gauti Už $6.00 Metams
Brooklyne, kur reikia paštui mokėti po 1 c už kiekvieną kopiją, galite gauti “Laisvę” 

už 6 dolerius metams, ir gausite dovaną knygą
MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS

Seniem skaitytojam “Laisves” kaina Brooklyne $7.00 metams, kituose miestuose $5.50 metams. Bet 
seni skaitytojai gauna dovanų knygomis iki dolerio ir daugiau.

“LAISVES” ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

Užsirašydami “Laisvę” ar atsinaujindami dovanas galite pasirinkt 
iš šių knygų:

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai
Parašė Jaroslavskis
Puslapių 432, kaina $2.00

Vokietijos Socialdemokratijos žlugimas
< Paraše Rožė Luksemburg

Puslapių 280, kaina $1.50

Karolio Markso Teorijos Sistema
Puslapių 336, kaina $1.50

Mortos Vilkienes Divorsas
Apysaka iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo.
Parašė M. Rasoda, puslapių 316, kaina $1.

Motina. Paraše Maksim Gorkij
Apysaka iš darbininkų kovų prie caro 
valdžios Rusijoje, virš 300 pusi., ..$1.00.

Karas Lietuvoje, Apysaka
Parašė M. Gromov, vertė D. M. šolomskas.
Puslapių 223, kaina............................. 50c

Moterys Kovotojos del Komunizmo
Parašė Matulaitytė ir Karosienė. Puslapių
160, kaina................................................... 25c

Lietuvos Darbininkes ir Poniules
Parašė V. Kapsukas. Pusi. 151, kaina 25c.

Kas Tai Yra Trockizmas
Parašė A. Bimba, Pusi. 64, kaina . . . .20c.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingai Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim 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.

Te). Starr 2-0788 NOTARY
Night TeL Janiper 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.

1

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

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

Prisipilkit jūsų au
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglj bekūriadami.

lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

J(fferzoi\

3-2779

DeKalb Coal Co
K dekalb avenue , n •

• Įįk COR. KNICKERBOCKER AVE? KlDGEWOOD

SELECT COKE - OIL - P.ED-ASH - BLUECOAL

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. 

.............................................................. ............. 1..................................................................... ..  .

Išdavikas, Poema
Parašė Jonas Kaškaitis, Pusi. 264, kaina 
$1.00.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Pamokinimai kaip gelbėtis susižeidus ar 
staigiai ansirgus, su receptais. Parašė 
Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 126, kaina $1.

Povilas Jurka
Apysaka, parašė Mikas Rasoda
Puslapių 318, kaina $L.OO.

Spalis, Rinkinvs Apysakų
Puslapių 288, kaina $1.00.

Komunizmo ABC
Parašė N. Bucbarinas
Puslapių 206, kaina.........

Kova Prieš Karą ir Fašizmą
Parašė Ercoli, vertė Juozas M akutis.
lapių 99, kaina .....................................

Ar Stebuklai Pagydo?
Parašė R. Mizara, puslp. 64, kaina

Krik«čionvbe ar Komunizmas
Parašė A. Bimba, puslp. 32, kaina ...5c

Krikščionybe ir Ka Ji Dave Darbininkams
Parašė A. M. Metelionis. ,48 pusi., kaina 5c

Bedarbe ir .Visuotinas Kanitalistinis Krizis
Parašė V. T. pusi. 127, kaina............. 25c.

Lietuva 1935 Metais
Parašė F. Abekas, Pusi, 64, kaina . . .10c.

$1.00

Pus- 
25c

15c.

Pasiskubinkite užsirašyti “Laisvę” už nužemintą kainą, nes vajus baigsis 
su pirma diena Gruodžio (Dec.). Po pirmai dienai gruodžio “Laisvės” kai
na bus $5.50 metams ir $3.00 pusei metų, ir nebus duodama dovanų.

a

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę i tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

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

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

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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.

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

( 
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos vertė DŽUGAS.“

Klykiantieji Korpusai
(Pabaiga)

Ir—stebėtina—maistas pasirodė daug ge
resnis, negu ligi šiol.

—To negali būt, kad viršininkas iš sa
vo kišeniaus^sriubą būtų pagerinęs,—ty
čiojosi nugalėtojai.

—Matomai dalis ir pavogtos dalies bu
vo pridėta.

Vieną dieną į Atalo korpusą atvedė 
jauną pusei metų nuteistą areštantą. Su
sitikęs koridoriuj Atalspastebėjo:pailgas 
veidas, nosis truputį augštyn užsirietus, 
rūkė dar iš laisvės atsinešus papirosus, 
kramtydamas pusiau supuvusiais, dide
liais tarpais dantimis. Juodu koridoriuj 
pasižiūrėjo, bet Atals pastebėjo, kad nau
jai įleistasis jo nepažįsta. Atals surinko 
žinias: tai buvo Bruno Topsis, nuteistas 
už valdžios turto išaikvojimą. Atals tę
sė žinių rinkimą, klausinėdamas pas dau
gelį kalinių, ar jie nepažįsta jo. Kai vie
ną dieną jis parodė vienam kriminalistui 
tarp kitų kieme vaikščiojančių Topsį, tas 
sušuko:

—Tą paukštį aš pažįstu. Tai yra Kis- 
la, jis mano prieteliui barzdą prisiuvo!

Pasirodė, kad Atals neapsiriko: nežiū
rint to, kad Aleksandras Kisla, urednin- 
ko Apsano padėjėjas, dabar vadinosi kitu 
vardu—matomai tikras vardas—tačiau 
tai buvo tas pats.

Po keletos dienų visi korpusai žinojo, 
kad Topsis—šnipas. Kaliniai džiaugėsi, 
kad pagaliau pats pakliuvo, ir laukė pa
togaus momento. Vieną vakarą, kai api- 
tamsin koridoriun nuo keletos kamerų 
kartu buvo suleisti virto vandens pasiim
ti, tamsiajame kampe prie išeinamosios 
vietos pasigirdo aštrus, beviltis riksmas; 
po to kažkas sunkus minkštas nudribo ir 
pasigirdo kriokiantis dejavimas. Visi ėmė 
rėkti:

—Kas ten? Kas ten?
' •—Vienas gatavas! Gatavas!

Suėjo į kameras ir sargas skubiai už
rakino. Pasigirdo skubūs žingsniai, bu
vo pašauktas feldšeris, subėgo sargai ir

Prasidėjo tardymas kamerose, kurios 
kartu buvo koridoriuj. Nė vienas nema
tė, kaip tai atsitiko. Kai kuriuos nera
mesnius administracija įtarė, bet kiti ka
meros draugai liudijo, kad jie tuo laiku 
visai nebuvo išėję iš kameros. Atalą ir 
dar vieną iššaukė, kad sužeistąjį nuneštų 
į ambulatoriją.

Kisla gulėjo kniūpsčias, po juo ant pil
kų grindų telkšojo tamsi kraujo bala. 
Atalui atrodė, kad šis kraujas dvokė. 
Pas balą gulėjo geležinis, pačių pasiga
mintas, panašus į iešmą peilis, su skarda 
apkalta rankena. Sekančią dieną atvyko 
prokuroras. Sustatė ilgą protokolą. Sar
gas buvo paliuosuotas iš vietos; įtartieji 
sukišti į karcerį. Vedami jie rėkė, pro
testavo, keikė.

Po savaitės jie išėjo iš karcerio ir tuo- 
mi byla užsibaigė. Visi korpusai džiau
gėsi, kad šnipas buvo nudėtas. Visi ži
nojo, kas nudūrė, bei jei kuris būtų pa
norėjęs pranešti administracijai, tas pats 
nebūtų išvengęs mirties.

10
Vienas iš Atalo kameros gyventojų bu

vo pirm laiko paliuosuotas — remiantis 
kalėjimo patronato ir prokuratūros 
sprendimu. Tokiu būdu tris mėnesius 
pirm pasibaigsiant sprendimui jis buvo 
paliuosuotas. Sužinojęs dieną, kada jis

bus paliuosuotas, visą savaitę gyveno tik 
šito paliuosavimo drugiu. Jis blogai 
miegojo naktį, mažai valgė, sulyso. Kuo
met atsisveikino, išėjo, likusiems pasida
rė gaila—negaila, bet sopėjo jiems kaž
kur ir'maudė, ir jie kalbėjo: “Laimingas 
žmogus, štai visų laimingiausias žmo
gus.”

Atalą pirm laiko nepaliuosavo, nes pa- 
tronatas mokėjo atkeršyti politiniams ka
liniams ne mažiau, kaip dvarininkai. O 
kalėjimo globėjų tarpe buvo dvarponių 
ir baronesių. Vienok—artinosi ir jo bau
smės galas. Juo labiau artinosi paliuo
savimo diena, juo sunkesnis darėsi kalė
jimas. Niekad jis nebuvo tai$ nepaken
čiamas, kaip dabar. Kuomet jis laukė še- 
šerių ar aštuonerių metų katorgos, o pas
kui ištrėmimo į Sibirą—ne dešimtą dalį 
jis nesijautė taip prislegstas, kaip dabar.

Pastrąją savaitę jį truputį pagyvino 
kameros draugų juokai.

Atalai, susirink daiktus!—kiekvieną 
rytą rėkė kuris nors iš jų.

—Atalai, rengkis laisvėn!
Šitie šauksmai patiems šaukėjams su

kėlė širdyse tolimą atbalsį to, ko patys il
gėjosi. Panašiai, kaip ir nesenai iš jų 
kameros paliuosuotasis, ir Atals paskuti
nes naktis negalėjo užmigti. Jam atrodė, 
kad nuo nemigo dega nervai ir džiūsta 
smegenys. Jis nieko negalėjo galvoti 
apie būsimus gyvenimo planus, nes nega
lėjo įsivaizduoti apystovas, kokiose rei
kės gyventi išėjus iš korpuso. Jam kėlė 
nerimą 1885 metų baudžiamųjų įstatymų 
kodekso 43 ir 48 paragrafai, kuriuose 
buvo nurodyta, kokių teisių jis nustojo, 
ir pagal kuriuos uždrausta keisti gyveni
mo vietą be leidimo. Išėjus iš kalėjimo 
įstatymas tęsė teisingumo procedūrą ir 
pataisos procesą, dažniausiai tokiu būdu 
stumdamas į naują nusikaltimą ir grūs
damas atgal į kalėjimą darė nepataiso
mais nusikaltėliais.

Paskutinį rytą kiekvienas sargo žings
nis koridoriuje atrodė, kad jau eina jį pa- 
liuosuoti. Kuomet pagaliau tai įvyko, 
kuomet visas jo kalėjimo turtas buvo iš
dalintas tarp pasiliekančių—jis užsivilko 
raštinėje savo drabužius—daugiau kaip 
po pustrečių metų—drabužius, kurie bu
vo sugrūsti kalėjimo maiše, susiraukšlė
ję ir susmirdę. Šis persirengimas į savo 
drabužius buvo nemažiau šlykštus, kaip 
prieš dvejus su viršum metų lindimas į 
nešvarią areštanto bliuzkę. Ir tai uždė
jo iam pirmą rūpestį: įsigyti naujus dra
bužius ir—kaip juos įsigyti?

Policininkas nuvedė į policiją; ten nu
fotografavo, vėl nuspaudė pirštus atitin
kamuose popieriuose, kaip prieš keletą 
metų žandarmerijoj. Išdavė liūdymą ke
lionei pasirinkton gyvenimo vieton ir — 
paleido vieną, vienui vieną gatvėn. Vie
nui vieną gatvėn!

Atalas sumišo. Buvo vasara. Tan
kūs lapai, žalios pievelės. Saulė, vėsus 
vėialis. Žmonės vaikščioja šen ir ten.

Jis dar labiau sumišo. Pasirodė, kad 
buvo užmiršęs vienas tarp žmonių vaikš
čioti.

Jis ėjo, jaudinosi, bijojosi. Kartais 
karštis ėjo per nugarą, kartais prakaitas 
mušė, pavargo. Saulė buvo perdaug kar
šta. Nešildė, bet kepinte kepino.

Niekas kitas nelindo į galvą, kaip tiktai 
korpusai. Korpusų daugiau nematė, bet. 
korpusai klykė. Saulė kepino ir korpu
sai klykė.

pareiga yra gelbėti karžygiš
kus Ispanijos kovotojus: mai
stu, gyduolėmis, drabužiais ir 
avalyne bei finansiniai, kad 
liaudies valdžia galėtų nusi
pirkti šautuvų ir kulkų, su ku
riomis padarytų fašizmo kapi
nes Ispanijoj.

Konferencijos pirmininke 
paskirta d. Haman, negrė. 
Konferencija buvo gyva. De
legačių dalyvavo 125 nuo 95 
organizacijų, su 20,000. narių. 
Tai veik vienos moterys, du 
vyrai tesimatė.

Konferencijos Planai

Tuojau surinkt 1,000,000 
(1 milioną) kenų pieno New 
Yorko mieste, taipgi kitų, reik
menų. Daugiausia domės krei
pta į rinkimą gyduolių ir raiš
čių sužeistiems kovos lauke. 
Bus tveriami visose miesto da
lyse vietinių organizacijų visų 
sriovių ir tautų komitetai, ku
rie rūpinsis nurodytų reikme
nų surinkimu.

Konferencija išrinko komi
tetą iš 25 narių, kuris suks 
veikimo aparatą, suteiks pla
nus darbui ir patarimus loka
liniams komitetams. Dalyva
vusioms organizacijoms bus 
prisiųsta šios konferencijos ta
rimai ir rezoliucijų kopijos.

Priimta 3 rezoliucijos: 1) 
pasveikinimas Ispanijos Liau
dies Fronto valdžios gynėjams, 
2) nusakanti N. Y. miesto ir 
apylinkės veikimą, 3) prezi
dentui Rooseveltui irį Darbo 
Dept. sekretorei Pergins.

Konf. tęsės 3 valandas. Pas 
delegates buvo galima paste
bėti didelį atjautimą Ispani
jos kovojantiems darbininkam 

(—gynėjam demokratinės val
džios. Jos skirstės su pasirį- 
žimu įvykdyti gyveniniai! kon
ferencijos pasibrėžimus.

ALDLD 1 Kp. Delegatas,
Geo. Kuraitis.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Stanislovas Masiulis, 54 me
tų amžiaus, gyvenęs 313 Uni
on Avė. (pirmiaus buvo 97 
Union Avė.,. Numeris permai
nytas miesto patvarkymu, o 
namas tas pats), Brooklyn; 
N. Y., mirė lapkričio 21 d., 
1936 m., St. Catherine ligoni
nėj po sunkios operacijos. Pa
laidotas lapkričio 25 d. su 
bažnytinėmis apeigomis St. 
John’s kapuose. Į kapus velio
nį palydėjo apie keturiolika 
automobilių.

Velionis buvo našlys, nes jo 
žmona Ona mirė jau senai, 
sausio 12 d., 1931 m. Buvo ra
maus būdo žmogus ir gal dėlto 
buvo visų mylimas.

Brooklyniečiai neteko gero 
žmogauš, o Union Avė. gyven
tojai (ramaus ir mylimo kai
myno. Paliko dideliam nuliū
dime savo mylimą dukterį 
Oną, sūnų Edwardą, dvi sese
rį, brolį ir daug kitų giminių 
Amerikoj, taipgi seseris ir bro
lius Lietuvoje.

Sūnus Edwardas Masiulis su 
savo žmona, ir velionies duktė 
Ona, dėkoja visiems už gėles, 
palydėjimą ir už suteiktą sim
patiją jiems jų liūdesio valan
doje. Taipgi ir graboriui J. 
LeVandai už tvarkingą ir ma
lonų paskutinį patarnavimą 
palaidojime jų mylinio tėvelio.

Lai būna jam lengva Ame
rikos žemė.

NEW YORKO IR APY
LINKES ŽINIOS

minėmis, kad pigiau apsieiti 
arba prisidėti prie maitinimo 
nedirbančių šeimynos narių.

Ragina Atmest Lyons Biliy
Komunistų Partijos N. Y. 

valstijos komiteto sekretorius 
Krumbein pasiuntė telegramą 
Aldermanų Tarybai ir majo
rui LaGuardijai, raginant at
mesti Lyons bilių. Bilius rei
kalauja, kad visi miesto tar
nautojai būtų miesto gyvento
jais. Tas atimtų tūkstančiams 
darbus ar namus, kadangi 
daugelis yrą priemiesčiuose, 
kur pigiau, apsipirkę name
lius. Kiti gyvena su savo gi

Gaso Pavojas Mašinoj
Gal niekad nebus apskai

čiuota automobilių nelaimės, 
kurios paeina nuo carbon mo
noxide gaso. Tačiau galima 
sakyt, kad daug nelaimių bū
tų išvengta, jei draiveris lai
kytų nors vieną langą atdaru 
visuomet, kada tik motoras 
veikia. Lai keleiviai apsiklos- 
to arba įvesk šilumą, bet neri
zikuok su gasu. Įsigaravęs 
mašinon gasas dalinai prisvai- 
gina draiverį ir tas būna prie
žastimi nelaimių.

Trafiko Stotis ‘T.”

Iš Konferencijos Gel
bėjimui Ispanijos

Konferenciją sušaukė Ame
rikos Lygos Kovai Prieš Karą 
ir Fašizmą Moterų Skyrius. 
Įvyko 21 lapkričio, New Scho
ol kambariuose, 66 W. 12th 
St., New Yorke.-
Atidarydama konferenciją, d. 

Schneiderman pasakė įžangi
nę prakalbėlę, nurodydama, 
kad moterų ir visų darbininkų, 
gyvenančių demokratinėse ša
lyse, yra pareiga reikalauti 
savo valdžios, kad ji gelbėtų 
legalę, konstituciniai išrinktą 
Ispanijos demokratinę valdžią. 
Taipgi, kad visų darbininkų

Antanas Paukštys, 27 motų, 
metų, 381 Grand St., mirė lap
kričio 26 d. Laidos lapkričio 
30 d., šv. Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Jonas Bergas—Bergen, 59 
metų, 200 W. Merrick Road, 
ĘreepOrt, L. L, N. Y., mirė 
lapkričio 24 d, Kūnas pašar
votas graboriaus Gra§v°s k ip- 
lyčioj. Laidos lapkr. 28 d., Šv. 
Jono kapinėse.

John J. Hassett, 51 metų, 
nubaustas nuo 2 iki 4 metų 
kalėjimo už ėmimą $500 ky
šio. Mat, jis egzaminuoja švi- 
norių žinojimą prieš gavimą 
laisniu. 

L

Silver Rod kompaniškų krau
tuvių vaistininkai sustreikavo 
pravarius unijistą. Jis pareika
lavo ir algas pakelt 20%. Ma
noma, kad streikas palies vi
sas 22 krautuves.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 175 has been issued to the undersigned 
to sell bA;r and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control I«w 
at 104—2nd Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE FIELD 
NORGE RESTAURANT

104—2nd Place, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 167 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4821 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EAST FLATBUSH LIQUOR STORE. INC. 
4821 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

.th , ______:

PRANEŠIMAI IŠ KITUR f
BRIDGEPORT, CONN.

‘‘Paskutine Banga”
Laibai įspūdingas teatras. Rengia 

ALDLD 63 kp. lapkričio 29, po nu
meriu 407 Lafayette St. Pradžia 6 
vai. vakare. “Paskutinė Banga” yra 
trijų veiksmų drama, parašyta Br. 
Vargo. Vaizduoja 1905 m. Sukilimus 
Lietuvos žmonių prieš žiaurius Caro 
valdžios valdininkus.

Po teatro bus šokiai. Įžanga 35c. 
Ateikite vietiniai ir svečiai iš kitų 
miestų.

Kviečia Kom.
(280-281)

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kuopos susirinkimas įvyks 

3 d. gruodžio, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Darbininkų Svet., 920 E. 79th St. 
Visi nariai malonėkite ateiti į susi
rinkimą, nes reikės rinkti kitiems 
metams naują kuopos valdybą. Taip 
pat yra ir daug svarbių dalykų or
ganizacijos reikalui aptarti.

Kp. Org. M. Valentą.
(282-281)

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kp. Corletto moterų sky

rius rengia gražų parengimą, kuris 
įvyks 28 d. lapkričio, 6885 Superior 
Ave. Visi miesto ir apylinkės lietu
viai esate kviečiami dalyvauti šiame 
moterų kp. parengime. Komisija 
mandagiai priims kiekvieną atsilan
kiusį ir duos vakarienę už tą patį 
įžangos tikietą, kuris tik 40c. Grieš 
puiki orkestrą, prie kurios linksmai 
galėsite pasišokti. Pradžia 7 vai. va
kare.. Todėl Kom.. nuoširdžiai kvie
čia visus: atsilankyti, (280-281)

LINDEN, N. J.
LŪS 135 kuopos metinis susirinki

mas įvyks antradienį, 1 d. gruodžio, 
1936 m. 8 vai. v. A. Tenio Svet., 16th 
St. Draugai ir draugės, būtinai visi 
dalyvaukite, nes turime labai daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi turė
sime išrink/ti valdybą 1937 m. ir ne
pamirškite užsimokėti duokles, kad 
nepaliktumėt skolingi už 1937 m.

Fin. Sekr. A. Verteliene.
(280-281)

WORCESTER, MASS.
Bendras draugijų komitetas, ren

gia didelę vakarienę su muzikale 
programa, sekmadienį, lapkričio (No
vember) 29, Lietuvių Svetainėje, 29

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški 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 ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniai^ 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Endicott St. Pradžia 5 valandą po > 
pietų. Visas pelnas nuo šios vaka
rienes bus skiriamas Ispanijos dar
bininkams, kovojantiems prieš fašiz
mą. Draugai ir draugės, jau kele
tas mėnesių, kaip Ispanijos darbi
ninkai kaujasi su žiauruoju fašizmu; 
šimtais aukauja savo gyvastis; jiems 
reikalinga yra pagelba, nes jųjų ko
va yra mūsų kova. Mes turim remti 
.juos visais galimais būdais, kaip 
maistu, medicinoms, drabužiais ir t.t.

Kviečiam jumis, draugai, masiniai 
dalyvauti šioje vakarienėje ir pava
dinkite savo pažįstamus.

Rengėjai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdnu automobilius veatuvCm, 
parėm, krikfitynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOK LYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. • 

Telefonas Evergreen 8-7171

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.•

Sav. Vincas Višniaųskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N» Y. • 

Telephone Evergreen 7-1116 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper B-6776

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų ru
gių, 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, Biinke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą l kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmus klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COM COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



šeštad., Lapkričio 28, 1936LAISVEPuslapis Aštuntas

Sulaikykim Hitlerio Nagus Nuo Ispanijos Žmonių! Visi
į Union Square Šį Rytų 10 Valandų, 28-tą Lapkričio!

kadjo,

320,-

Sheepshead Bay apylinkėje 
tapo suimtas Howard White, 
28 metų, kuris kaltinamas už
puolime dviejų mergaičių.

Iš Kur Martha Stone Atvyko Ir Kur Išvyksta?
Williamsburgiečiai nesma- Brooklyną ir New Yorką su- 

giai pasijuto, kuomet sužino- sitvėrė daug naujų sekcijų ir 
jų mylima Komunistų industrinių grupių, į kurias iš-

Darbininkų judėjimo vete
ranas vadas, dabartinis Ame
rikos Komunistų Partijos na- 
cionalis pirmininkas William 
Z. Foster šaukia visus partijie- 
čius ir simpatikus šiandien, 28 
lapkričio, 10 vai. ryto susi
rinkti į Union Square.

Draugas Fosteris savo atsi
šaukime sako:

“Rytoj mes, komunistai, 
maršuosime pareiškimui soli
darumo savo didvyriškiems 
broliams Ispanijoj, kurie ati
duoda savo gyvastis apgyni
mui demokratijos. Mes mar
šuosime protestui prieš Hitle
rio intervenciją, prieš tą Eu
ropos pakvaišėlį, ir prieš Mus- 
solinį, Ethiopijos sunaikintoją 
—prieš tuos žudeikas dvynus, 
kurie labiau nori paskandinti 
visą Ispaniją jos žmonių krau
juose, negu leist demokratijai 
gyvuoti.

“Milionai amerikonų, numa
tančių fašizmo pavojų pasau
lio taikai ir visų žmonių lais
vei, maršuos su mumis su pa
siryžimu, kad fašizmas nužu
dytų ir nesunaikintų Ameri
kos demokratijos. Jiems mes 
sakome:

“Žygiuokite pirmyn su mu
mis sudarydami nacionalį ben- 
cį’ą bloką visų progresyvių, 
galingą ir vieningą Farmerių- 
Darbo Partiją, kuri bus tvir
tove prieš karą ir fašizmo 
grūmojimą laisvei visų darbo 
žmonių. Reikalaukit ginklų ir, 
amunicijos Ispanijos Respubli
kai. Jų laimėjimas bus visų 
laisvų žmonių laimėjimu; su
mušimas Franco ir jo atvirų se, 3630 Broadway, per ją įsi- 
nazių-fašistų sėbrų bus kriu- i briovę į brangakmenių krau- 
šinančiu smūgiu reakcijai vi- tuvę ir pasiėmę $5,000 vertės 
same pasaulyje! Stokite su žiedų, laikrodžių ir kitų da- 
mumis atstūmimui juodosios lykų.

fašizmo nakties, kuri graso 
Amerikai ir visam pasauliui!

“Visi šiandien i demonstra- c /ciją! Pagrąsinkim tarptauti
nio proletariato solidarumo 
kumštim Hitlerio ir Mussolinio 
panosėn, taipgi mūsų pačių 
Du Pontams ir plieno baro
nams!’’

Draugai J. ir 0. Visockiai 
Išvyko J Laidotuves

“Laisvės” darbininkas J. Vi
sockis ir jo draugė Ona sku
botai išvyko į Lawrence, 
Mass., nes gauta pranešimas, 
kad mirus d. O. Visockienės 
(Janušiūtės) motina Stakio- 
nienė.' Visus, o ypatingai L. 
Liaudies Teatro narius tas su-, 
jaudino, nes abu Visockiai su 
juo tampriai susirišę. Ir veika
le “Partizanai”, kuris bus per
statytas šį sekmadienį, Labor 
Lyceum, Juozas turi svarbią 
rolę, gi Ona suflioruoja.

Draugams Visockiams reiš
kiame širdingą užuojautą 
dėsio valandoj.

Prarado Leidimus

liū-

72Bėgiu dviejų savaičių 
nevvyorkiečiai prarado važiuo- 
tės leidimus, 417-kai suspen
duoti leidimai. Kitose dalyse 
N. Y. valstijos atimta 154 ir 
suspenduota 168 leidimai. 

♦ -----------
Keturi jauni plėšikai išpjo

vę skylę antro augšto grindy-

MARTHA STONE

6-tos Sekcijos organi-Į vis viena 6-tos Sekcijos narių 
atorė išvyksta. Pasipylė klau-Iškaičius du syk tiek paaugo.
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Partijos 
zži 
simai: delko, kada, kur?

štai atsakymas:
Martha yra jauna amžiumi 

ir švelnutė išvaizdoje. Bet ji 
labai žymi asmenybė da’rbi- 
ninkų judėjime ir ugninga va
dovė pačiuose kovos sūkuriuo
se, dėlto ji išvyksta ten, kur 
laukiama kovų.

Brooklynan, ji atvyko iš va
dovybės audėjų industrijoj. 
Brooklyno komunistų spėkos 
tebebuvo ne 
giausia seni 
mažai. Nuo 
sikėlė daug

Ir štai, išleidžiant Marta, 
padaryta tarimas, kad iš vie
nos sekcijos jau galima pada
ryti dvi, kurių kiekviena galės 
artimiau pažinti ir vadovauti 
tos srities darbo žmonėms jų 
kovose už būvį. Tas galima 
dėlto, kad, dėka Martos pa
vyzdingai vadovybei, komuni
stams pavyko paaugti skai
čiumi, išsiauklėti daug plates
nę vadovybę, įgauti puikios

stipriausios, dau- įtakos vietos gyventojuose, 
veteranai, jaunų . Martha pradėjo savo veiki- 
to laiko po visą mą ir vadovybę pionierių gru- 
senų narių. Bet pėse. Iš ten ji perėjo į jau-

nimo judėjimą ir į pačios par
tijos vadovybę. Ji per šešis 
metus pavyzdingai darbavosi 
organizavime audėjų Paterso- 
ne, Lawrence ir kitur, taipgi 
vadovybėje jų streikų. Ir išva
žiuoja Martha ne kur kitur, 
kaip Į Patersoną, kur audėjų 
laukia kovos prieš bosus už 
pagerinimą savo būvio. Jie ras 
*puikią patarėją ir vadovę 
Marthos asmenyje.

Išleisdami Marthą Stone, ko
munistai ir simpatikai susi
rinks pasilinksminimui kartu 
su ja ir palinkėti taip sėkmin
gai veikti Patersone, kaip vei
kė čionai. Tos smagios išleis
tuvės įvyks ryt vakarą, tai yra 
sekmadienį, 29 lapkričio, 6-tos 
Sekcijos patalpoj, 234 Broad
way, Williamsburge. Įžanga 
35c. šokiai, užkandžiai, pro
grama.

Po išleistuvių Martha greit 
išvyks į Patersoną.

5. Manhattan sekcijos 1, 2, 3, 18, 
20, 22, 24, 27, 29, 30.

16th Street
1. Kailiasiuvių Joint Council nariai.
2. International Garment Workers 

nariai.
a. Dressmakers.
b. Cloakmakers.
c. White goods workers.
<1. Amalgamated Clothing Wor

kers.
e.
3.

b.
c.
4.
a.

325,
b.
c.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

šeštadienį, 28-tą lapkričio įvyks- 
šv.Jurgio Draugystės didelis ba- 
po num. 15-23 Arion Pl. Visuo- 
būdavo per mažai vietos šo-

Parado Susirinkimo
Vieta

Demonstrantai susirinks ant 15-tos, 
16-tos ir 17-tos gatvės, į rytus nuo 
Union Square aikštės.

15th Street
I. Vyriausieji maršalkos—bus Am- 

teris ir Fordas ir veteranai.
II. Komunistų Partijos New Yor- 

ko Valstijos Komiteto atstovai.
III. Streikuojantieji jūreiviai.
IV. Slaugės, uniformose.
V. Specialė moterų “LaPasionaria” 

kolumna.
1. Komunistų Partija—Kings Coun

ty Divizija.
2. Bronx County divizija.
3. Queens ir Richmod counties.
4. Harlem divizija.

GAUKITE “LAISVEI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

ši 
ta. 
liūs 
met 
kiams, bet šiais metais komitetas pa
ėmė tris dideles svetaines, ir tris 
barus. Tad visiems užtikrinam, kad 
turėsite linksmą laiką atsilankę į ba
lių. Grieš dvi orkestros, ameriko
niškai ir lietuviškai. Įžanga gana pi
gi, tik 25c. asmeniui. Gatvekariu ar
ba eleveiteriu važiuokite iki Myrtle 
ir Broadway, paėję du bloku žemyn, 
rasite svetainę. * K. K.

(280-281)

1.
a.

ir

Millinery and cap workers. 
Building Trades darbininkai. 
Malioriai.
Dailydės.
Mūrininkai ir kt.
Maisto darbininkų grupės. 
Catering workers (lokalai 
89, 16, 1, 2.).
Food clerks, lokalas 338.
Mėsininkai, kepėjai ir žuvų dar

bininkai.
5. Metalo išdirbėjai. <
6. Kurpiai.
7. Skalbyklų darbininkai.
8. Auksoriai ir visos kitos uniji

nės grupės.
9. Visos WPA organizacijos.
a. Workers Alliance.
b. C. P. C.
c. Mokytojų lOkalo 453 nariai 

kitos WPA grupės.
17th Street

Jaunųjų Komunistų Lyga.
Valstijos Komitetas.

b. Harlemo divizija.
c. Brooklyno divizija.
d. Manhattan divizija.
e. Bronxo divizija.
2. IWO ir visos kitos fratemalės 

organizacijos.
3. Socialės ir kultūrinės organiza

cijos.
4. Progresyvių Moterų Tarybos.
5. Socialių darbininkų grupės.
6. Kalbinės organizacijos.
a. Vokiečiai.
b. Italai,
c. Ispanai,
d. Žydai.
e. Airiai ir 

grupės.
Penkioliktos 

dės maršavimą
ton St., į vakarus iki Broadway, Bro
adway gatve pro City Hali iki Batte
ry Place ir pasibaigs prie Vokieti
jos konsulato.

visos kitos kalbinės

gatvės kolumna pra- 
4th Avenue iki Hous-

Valentine teatro skiepe, Va
lentine Avė, 
užsiliepsnojo 
vienok visi 
miai apleido

■- ■ — ■T'

(Daugiau N. Y. žinių 7 pusi.)

ir Fordham Rd., 
didelis gaisras, 
300 žiūrovų ra- 
teatrą.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio (Dec.) 10 d., 1936 m., Kyburio 
svetainėje, 950 Jamaica Ave., Brook
lyn, N. Y., lygiai 8-tą vai. vakaro.— 
Bus rinkimas kuopos valdybos ir kiti 
svarbūs reikalai svarstoma, todėl 
kiekvienas narys privalėtų atsilanky
ti, kad padaryti susirinkimą sėkmin
gu. i

J. Valatka, Sekr.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkų prie atran- 

kiojimo drabužių atkarpų. Kreipkitės 
į Eisenberg & Co., Inc. 911 Boerum 
St., Brooklyn, N. Y.

(281-282)

Reikalinga mergina tarp 20 ir 25 
metų amžiaus dirbti prie bendro na
mų darbo. Yra du vaikai. Nereikės 
virti. Gaus savo kambarį. Pradžia 
su $25.00 į mėnesį. Kreipkitės pas 
Mrs. M. M. Salt, 172 E. 57th St., 
Brooklyn, N. Y. Minnesota 9-5571

(280-282)
Reikalingas darbininkas ant far 

mos—maž-daug patyręs. Darbas nuo
latinis. Su mokesčiu susitarsime.

P. SAKALAUSKAS, 
Route No. 2, Chittenango, N. Y.

(280-282)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su visais 

tinkamais įtaisymais. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Kreip
kitės po numeriu 417 Lorimer St., 
(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

(276-281)

“Dvaro Bernas” ir “Partizanai”
• « • .

Šiedu Veikalai Bus Vaidi
nama Pirmu Kartu 

Brooklyne

Parašė ir Vadovauja 
J. Juška

Sally Balkunienė,
Dvaro Mergos Rolėje.

Stato Scenon Brooklyno 
Darbininkiškų Organizaci

jų Sąryšis.

“PARTIZANUS”
Vaidins Liaudies Teatro 
Aktoriai, Vadovystėje 

JONO VALENČ10

V. Pranaitiene,
Dvaro Ponios Rolėje

J. Lazauskas,
Dvaro Pono Rolėje.

Aldona Šertvietytė,
Dvaro Tarnaitės Rolėje

“DVARO BERNĄ” 
Vaidins Am. Lietuvių Dark 
Literatūros Draugijos 24 
Kuopos Gerai Išsilavinę 

Aktoriai iš Central 
Brooklyno.

--------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------ --------------—------------- ------------------------------------------------ --------- ---------------------------- -—---------------u, Bagdonienė, vaidins “Parti-Sekmadieni, 29 LaDkričio-Nov. Labor Lyceum Svetainėj, 949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.zanai” veikale Nast& rol6,e
■ 1 Durys atviros 3 vai. po piet. Lošimas prasidės lygiai 4:30 po piet.

Pirmas tokis įvykis 
B r o o klyne menininkų 
istorijoj, kad dviejų 
skirtingų teatralių gru
pių, vadovaujamų skir
tingų režisierių, vaidi
nimai įvyks tą patį va

karą ant to paties 
steidžiaus.

Emst C. Duben, vaidins kapit. 
Gurjevo rolę “Partizanauams”

J. Juška,
Dvaro Berno Rolėje.

Po Vaidinimų
ŠOKIAI

Gros
WM. NORRIS

Orkestrą
Įvairius 

Amerikoniškus 
ir Lietuviškus 

šokius

širdingai kviečiame vie
tinius ir apielinkių lie
tuvius dalyvauti šiame 

parengime.
M

įžanga 50c. ir 75c.
įžanga Šokiams 40c.

Tikietus iš Anksto 
Galima Gauti “Laisvėj” 
ir Veličkos Restaurane.

Jonas E. Aymanas, vaidins vei
kale “Partizanai” Kručio rolę.

N. Pakalniškis, vaidins “Parti
zanai veikale Sir Robėrts rolę.




