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KRISLAI
Ar Visai Pablūdo?
Ar Mainieriai žmonės? 
Piktą Dvasią Tebesėja. 
Ar Prasižengimas?

Rašo A. B.

Nebegalima ne suprast Fran
cijos valdžios politikos. Kas 
pasidarė su tos valdžios vadais? 
Kur jie atsidurs beklupčioda- 
mi prieš Anglijos politiką?

štai, “New York Timeso” ko
respondentas iš Paryžiaus pra
neša, kad Francijos valdžios vi
daus ministeris Delbos pasišau
kęs lapkričio 26 d. Sovietų Są
jungos ambasadorių drg. Po
temkin ir griežtai reikalavęs, 
kad Sovietų Sąjunga tuojaus 
sulaikytų teikimą pagelbos Is
panijos liaudies valdžiai. Girdi, 
tas veda prie naujo karo. Ta
čiau korespondentas pastebi, 
kad tas pats ponas Delbos pa
našaus reikalavimo visai nesta
tęs Vokietijos ir Italijos vai-1 
džioms, kurių ginklais Ispanijos i 
fašistai skerdžia Ispanijos 
liaudį.

Tai jau perdaug—tai per
daug begėdiškai toU nuvažiavo 
ponas Delboš.

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Savininkai 70 tavorinių 
laivų šeštadienį padarė su
tartį su streikieriais jūri
ninkais, p r i k 1 a u Šančiais 
prie Marininkų Unijos.

Pakraštinių Laivų Savi
ninkų Susivienijimo prezi
dentas paskelbė, kad jie su
sitaiką su jūrininkais šito
kiomis sąlygomis:

Vidutiniai prideda po $10 
algos per mėnesį; reikiant 
darbininkų, pasižada pir
miausia samdyt unijistus, ir 
tik tada imt darban pašali-' 
nius, jeigu neužtenka uniji- 
stų. Taipgi padaro tūlus 

bausmė negali rasti pritarimo Vitus nusileidimus streika- 
viešoje pasaulio opinijoje.” vusiems tų laivu jūrinin- 

Betgi teisme buvo įrodyta, kams

Ir vėl atspėjau sakydamas, 
kad vėl atsiras žmonių, kurie 
upelius ašarų išlies už likimą 
Sovietų Sąjungoje nuteisti; sa- 
botažninkų-žmogžudžių. “Nau
jienos” jau pliekia editoriale 
(lapkričio 25 d.) :

“Kaltinamieji dar nėra už
mušę nė vieno žmogaus. Jeigu 
jie ir ‘planavo’ žmogžudystę, 
tai visgi jie dar jos neatliko. 
Tokiame atsitikime mirties

kad šitie sabotažninkai sunai
kino gyvybę keturiolikos mai- 
nierių, o daugeliui sveikatą at
ėmė amžinai. Atrodo,

NEW YORK. — Pruden
tial ir Transoceanic laivų 

kad kompanijos pereitą penkta- 
N.” redaktorius mainierių ne- Jienį pasirašė sutartis SU 

'unijomis streikuojančių ju- 
l ra-

beskaito žmonėmis. ‘ * .......................
Deja, “N?’ redaktoriaus opi-' rininkų, laivų oficierių, ra- 

nija dar nėra pasaulio viešoji jį0 0perat0rjų įr inžinierių,

ne-
opinija. Tai opinija jo ir kitų, 
kurie nieko gero nevelino ir 
vėlina darbininkų tėvynei.

“Keleivyje” (lapkričio 25 d.) 
ant trečio puslapio sakoma apie 

Jie pilni keršto 
Imu iš ko

komunistus: 
ir veidmainiauja, 
respondencijos iš Worcesterio, 
suredaguotos St. Michelsono. Ir 
ten pat da daduriama:

“Parengime buvo renka
mos aukos Ispanijos nuken- 
tėjusiems nuo civilio karo. 
Aukų surinkta virš $50. Bet 
ir Ispanijos darbininkų rei
kalu mūsų kompartantai (ko
munistai) labai pasivėlavo. 
Rodos reikėjo subrusti kur 
kas pirmiau, šaukia gelbėti, 
kuomet razbaininkai darbi
ninkus baigia išžudyti.” 
Jeigu šio pikto 

rius nežino, tai gi 
Michelsonas, kad 
nuo pat Ispanijos
pradžios nuoširdžiausia rėmė 
liaudies kovotojus ir rinko 

• jiems aukas. Ir keista: kurie 
beveik nieko nepadėjo Ispanijos 
kovotojams, šiandien bando už
mesti mums, kad mes pasivė
lavę. Tam pačiam Worceste
rio komunistų bankiete surinko
me apie $50 tam tikslui. Na, 
o ką Ispanijos kovotojams da
vė Worcesterio “Keleivio” žmo
nės? Tegul atsako faktais.

rašto auto- 
puikiai žino 
komunistai 

civilio karo

Keista, labai keista. St. Mi- 
chelsonas sakosi nekenčiąs ne
pamatuotų užsipuldinėjimų ir 
stojąs už socialistų ir komunis
tų bendrą frontą, tačiau savo 
laikraštin deda tokios piktos 
dvasios, tokius neteisingus raš
tus prieš komunistus? Argi tas 
padeda bendram frontui?

Italijos komunistai atsišau
kia į Italijos eilinius fašistus 
(kurių daugelis iš prievartos. ■.

turi priklausyti prie fašistinių ra jokio. Tai labai gerai taip 
organizacijų ir kurių dauguma daryti. Bet yra tokių politinių 
yra darbininkai ir valstiečiai), gudruolių, kurie už tai sušilę 
kad bendrai su komunistais smerkia Italijos komunistus.

Jūrininkai Jau Laimi
Stambias Pergales
Vakaruos ir Rytuos

ĮKURTA M ARI N INKŲ 
INDUSTRINĖ UNIJA 

RYTUOSE 

rytuose ir pietuose. Davė 
tokias pagerintas sąlygas, 
kaip kad reikalauja strei
kuojantieji jūrininkai vaka
rinėse šalies prieplaukose.

Jūrininkų laimėjimai New 
Yorke yra tokie: pilnai pri
pažinta unija; bosai sutiko 
samdyt jūrininkus tik iš 
unijinių svetainių; davė 8 
valandų darbo dieną su eks
tra mokesčiu už viršlaikius; 
pakėlė paprastam jūrinin
kui mėnesinę algą iki $65, o 
išlavintiem iki $70, $80 ir 
$90 sulig amato.

Sutartis padaryta, vado
vaujant Jūrininkų Strategi
jos Komitetui. Šis gi komi
tetas jau organizuoja indu
strinę Marininkų Uniją. Į 
ją tikisi sutraukt senosios 
Tarptautinės J ū r i n i n ku 
Unijos narius, kurių vadai 
atvirai laužė ir tebelaužo 
streiką rytinių ir pietinių 
jūrininkų.

Kadangi Franci jos laiva- 
kroviai atsisako iškraut bei 
prikraut skebinius Ameri
kos laivus, tai Amerikos 
Laivakrovių Unijos streik- 
laužiškas prezid. J. Ryan 
šaukia, kad amerikiečiai jū
rininkai neaptarna utų 
Franci jos laivų, atplaukian
čiu į Ameriką.

Strategijos Komitetas ra
gina savanorius darbinin
kus iškrauti bei prikrauti 
Francijos laivus, atvykstan
čius į rytines ir pietines 
prieplaukas.

stotų į kovą prieš Mussolinio 
diktatūrą, už liaudies interesus. 
Kame čia prasižengimas? Nė-

D. Federacija Reikalau
ja 30 Valandų Savaitės

TAMPA, Florida. — Su- 
važiavimas Amerikos Dar
bo Federacijos nutarė rei
kalaut išleist federalį įsta
tymą, kuris sutrumpintų 
darbo savaitę iki 30 valan
dų, idant tuom sumažint be
darbę. Bet Federacijos va
dai atsisakė reikalaut pa
taisyt šalies konstituciją, 
idant Vyriausias Teismas 
negalėtų panaikint šitokį 
bei kitus naudingus darbi
ninkam įstatymus.

Federacijos prezidentu 
‘f’vėl išrinktas dešinysis Wm. 

Green. Tai todėl, kad jis 
su savo sėbrais mašinaliai 
prisivarė į suvažiavimą sa
vo šalininkų daugumą.

Numosią Pašalpas Be
darbiam 20 Nuošimčių

WASHINGTON.—Jung; 
tinių Valstijų vyriausybė 
žada;<) 1937 metais bent 20 
nuošimčių sumažint lėšas 
visiem WĘA pašalpiniam 
darbam. Jieško pigesnių 
būdų bedarbiam šelpti.

1936 m. sausyj valdiška 
federate pašalpa naudojosi 
4,756,000 bedarbių šeimynų, 
o 1937 m. sausyj jau “nerei
kėsią” šelpt daugiau kaip 
3,750,000, sako vyriausias 
pašalpų a d m i nistratorius 
H. L. Hopkins.

Bet jau žinoma, kad ne
žiūrint reikalo valdžia vis 
daugiau bedarbių šluoja 
laukan iš savo pašalpinių 
darbų.

N. Y. Valstija Siūlo Taisyt 
Šalies Konstituciją >

ALBANY, New York.
Valstijos pramonės komisi- 
onierius Elm. F. Andrews 
skiria komisiją, kad išdirb
tų sumanymą taip pataisyt 
šalies konstituciją, kad kon
gresas galėtų išleisti įstaty
mus, nustatančius apribo
tas darbo valandas ir būti
nai mokėtinas darbininkam 
algas. Nes be tokio konsti
tucijos pataisymo tai Vy
riausias Teismas galėtų pa
naikint panašius darbo įsta
tymus neva kaipo “priešin
gus Jungtinių Valstijų kon
stitucijai.”

ANGLŲ KARALIUS VES 
SIMPSONIENĘ KA

NADOJ?

HIGHLAND PARK, Ill. 
—Vienas buvęs Londono pi
lietis, žinąs Anglų ponijos 
sekretaus, tvirtina, kad ka
ralius Edward po savo ap- 
karūnavimo 1937 m. vasarą 
apsivesiąs su Simpsoniene 
Kanadoj. / ?

Mussolinis Daro Karinį Bloką su Japonija ir 
Vokietija prieš Sovietus, — Sako M. Litvinov

Japonai-Mandžurai Padare Du Ginkluotu Įsiveržimu j 
Sovietinį Sibirą per 48 Valandas.—Smarkūs Mūšiai.

MASKVA. — “Sovietų 
valdžia turi tikrų žinių, kad 
Italija pasiūlė .Japonijai pa
daryt tarp jųdviejų tokią 
pat sutartį, kokią paskuti
niu laiku padarė Japonija 
su Vokietija” j karui prieš 
Sovietus, — užreiškė M. 
Litvinov, užsienių reikalų 
komisaras, lapkr. 28 (T. kal
bėdamas Visos Sovietų Są
jungos K o n s t i tuciniame 
Kongrese.

Tai nėra pripuolamas at
sitikimas, kad “per paskuti
nes 48 valandas japonai pa
darė du ginkluotu įsibriovi- 
mu į Sovietų Žemę Tolimuo
se Rytuose,” sakė Litvinov. 
Tai yra pirmas vaisius ka
rinės sutarties tarp Japoni
jos ir Vokietijos, kurios pė
domis pradeda sekti ir Mus
solinis. i

Dabar daromoji sutartis 
Italijos su Japonija reiškia 
karinį Vokieti jos-Japonijos- 
Italijos bloką prieš Sovie
tus, — nurodė Litvinov.
Mūšiai su Įsiveržusiais į 

Sibirą Japonais
MASKVA.— Pereitą ant

radienį japonų - mandžurų 
kariai buvo įlindę vieną my
lią į Sovietinį j Sibirą, per

Sovietai Neužleis Nė 
Pėdos Žemės Japonijai
MASKVA. — Sovietų Są

jungos Kongreso delegatai 
per 10 minučių sustoję svei
kino atsilankiusį gen. V. 
Bliucherį, Sovietų Tolimųjų 
Rytų Raudonosios Armijos 
komandierių.

Savo kalboj gen. Bliucher 
įbrėžė, kad Sovietai neuž
leis Japonijai nė vienos pė
dos Sovietinio Sibiro. ,

Labai nudžiugino kongre
są pranešimas, kad jau nu
tiesta visi bėgiai naujam 
Didžiajam Šiauriniam So
vietų Geležinkeliui nuo Taš
kento iki Ramiojo vandeny
no.

Vieno senojo geležinkelio 
Sibire jau buvo permaža 
ekonominiams ir apsigyni
mo . reikalams.

Karinio Maisto Sandėliai 
Kasyklose Anglijoj

LONDON. — Anglijos 
valdžia nutarė įrengti aplei
stose kasyklose maisto san
dėlius karo reikalams. Tuo
se požeminiuose sandėliuo
se bus įtaisyta .valgio pro
duktų šaldytuvai ir vėdin- 
tuvai.

Ddtroit, Mich. — Sėdėji
mu streikuoja 1,200 darbi
ninkų Midland plieno fab
rike. Visai neina iš dirbtu
vės. Maisto jiem pristato 
kiti darbininkai. t 

sieną iš Manchukuo; bet 
Sovietų pasienio sargai 
greit juos išmušė laukan. 
Susikirtime nukauta 10 ja- 
ponų-mandžurų.

Ketvirtadienį jau dides
nis būrys japonų-mandžūrų 
karių įsibriovė į Sovietų že
mę ir ėmė šaudyti raudon
armiečius. Mūšis tęsėsi vi
są dieną. Įsiveržėliam buvo 
atsiųsta daugiau talkos iš 
Manchukuo, ir jie buvo 
prasiskverbę dvi mylias į 
Sovietų kraštą, pasinaudo
dami tamsa. Bet Sovietų 
sargai, susilaukę daugiau 
raudonarmiečių, atmušė 
priešus atgal.
Japonijos-Italijos Sutartis

TOKIO. — Japoniją fak- 
tinai jau padarė sutartį su 
Italija. Japonų valdžia pri
pažįsta Italijai Ethiopiją, o 
Mussolinis pripažįsta Man
chukuo neva “valstybe” 
(nors čia viešpatauja pati 
Japonija). Mussolinis žada 
Japonijai biznio teises Ethi- 
opijoj, o Japonija ketina 
duoti biznio progų Italijai 
Manchukuo krašte.

(Bet slepiama Japonijos- 
Italijos svarbusis sutarties 
punktas, delei karo prieš 
Sovietus.)

Sovietai Priversti Apsi- 
ginkluot ant Jūrą

MASKVA. — Raudonojo 
Laivyno admirolas Ivan Or
lov pareiškė Konstitucinia
me Sovietų Sąjungos Kon
grese, kad Sovietai turi įsi
taisyt galingiausią pasaulyj 
karo laivyną, idant galėtų 
apsigint nuo Vokieti jos ir 
Japonijos užpuolimo iš jū
rų pusės.. Jis nurodė, kad 
Vokietija, Japonija ir Itali
ja išeikvoja savo karo lai
vynams daugiau negu pusę 
visų skiriamų ginklavimuisi 
lėšų.

Dabar Hitleris statydina
si dar 37 karinius laivus, ta
me skaičiuje 20 šarvuotlai
vių ir kelis orlaivių išvežio- 
tojus. Be to, naziai buda- 
vojasi šimtus submarinų ir 
torpedinių laivukų.

Sovietai turi rūpintis ap
sigynimu nuo jūrinių už
puolikų. Todėl nuo 1933 m. 
sausio 1 d. iki šiol Sovietų 
Sąjunga padidino skaičių 
savo subrtiarinų 715 procen
tų; karo laivų 300 procen
tų; pajūrių patrankų 75 
proc.; prieš-lėktuvinių ka- 
nuolių 100 proc. ir laivyno 
lėktuvų 435 proc.

Fašistu Lakūnai Bombarda
vę BJalagos Prieplauką

GIBRALTAR. — Prane
šama, kad fašistų lakūnai, 
lapkr. 28 d. bombarduoda
mi pietinę Ispanijos prie
plauką Malagą, padegė ten 
ginklų sandėlį su karine 
dirbtuve.

Ispanų Liaudiečiai
Atakuoja Fašistus 

Visuose Frontuose 
____________ r<i

ATėMe Iš FAŠISTŲ OV
IEDO PRIEMIESČIUS

MADRID, lapkr. 28. — 
Mainieriai milicininkai už
ėmė keturis kelius, keletą 
kalvų ir trejetą miestelių 
arti fašistų lizdo Oviedo, 
šiaurėje. Pranešama, kad 
liaudies milicininkai taipgi 
atėmė iš fašistų Nolan upės 
tiltą ir tuo būdu atkirto nuo 
Oviedo miestelį Grado, kur 
gyvena fašistų komandie- 
rius Arando su savo štabu.

United Press žiniomis, 
Oviedo srityje dabar siau
čia patys audringiausi mū
šiai iš visų, kokie tik iki šiol 
buvo respublikos kare su 
fašistais.
Be Hitlerio ar Mussolinio 
Armijų Fašistai Nepaimsiu 

Madrido
MADRID. — Gen. Emi

lio Kleber, kanadietis ko- 
mandierius t a r p t a utinio 
pulko, džiaugiasi, kad pra
nyko skirtumai tarp socia
listų, komunistų ir anarchi
stų, kas liečia kovą prieš 
fašistus; sako, dabar jie vi
si sutartiniausiai kovoja 
prieš bendrą neprietelių.

United Press korespon
dentas pripažįsta, kad šis 
tarptautinis pulkas, susida
ręs iš francūzų, rusų, vokie
čių, lenkų ir italų, daugiau
sia prisidėjo prie fašistų at
mušimo Madrido priemies
čiuose.

Gen. Kleber pareiškia, 
jog per tris paskutines sa
vaites fašistai dėjo pasiu
čiausias savo pastangas pa
imti Madridą, bet veltui. Sa
ko, jie niekad nepaims Ma
drido, jeigu Mussolinis ar 
Hitleris neatsiųs savo armi
jas talkon’Ispanų fašistam; 
bet. girdi, ir tada fašistai 
neišlaikytų Madridą savo 
rankose, kuomet milžiniška 
dauguma Ispanijos gyven
tojų yra taip griežtai nusi
statę prieš fašizmą.

Gen. Kleber pageidauja, 
kad iš Amerikos atsiųstų 
respublikiečiam maskų an- 
sisaugot nuo nuodingų du
jų. Nes yra suprantama, 
jog fašistai rengiasi ir šia 
priemonę panaudot 
liaudies milicininkus.

Susilygino Ginklais
> Fašistais

Madrido apgynimo 
mandierius “raudonasis 
gen. Mije sako: anapus 
Manzanares upės nazių ka
rininkai duoda fašistam nu
rodymus, kaip jie turi ata- 
kuot ir bombarduot Mad
ridą.

Tačiaus respublika dabar 
abelnai ne tik ginasi, bet vi
suose frontuose veda už
puolimo karą prieš fašistus, 
sako Madrido gynėjų ko- 
mandierius:

“Fašistai iki šiol buvo įsi-

prieš

su

ko
te

Ką Tautą Lyga Pasakys 
Romai ir Hitleriui?

respublikos ministeris pir
mininkas Largo Caballero 
lapkr. 28 d. atsišaukė į Tau
tų Lygą, kad nuspręstų, ar 
Italija ir Vokietija neveda 
pasaulį į karą tuom, kad 
Mussolinis ir Hitleris pripa
žino fašistų “valdžią” Ispa
nijoj. Tas pripažinimas, — 
sako Caballero, — yra fak- 
tinas Vokietijos ir Italijos 
karo paskelbimas prieš Is
panijos respubliką.

Bet Ispanijos fašistai turi 
savo šalininkų ir Tautų Ly
goj. Todėl Lygos susirin
kimas, kuris atsidarys gruo
džio 17 d., matomai, nieko - 
geresnio negalėsiąs pada
ryt, katp tik atsišaukt į vi- 
šų šalių valdžias, kad neduo
tų kariškos paramos nei Is
panijos respublikai nei prieš 
ją kariaujantiems fašistams 
sukilėliams.

Francija Pasirengus At 
mušt Visus Priešus

užreiškė

PARYŽIUS. — Francija 
yra galingiausia karinė jė
ga Europoj, tik apart Sovie
tų Sąjungos, 
Francijos ministeris pirmi
ninkas L. Blum, kalbėdamas 
mitinge 25,000 rėmėjų Liau
dies Fronto valdžios. Fran
cijos armija, laivynas ir or
iai vynas, taipgi jos medžia
ginė jėga ir liaudies vieny
bė atmuštų bite užpuoliką, 
sakė Blum, svarbiausiai tu
rėdamas galvoj karo pavo
jų iš Hitlerio pusės. Jis, to
dėl, įspėjo “užsienius” 
(ypač nazįus), kad neapsi
riktų, pasakodami, būk 
Liaudies Fronto valdžia 
“parbloškus” bei “pakrik- 
džius” Franci ją.

FAŠISTAI GRASINO
AMERIKOS LAIVUI

GIBRALTAR. — Ameri
kos laivui “Raleigh” beplau
kiant pasiimt amerikonus iš 
Barcelonos, virš jo skrai
džiojo du kariniai Ispanijos 
fašistų lėktuvai, bet nedrį
so kliudyt Amerikos laivą.

tikinę, kad jie galėsią mus 
nukariauti vien todėl, kad 
jie turėjo geresnius ginklus 
ir daugiau karo medžiagų 
(gautų iš Vokietijos, Itali
jos ir Portugalijos). Bet 
šiandien mes esame lygiai 
stiprūs kaip ir jie lėktuvais, 
didžiosiomis patrankomis, 
kulkasvaidžiais ir šautu
vais. Be to, mes turime 
daugiau kariautojų ir mūsų 
ūpas augsčiau pakilęs negu 
fašistų.

sį
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Del Senatvės Pensiją arba ‘‘Socia
lia Saugumo” Įstatymo

Su lapkričio men. 26 d. tapo išsiuntinė
ta apie 25 milionams Jungtinių Valstijų 
darbininkų (dažniausiai per samdyto
jus) speciališkos blankos, reikalaujant iš
pildyti iki gruodžio mėnesio 5-tos dienos. 
Jos reikės išpildyti dėl taip vadinamų se
natvės pensijų gavimo. Kaip žinia, 
Jungtinių Valstijų kongresas išleido įsta
tymą, pavadintą Social Security Act 
(Socialio Saugumo Aktą), kuriuo einant, 
milionai darbininkų bus suregistruota ir 
su sausio mėn. 1 diena, 1937 metų, turės 
mokėti tam tikrus mokesčius bei taksus 
į federalį iždą, iš kurio vėliau bus moka
mos pensijos.

Pirmiausiai turime pareikšti, kad šis 
įstatymas toli gražu nepatenkins darbo 
žmonių pareikalavimų. Jis senatvėje 
darbininkų neapdrauš, kadangi išmoka
mos pinigų sumos bus labai mažos ir jos 
bus mokamos žmonėms tik sulaukusiems 
65 metų amžiaus (nedaug darbininkų tą 
amžių pasiekia). Mes labai stojome ir 
stojame už Frazier-Lundeen bilių, kuris 
yra paprastas, suprantamas ir užtikrin
tų visiems darbo žmonėms saugumą se
natvėje, ligoje ir nedarbe, o pensijom lė
šas turėtų sumokėti kapitalistai. Deja, 
tas bilius nebuvo priimtas. ,Darbininkai- 
turės dar energingai; kovoti,- kad visą 
saugumą senatvėje pastačius ant geres
nių kojų, t. y., kad priėmus tokį įstaty
mą, sulyg kuriuo jie sulaukę 55 ar 60 
metų amžiaus būtų pilnai aprūpinti.

Šis įstatymas (Social Security Act) 
yra gan painus ir mes čia jo neaiškin- 
sim iš panagių. Užtenka priminti kele
tas svarbesnių dalykų santikyj su juo, 

!kad mūsų skaitytojai galėtų vaduotis, 
pildydami blankas. (Vėliau suteiksime 
platesnių informacijų.)

Kokios rūšies darbininkai turės mokė
ti senatvės pensijų taksus? Fabrikų, 
dirbtuvių, mainų, spaustuvių, raštinių 
ir t.t.

Įstatymas neliečia tų darbininkų, ku- 
Irie dirba žemės ūkio (farmų) darbuos, 

jūrininkų, valdininkų, tarnaujančių pri- 
vatiniems žmonėms namuose, dirbančių 
tikybinių, mokslo, labadarybės organi
zacijoms ir toms organizacijoms, kurios 
įkurtos ir palaikomos ne pelno darymo 
tikslais.

lauks 65 m. amžiaus).
Kiek daug maž darbininkai gaus pen

sijos?
Paimkim pavyzdį. Sakysim, darbinin

kas dar jaunas ir uždirba po $25 į savai
tę. Jis dirbs 40 metų, uždirbdamas po 
tiek per 52 savaites į metus. Sulaukęs 
65 metų amžiaus, gaus po $53 mėnesiui 
pensijos, kol jis gyvens.

Kitas pavyzdys: sakysim, darbininkas 
turi 55 metus amžiaus ir dirba dar 10 
metų, uždirbdamas po $15 savaitei. Su
laukęs 65 metų amžiaus, jis gaus pensi
ją po $19 per mėnesį.

O jei darbininkas turi 55 metus am
žiaus ir uždirba po $25 savaitei, tai po 10 
metų jis gaus $23 menesiui.

Pensijos arba pašalpos bus mokamos 
visiems, nepaisant, ar kas pilietis, ar ne- 
pilietis.

Bet, sakysim, jei darbininkas moka, 
moka taksus ir, nesulaukęs 65 metų am
žiaus, numiršta, kaip tuomet su jo pen- 
sija?

Tokiam atsitikime bus išmokėta jo 
šeimai arba artimiems giminėms čiela 
suma—3į centų nuo kiekvieno jo uždirb
to dolerio po 1936 metų iki jo mirties.

Pavyzdžiui: darbininkas dirba per 10 
metų ir uždirba po $25 savaitei. ‘Sulau
kęs 64 metų amžiaus—jis numiršta. Tuo
met jo šeima gauna ant syk visa suma 
—$455.

Kad gauti minimalę pensiją ($10 mė
nesiui) būtinai reikalinga uždirbti (nuo 
1936 iki asmuo pasieks 65 metų amžiaus) 
ne mažiau $2,000. Gerai, kai kas pa
klaus, kas bus tokiam atsitikime, jei, sa
kysim, per tą laikotarpį asmuo uždirbs 
tik $1,000 ar biskį daugiau ar mažiau? 
Tokiam atsitikime jis galės pareikalauti 
bendros sumos ir ji jam bus atmokėta 
(kiek jis per tą laiką uždirbo)—3į cento 
nuo kiekvieno jo uždirbto dolerio. ,

Šitie yra pamatiniai senatvės pensijos 
įstatymo dėsniai. Jie, kaip sakėme, nėra 
tobuli ir toli gražu nepatenkins tų dar
bininkų, kurie ir sulauks 65 metų am
žiaus. Bet kas daryti? Boikotuoti to 
įstatymo darbininkai negalį. tai
geriau, negu niekas. Mokant senatvės 
pensijos taksus, mūsų pareiga kovoti už 
tikrą socialę apdraudė. Vienas aišku: 
jei tik Amerikos darbo žmones pasirįš, 
kovos, tai jie savo tikslą ir pasieks.

Nusvils Nagus
Pagaliau Japonija su Vokietija pasira

šė t. v. Antikomunistinę Sutartį, kuria 
einant, esą, bus kovojamas komunizmas 
ir Komunistų Internacionalas. Sovietų 
Sąjungos spauda nurodė, kad ši sutartis 
taikoma ne prieš Komunistų Internacio
nalą, o prieš Sovietų Sąjungą. Kovai su 
komunizmu arba Komunistų Internacio
nalu savo šalyse juk nereikalinga tarp
tautinės sutartys, nurodė “Pravda.” Tai 
atlieka kiekvienos buržuazinės šalies po
licija ir kiti valstybės organai.

Už pečių šitos anti-komunistinės su
tarties yra kita sutartis, nepaskelbta. To
ji riša abi šalis (Jap'oniją ir Vokietiją)

"laisvės” Vajus—Kova su Fašizmu
Šiemet “Laisves” vajus 

yra kova su fašizmu. Nes 
“Vienybė” skelbiasi eisianti 
dienraščiu. Jei ji eis, tai su
prantamas dalykas, kad 
Smetona finansuos ją.

Per “Laisvę” varoma agi
tacija *už rėmimą Lietuvos 
liaudies fronto kovų, už at- 
steigimą Lietuvoj demokra
tijos, smetoniniam fašizmui 
yra nepakenčiama. Todėl 
fašistai kėsinasi pastoti 
“Laisvei” kelią; pastot ke
lią žodžiui už demokratiją, 
už žmonių teises Amerikos 
lietuviuose. Smetoninis fa
šizmas, kartu su kunigija 
kėsinasi “u ž’b 1 o k a d uoti” 
“Laisvę”. Ar mes prisieisi
me juos prie to?!...

Kunigai eina su smetoni
niais- fašistais. Parapijonai, 
kurie brangina demokrati
ją, trokšta laisvės ir geres
nio gyvenimo Lietuvos liau
džiai—savo tėvams, bro
liams ir seserims—eis su 
mumis, prenumeruos ir skai 
tys “Laisvę.” Bet pas juos 
reikia nueiti į namus, šir
dingai pasikalbėti ir įtikin
ti, kad “Laisvė” yra jų rei
kalus ginantis dienraštis.

Draugai ir draugės, kla
siniai sąmoningi bei revo
liuciniai nusistatę darbinin
kai! Kurie dar iki šiol ne
gavote savo dienraščiui nei 
vieno .naujo skaitytojo, ži
nokite jog tai yra jūsų di
delis apsileidimas! Jūsų ap
sileidimas padeda fašisti
nėm 'usnėm veistis Ameri
kos lietuvių visuomenės dir
voje! i-. .

Draugai R e i k a u s k as, 
Stripeika, Martin ir eilė ki
tų sako, kad šiemet leng
viau gauti “Laisvei” naujų 
skaitytojų, negu praėjusiais 
krizio metais'; Kad vajinin- 
kams lengviau gauti naujų 
skaitytojų, tai ir visiems iš 
mūsų turi būt lengviau jų 
gauti.

; Bėda su daugeliu draugų, 
kad įsikalbėjo sau pasaką, 
kaip neurastenikas ligą: pas 
mus lietuviai atžagareiviai, 
kryžiokai, nepaiso skaityti, 
negalima užrašyti ^Laisvę,” 
—ir nesijudina pakalbinti 
savo kaimynus, kad užsira
šytų dienraštį. Mažiausia 
teturi teisės kalbėti apie 
žmonių nusistatymą tie, ku
rie vengia susitikti su žmo
nėmis, esančiais skirtingai 
politiniai n u s i s t a čiusiais

nuo mūsų. Aš pasirenku už 
autoritetus kalbėti apie 
žmonių nusistatymą linkui 
“Laisvės” Reikauską, Stri- 
peiką, Šmitą, Martin, Žu
kauskienę, Lideikienę, Pen- 
kauską, Girnienę, Žukienę, 
Boką, Šimaitį ir kitus, per 
eilę metų dalyvaujančius 
kontestuose gavimui naujų 
skaitytojų. Jie pereina šim
tus stubų ir kalbasi su tūks
tančiais žmonių apie “Lais
vę” ir jie patyrė štai ką:

Senieji “Laisvės” skaity
tojai patenkinti “Laisvės” 
turiniu. Naujai užsirašan
tieji irgi pasitenkina. Vie
natinė priežastis, kuri kliu
do užsirašymą “Laisvės”, 
tai kaina. Daugelis pabūda
vo j a, kad penki doleriai per 
brangu. Bet kaipo dienraš
čio, “Laisvės” kaina yra ga
na žema.

Artinasi gruodžio mėnuo, 
paskutinis mėnuo metuose. 
Šiuom mėnesiu įvyksta 
draugijų metiniai susirin
kimai. Jie bus skaitlingi. 
“Laisvės” platintojai priva-

lo rūpintis, kad kiekvienas 
asmuo metiniuose susirin
kimuose būtų mandagiai už-

Išteisintas ir želvos pašto tar
nautojas Saikauskas, kaltin

klaustas, ar prenumeruoja 
“Laisvę.” Jei ne, prašykime 
užsirašyti.

“Laisvės” vajus bus pra
ilgintas dar porai savaičių. 
Visi “Laisvės” skaitytojai 
yra prašomi gauti nors po 
vieną naują skaitytoją. La
bai lengvai atliekama par
eiga. Jei bent pusė dabar 
esančiųjų “Laisvės” skaity
tojų gautų dar nors po vie
ną naują skaitytoją, tai bū
tų skaudus smūgis fašiz
mui. Smetona nertųsi iš 
kailio. Daug sustiprėtų Am
erikos lietuvių judėjimas už 
atsteigimą d e m o k r a tijos 
Lietuvoje, daug paramos 
gautų iš mūs Lietuvos liau
dies frontas.

Barbariškas s m e t oninis 
fašizmas apšvietos bijo, kaip 
šikšnosparnis saulės. Svilin- 
kim jam blakstienas! Sto
kime į darbą, platinkim sa
vo dienraštį, kovokim prieš 
fašizmą, laužkime Smetonos 
pastangas u ž b 1 o k a d uoti 
“Laisvę.”

P. Buknys.

tas atidarinėjimu svetimos ko
respondencijos. Rokas Justas, 
neseniai- išėjęs iš kalėjimo, už 
pasikėsinimą pasisavinti mais
to produktų iš Stepanavičienės 
buto (Ukmergėje) nuteistas
dvejus (2) metus kalėti sunk, 
darbų kalėjime.

KRETINGA

i Vaišės Su Gumbuota Lazda
Darbėnų valse., Genšų km., 

vienas ūkininkas savo vardinių 
išvakarėse kėlė vaišes, į kurias 
atsilankė ir tuo metu kaime bu
vę'trys asmens, kurie nuo že
maitiško alučio kiek įsilinksmi
nę pradėjo per daug drąsiai jsu 
savo kaimynėmis elgtis. Vienas 
jų norėjo kitą sudrausti. Galų 
gale nedaug tepaliko laimingų, 
negavusių paragauti gumbuotos 
lazdos.

Iš Lietuvos
“Pasaulio Lietuvių” 

Muziejus
KAUNAS. — Pasaulio lietu

vių sąjungos valdyba savo po
sėdyje spalių 27 d. patvirtino 
“Pasaulio lietuvių” muziejaus 
įstatus. Pasaulio lietuvių muzie
jaus įstatai bus įteikti vyriau
sybei juos patvirtinti.

/ Į-------------------------------------------------------------------------------

UKMERGĖ.

Apygardos Teismo Sesija.

Kauno apygardos teismas, 
dalyvaujant pįrmininkui Juo
deliui, teisėjams Žilinskui ir 
Leonui ir prok. Vambutui,
šio mėn. 19 d. Ukmergėje 
sprendė keletą baudžiamųjų
bylų. Stambiausia ir sudėtin
giausia jų buvo Širvintų vals
čiaus, Lapiškių kaimo Mečislo
vo Miliuko ir Stefanijos Valei-
šienės del Vlado Valeišio nu-
žudymo .

Bylos aplinkybės tokios. Me
čislovas Miliukas mylėjęs dai’ 
mergina būnančią Stefaniją 
Valeišienę. Bet Stefanijai la
biau patikęs Vladas Valeišis, 
su kuriuo ji ir susituokusi. Ta
čiau jų pirmykštis bendravimas 
ir tada nebuvo nutrauktas, ne
buvo nutrauktas ir vėliau, ve
dus pačiam Miliukui jauną 20. 
metų žmoną. Draugavimas su 
slaptais susitikimais tęsėsi per

ištisus 7 metus iki nusikaltimo 
dienos. Abiejose pusėse, abie
jose šeimynose, iš šalies žiū
rint, gyvenimas ėjo norma
liai. Nesipykdavę, dar ir trti- 
mai sugyvendavę — kartu me
džiodavę — ir Valeišis su Mi
liuku. Tačiau po ketverių me
tų vedybinio gyvenimo įtemp
ta styga .trūksta: 1935 m. ba
landžio 15 d. Mečislovas Mi
liukas nusprendžia ir įvykdo 
šiurpulingą savo sumanymą— 
miške prisitaikęs iš medžiok
linio šautuvo nužudo savo 
draugą Vladą Valeišį, kad pa
skui išvažiavus Latvijon nieko 
nekliudomas galėtų laisvai gy
venti su Stefanija Valeišiene.

Prokuroras abu kaltina
muosius reikalavo nubausti iki 
gyvos galvos. Mečislovas Mi
liukas nutęsiamas 8 met. sunk, 
darbų kai. Stefanija Valeišie- 
nė kaltinta susitarimu ir su-
kurstymu, pripažinta nekalta 
ir išteisinta. Miliuką gynė prof. 
Leonas, Stef. Valeišienę — 
prof. Stankevičius. Nužudyta
sis Vladas Valeišis turėjo 16 
ha žemės, nuteistasis Meč. Mi
liukas — 56 ha.

Kitos bylos smulkesnės, žel
vos gyventojai AI. Bytautas ir 
dar du dalyviai, kaltinti mela
gingą! prisiekę ir Br. Virbalie- 
nė už leidimą jiem gerti deg
tinę savam bute, — išteisinti.

Prašo Nubausti Mokytoją 
Už Vaikų Mušimą

Kaunas. — Šančių gyventoja 
Bauerienė padavė skundą Kau
no apylinkės teismui, kuriuo t* 
prašė nubausti 18 nr Kauno 
miesto pradžios mokyklos moky
toją J. Kreicą už jos vaikų, tą A 
mokyklą lankančių, mušimą. 
Kadangi vieną vaiką mokytojas 
Kreicas ir sužalojęs, bemušda- 
mas ligą įvaręs, tai Bauerienė 
prašo iš Kreico atiteisti ir 200 
lt. gydymo išlaidų.

Ši byla dideliu susidomėjimu 
buvo pradėta svarstyti Kauno 
apylink. teisme. Nukentėjusios 
skundą palaikė adv. B. širvins- 
kas, atsakovą gynė adv. J. Naš- 

: liūnas.
Adv. B. širvinskas padavė 

teismui pareiškimą, kad pagal 
teismų santvarkos įstatymą vi
sos bylos del valstybės tarnau
tojų veiksmų, einant jiems pa
reigas yra teismingos apygardos 
teišmarhs ir prašė bylą perduo- 4 
ti apygardos teismui.

Apylinkės teismas nutarė by
lą perduoti Kauno apyg. teismo 
prokurorui.

MAŽEIKIAI.

Nubaudė 500 Litų.
Spalių 9 d. visi namų savi

ninkai iškėlė vėliavas, perrištas 
gedulo juostomis. Dvejų namų 
savininkė Aronavičienė-savo vė
liavą perrišo juosvomis savo ko
jinėmis. Atatinkami organai, 
tą pamatę, Aronavičienę nu
baudė 500 lt. pinigine bauda 
arba 3 savaitėmis arešto.

Kada Prasidės Taksų Mokėjimas?
Pradedant su 1 d. sausio per trejerius 

metus kiekvienas darbininkas turės mo- 
1 keti vieną centą nuo dolerio savo algos, 

Į o samdytojas—tiek pat mokės iš savo 
/ įeigų. Po trijų metų, t. y., 1940 metais, 

kiekvienas darbininkas mokės (per kitus 
trejerius metus) po 114c nuo dolerio savo 

I algos, 1943 metais pradedant (per treje
rius metus) kiekvienas darbininkas mo
kės po 2 centu nuo dolerio ^avo algos, už 
trijų metų taksai paaugs iki 2 Į c-nuo do
lerio, o 1949 metais pradedant ‘ prisieis 
mokėti kiekvienam darbininkuf (visuose 
atsitikimuose taksus mokės tik ne dau
giau kai už $3,000) po 3 centus nuo dole
rio algos. - t

Visais atsitikimais, tolygią darbinin
ko mokamai sumai turės sumokėti jo 

Į samdytojas. , <

Pensijų arba pašalpų mėnesinis mokė
jimas prasidės 1942 metais. Sakysim: 
tais metais darbininkas, sulaukęs 65 me
tų amžiaus ir nedirbąs, gaus pensiją ne 
mažiau $10 ir ne daugiau $85 mėnesiui, 
žiūrint, kiek jis uždirbo.

Tie darbininkai, kurie sulauks 65 me
tų amžiaus (ir nedirbs) laike 1937 ir 1942 
metų, galės gauti tik tam tikrą vienkar
tinę sumą, kuri bus nustatyta sulyg jo 
viso uždarbio (3į nuoš. už visą uždarbį, 
tarpe 1937 metų ir to laiko, kai jis su- 

i

militariniai ir yra nukreipta tiesioginiai 
prieš Sovietų Sąjungą.

Be "abejo, Hitleris bandys įtraukti į 
anti-komunistinį bloką juo daugiau kraš
tų. Galimas daiktas, kad greit prisidės 
Austrija ir Vengrija ir gal dar viena ki
ta šalis. Gal sutiks įstoti ir Italijos 
Mussolinis. Jiems visiems šiuo tarpu 
rūpi sunaikinti Sovietai ir jie nachališ- 
kai prie to rengiasi.

Demokratinės šalys prie tos sutarties 
nesidės. Nemažai bus ir tokių kraštų, 
kurie nors nedemokratiniai, bet nedrįs 
dėtis kol kas, bijodami jiems nepalankių . 
pasėkų. Reikia žinoti, kad kiekvienoj 
šalyj yra darbo žmonių masės, stojan
čios už Sovietų Sąjungą, už taikos palai
kymą, prieš fašizmą.

Sovietų Sąjunga jau senai apie minė
tą sutartį žinojo ir dėlto jai jos pasirašy
mas nebuvo audra iš giedrios padangės. 
Žiūrėdama realybei į akis, Sovietų Są
junga ir šiandien drąsiai sako karo ruo
šėjams fašistams: pamėginkit, .pulkit 
jūs ant mūs! Kalbėdamas Aštuntajam 
Sovietų Kongrese, Ukrainos sovietinis 
premjeras, N. N. Lubčenko, reikšdamas 
visos Sovietų žemės žmonių nuomonę,, 
pasakė:

“Ukrainos žmonės pasirengę gint so
cialistinę respubliką ginklais. Jei fašis
tų armija išdrįs prisiartinti prie Sovietų 
Sąjungos, tai mūsų armija, vadovybėje

Ir Sovietų jaunimas padeda Ispanijos kar žygiams atsikratyti užpuolikus fašistus.
Šie Dniepropetrovsk jaunuoliai pasižada aukoti savo sutaupytus pinigus Ispanijos 

n anti-faši^tiniams kovotojams.
L

_ Yor°šil(įvo, užduos fašistams tokį jiems tai ne buvusioji caristinė Rusija. 
Smūgį, kokio jie hera matę.”

Gali imperialistiniai fašistai pasiusti, 
gali Jie plepėti ir šiaip ir kitaip, bet jie 
tur žinoti, klad Sovietų Sąjunga šiandien

» \ .• • .. . . i . A■ ••

Antra, jie turi žinoti, kad jų pačių kraš
tuose Sovietų žemė turi milionus geriau
sių draugų, kurie, iškilus karui, smeigs 
fašizmo užpakalin ginklą.

Patėvis Nušovė Posūnį ir 
Pats Pasidavė Policijai.
MARIJAMPOLĖ. — Spalių 

27 d. Steponiškių kaimo gyven
tojas Antanas Siaurys, susivai
dijęs su savo posūniu, pagriebė 
šautuvą ir nušovė šį vietoj. Po 
to Antanas Siaurys atvyko į 
Marijampolę ir pasidavė polici
jai.

Užmuštasis Juozas Valaitis, 
Siaurio posūnis, dar buvo jau
nas, pačiame jėgų žydėjime vy
riškis, tik pernai grįžęš iš ka
riuomenės.

MUSSOLINIS IŠKILMIN- k 
GAI PASITIKO VENGRI

JOS DIKTATORIŲ * 
✓

ROMA. — Mussolinio vai- - 
džia suruošė didžiausią pa
sitikimo demonstraciją at
vykusiam Vengrijos fašisti
niam diktatoriui N. Hor- 
thy’ui su pora savo ministe- 
rių. Juos sveikino kokie 
300,000 mussoliniėčių.

Horthy asmeniškai atve
žė Mussoliniui Vengrijos 
valdžios nutarimą pripažint 
Ethiopiją z Italijai.

ROMA, lapkr. 27. — Pra- 4 
nešama, kad italai, koman- * 
duojami generolo Moltos, 
jau užkariavę laikinąją 
Ethiopijos sostinę Gore, va- 1
karinėje to krašto dalyje. j
..'■■v., , i* • Įgi.

• -V ' : .'i"
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Ispanija ir TaskolintF 
Laivynai

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS

Ispanijos fašistai paskel
bė, kad jie blokaduos Vidur- 
žemines jūras ir neprileis 
jokius laivus į Barceloną, 
Valenciją, Alicantą, Carta
gena ir kitas Ispanijos liau
dies valdžios prieplaukas.

Ar fašistai turi gana jėgų 
tą padaryti? Juk tatai gali 
atlikti tik karo laivai. Ispa
nijos liaudies frontas turi 
galingesnį karo 1 dvyną, 
kaip fašistai, f _.^.o lai
vynai liaudies fronto ir fa
šistų.
Liaudies Fronto Laivynas
Šarvuotis “Jaime I”, ku

ris turi 12-kos colių gerk
lėmis kanuoles. Kreiseriai 
“Libertad,” “Miguel de Cer
vantes” ir “Mendez Nunez” 
yra baigti 1923 ar 1924 me
tais ir turi 6-ių colių gerk
lėmis kanuoles.

Ispanijos liaudies valdžia 
turi sekamus naikintojus 
karo laivus: “Churruka,” 
“Al. Ferandiez,” “Alm. Val
dez,” “Cautzes,” “Duez,” 
Alm. Miranda,” “Alm. An- 
tecvera,” “Lepanto,” “Gilia- 
no” ir “Alsedo.” Ypatingai 
yra greiti karo laivai “Alse
do” rūšies, kurie į valandą 
laiko išvysto iki 35 jūrinių 
mylių, turi po 1,145 tonus 
įtalpos, ginkluoti po 3 ka
nuoles 4-rių colių gerklėmis 
ir 4 torpedų išplukdymo ap
aratais. Kiti naikintojai yra 
nuo 1,650 iki 2,000 tonų ir 
turi po 5 kanuoles 4 colių 
gerklėmis ir 6 torpedų apa
ratus.

Valdžia dar turi mininin
kus 4T-3”, “Laja,” šešis sųb- 
marinus pirmos rūšies, bū
tent “S-l”, UCĮ r» “S-2”, ”S-3” 

”S-6” ir dar 
septynis senesnius submari- 
nus.

Fašistų Karo Laivynas
Ispanijos fašistai užgrie

bė šarvuotį ‘Espaną,” kuris 
turi 12-kos colių gerklėmis 
kanuoles. Jie turi kreise
rius “Canarias,” “Republi- 
ca” “Aim. Cervera” ir “Ba- 
leares,” minininką “T-19,” 
naikintojus: “Dato”, “Cana- 
lekaz,” “Alcazar” ir “Del 
Castillo.”

Palyginimas Jėgų
Kaip matome, tai Ispani

jos valdžios pusėje yra di
delė didžiu ' iro laivų. 
Valdžios lėktuvai skaudžiai 
sužeidė fašistų šarvuotį 
“Espaną,” apie kurį dau
giau nieko nesigirdi. Gal 
jis yra kur nors taisomas.

Valdžia turi visus subma- 
rinus ir daug daugiau nai
kintojų. Valdžios pusėje 
yra apie 30 karo laivų, kada 
fašistai turi tik 9. Bet fa
šistai turi du labai greitus 
kreiserius “Canarias” ir 
“Baleares,” kurie baigti bu- 
davoti 1935 metais, turi po 
10,000 tonų įtalpos, ginkluo
ti po 8 kanuoles 8-ių colių 
gerklėmis, po 8 kanuoles 
4.7 colių, kurios galimos 
vartoti prieš orlaivius ir tu
ri po 12 torpedinių aparatų. 
Bet kas svarbiausiai, kad šie 
du kreiseriai gali išvystyti 
greitumo iki 33 jūrinių my
lių į valandą. Valdžios krei
seriai turi mažesnes kanuo
les, o “Jaime I”, kuris iš sa
vo kanuolių galėtų juos su
daužyti, negali pasivyti. Tai
gi valdžiai nelengva kova su 
tais fašistų greitais kreise
riais. Jie tai vienur, tai ki
tur pasirodo, apšaudo kraš-

tus ir greitai pabėga. Bet 
valdžia prieš juos naudos 
greitus naikintojus, karo 
lėktuvus, kad to pagelba kur 
nors privertus juos stoti 
mūšin su šarvuočiu “Jaime 
I.” Liaudies valdžia pergin
klavo naujomis kanuolėmis 
šarvuotį “Jaime I” ir visus 
tris kreiserius. Valdžia turi 
ir submarinus, kurie me
džioja tuos fašistų kreise
rius.

Vienaip ar kitaip, Ispani
jos fašistai neturi jūrinių 
jėgų blokadavimui valdžios 
prieplaukų. Blokadą gali iš
laikyti tik tada, kada karo 
laivai kontroliuoja jūras, 
kada priešo laivynas yra 
silpnesnis. Dabar gi ne fa
šistų, bet valdžios laivynas 
vra galingesnis. Fašistai ga
li tik sparta naudodamiesi 
vienur kitur užpulti pakra
ščius, laivus gabenančius 
reikmenis į prieplaukas 
vėl pabėgti.

Italijos ir Vokietijos 
“Paskola” •

Bet jau pasklydo žinios, 
kad Vokietiios ir Italijos fa
šistai paskolins Ispanijos fa
šistams savo karo laivus. 
Veikiausiai taip ir bus. Da-

Ispanijos fašistų laivy- 
negali išlaikyti blokadą, 
jis bijo valdžios laivy- 
Kada fašistai bombar

davo Bilbao prieplauka, Bis- 
kaiaus užlajoj, ir kada ten 
valdžios laivynas pribuvo, 
tai fašistų laivai pabėgo. Jie 
bijojo atviro jūrų mūšio.

Kaip gali “paskolinti” lai
vus? Tokio atsitikimo pa
saulyje nebuvo, ir tas sukel
tų kaip kurias kitas valsty
bes—Franci ją, o gal ir Ang
liją. Bet juk Italijos ir Vo
kietijos fašistai gali neva 
parduoti ispanams fašis
tams tam tikrus savo karo 
laivus. Parduoti bile kuri 
šalis gali. Ne veltui Ispani
jos fašistų vadas Franco jau 
dabar reikalauja iš Franci- 
jos, kad ji jam pervestų apie 
$250,000,000 Ispanijos auk
so, kurį j Paryžių pristatė 
Ispanijos liaudies valdžia. 
Jis net grūmoja sau talkon 
pasikviesti Italiją ir Vokie
tiją. Gal būti jam tų šalių 
fašistai “paskolins” laivus, o 
jis pareikalaus, kad Franci- 
ja už tai užmokėtų.

Šiomis dienomis atėjo jau 
žinios, kad po svetimų vals
tybių vėliavomis submarinai 
įplaukė j Cartagena prie
plauką ir torpedomis ataka
vo valdžios kreiserius. Is
panijos fašistai neturi nei 
vieno submarino. Čia ar jau 
nebus Vokietijos ir Italijos 
fašistų “paskolos” pasireiš
kimas?

Niekados dar pasaulyje 
nebuvo tokių akyplėšų, kaip 
šių dienų fašistai. Jie visas 
tarptautines sutartis min
džioja purvinomis kojomis. 
Jie karą kuria iš visų pasau
lio galų. Tą komunistai sa
kėme nuo to, kaip tik Vokie
tijoje hitlerininkai įsigalėjo. 
Ispanijos įvykiai, Vokieti
ios,'Italijos ir Japonijos fa
šistų ir imperialistų žygiai 
pilniausiai tą patvirtina. 
Pasaulis, stovi išvakarėse 
naujo baisaus karo. Ispani
jos karo laukuose spren
džiamas taikos ir karo liki
mas. Visų darbo žmonių, vi
sų laisvę ir demokratiją 
mylinčių yra pareiga paaš
trinti kovą prieš karą ir fa
šizmą. D. M. š.

bar 
nas 
nes 
no.

ir

Prakalbos Ispanijos Reikale

Vichy mieste 7 d. lapkričio 
įvyko didelis mitingas Ispani
jos reikale. Jį atidarė F. Prost, 
paaiškindamas, kad Ispapijoj 
fašistų karas prieš liaudį tiuom 
pat grūmoja ir Franci j ai.

Kalbėjo P. Lapeyre, kuris 
tik sugrįžo iš Ispanijos. Jis bu
vo Barcelonoj, Catalonijoj, 
nuo pat fašistų pradžios išsto
jimo 19 d. liepos. Fašistai Bar
celonoj sukilo 21 dieną liepos, 
vakare, bet po mūšių 23 dieną 
jau buvo išblaškyti. Barcelo
noj didžiuma kareivių išstojo 
išvien su darbininkais prieš 
fašistus. Į kelias dienas areš
tavo apie 700 fašistų, daugiau
siai oficierių. Jis sakė, kad su
sirėmime su fašistais kelios 
bažnyčios buvo apdaužytos. 
Kodėl ? Kunigai su fašistais 
buvo susispietę į jas ir prisi- 
gabenę ginklų. Kada bažny
čias užėmė milicininkai ir su
ėmė kunigus, tai juos rado ne 
su maldaknygėmis rankose, 
bet su šautuvais arba prie kul
kasvaidžių. žinoma, toki buvo 
teisiami.

Lapeyre sakė, kad Catalo
nijoj, o yp’atingai, Barcelonoj 
visa stambi pramonė, susisie
kimas ir kitos didelės įmonės 
yra socializuotos, po darbo 
unijų kontrole. Jis aiškino, 
kaip darbininkai paleido dar
ban fabrikus: unijos komite
tas pašaukia inžinierius ir ki
tus vedėjus ir sudaro fabriko 
administraciją. Visur paleista 
fabrikai ir dirbtuvės darban. 
Barcelonoj jau trys mėnesiai, 
o provincijoj apie pustrečio, 
viskas veikia normaliai, su
tvarkyta transportas ir orga
nizuotas apsigynimas.

Kalbėtojas pasakojo, kad iš 
karto liaudies kovotojai prieš 
save turėjo tik Ispanijos fašis
tus, bet vėliau fašistams į pa
gelba atėjo Vokietijos ir Ita
lijos fašistai. Jis sakė, kad jei
gu fašistai net- ir paimtų Ma- 

| dridą, tai tas dar nereikštų 
fašistų pergalę. Fašistai vis 
vien bus sumušti. Toliau kal
bėtojas aiškino, kaip fašistų 
vadas Franco parduoda Ispa
nijos salas ir kolonijas Italijai 
ir Vokietijai. Jis nurodė, kad 
fašistų neapkenčia 
liaudis, kad fašistų 
karo jėgą sudaro 
maurai ir Užsienio
kurį sudaro visoki kriminalis
tai ir pasauliniai valkatos.

Lapeyre sakė, kad Franci- 
jos fašistai tą pat ruošia Fran- 
cijoje vadovystėje De la Ro
ques. Jis užklausė publikos 
ar ji pasirengus atremti fran- 
cūzus fašistus.—“Jau !”—su
šuko publika. Tada jis nuro
dė, kad neužtenka pasiryži
mo ir noro, bet reikia turėti 
šautuvus ir revolverius prieš 
fašistus.

Lapeyre kalbėjo ispanų kal
boj. Ant vietos jo kalba bu
vo verčiama. Publika prita
rė liaudies kovotojams. Jis 
šaukė, kad netikėtų kapitalis
tų laikraščiams, kurie apie Is
panijos liaudiečius skelbia vi-

Jis sakė, kad

bet jie šaudo tuos, ku- 
ginklais eina prieš liau-

pat antras ispanas Paul

arba politikoje, dalyvauja lie
tuvių viešajam gyvenime ir 
daugiau populiariški. Tokių 
lietuvių tėvų vaikai nekalba 
lietuviškai. O jeigu kai kurie 
ir kalba kiek, tai kalba labai 
prastai.

Gi lietuviai, priklausanti 
žemesnėj kategorijoj, lietu
viai “atsilikę”, “nekultūriški”, 
mažai arba visai nedalyvauja 
lietuvių viešajame gyvenime. 
Tokių tėvų vaikai kalba lietu
viškai gana gražiai.

šitokis kontrastas ypač čia 
Kulpmonte labąi lengvai pas
tebimas. Bori Ami.

Cleveland, Ohio
Lapkričio 5 d. atsibuvo 

Tarptautinio Darbininkų. Ap
sigynimo 11 kuopos susirinki
mas. Pasidarbavus drg. Vaup- 
šai gauta trys nauji nariai į 
kuopą. Buvo skaitytas nuo 
CIevelando Lietuvių Kongreso 
Komiteto laiškas. Kuopa prisi
dėjo prie komiteto darbo su 
$1 auka. Kuopa turi komitete 
ir savo atstovą drg. Kuliaucką.

Buvo skaityta rezoliucija 
prieš Juodąjį Legioną ir jo te
roristinį veikimą Ohio valsti-

joj. Rezoliucija priimta vien
balsiai ir tai kovai paaukauta 
$2. Buvo ir draugas atsilankęs 
iš centro prašant finansinės 
paramos. Kuopos nariai pasi
ėmė tris knygeles platinimui, 
taipgi blanką parinkimui au
kų.

Sekantis TDA kuopos susi
rinkimas įvyks 3 dieną gruo
džio, Lietuvių Darbininkų 
Šventinėje, 920 E. 79th St. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti.

J. Bagužis.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

■MM

Ispanijos 
vykiausią 
laukiniai 

Legionds,

sokius melus. Jis sakė, kad 
žiaurumu atsižymi ne liaudie- 
čiai, bet fašistai, kurie pradėjo 
karą ir pagelba maurų ir vi
sokių pasaulio valkatų nori 
savo diktatūrą užkarti Ispani
jos liaudžiai.
grynas melas, būk liaudiečiai 
šaudo kunigus. Jie nei vieno 
neliečia, kuris tik religija už
siima, 
rie su 
dį.

čia
Lazar, buvęs patekęs į fašistų 
nagus, papasakojo, kaip trau
kiniais važiavo apie 5,000 ci
vilių žmonių, daugiausiai mo
terų ir vaikų. Jų apsaugai bu
vo tik 300 ginkluotų milicinin
kų. Fašistai užpuolė trauki
nius ir suėmė visus. Jie išskirs
tė belaisvius į grupes, atplėšė 
moteris nuo vyrų, vaikus nuo 
tėvų ir pradėjo be jokio teis
mo šaudyti, šaudė ne vien iš 
šautuvų, bet ir kulkasvaidžių. 
Kalnai lavonų buvo suversta. 
Tūlos šeimynos nesiskyrė, tai 
visus fašistai ant vietos sušau
dė. Paul Lazar buvo sužeis
tas, vėliau jam pavyko pas
prukti iš fašistų nagų į Fran
ci ją.

Nuo Red. šį laišką prisiuntė 
mums ALDLD 121 kuopos na
rys.

Kulpmont, Pa
Šiomis dienomis Northum- 

berland’o distrikto teisme bylą 
pralaimėjo Albinas Ravinis, 
Jurgio Ravinio sūnus. Bylos is
torija sekanti:

Kiek, laiko atgal Albinas 
Ravinis su pora kitų kamaro- 
tų nuėjo į Green Ridge pas an
glies kasyklų bosą darbo pra
šyti. Darbo negavę, išėjo ant 
kelio tikėdamiesi, kad juos 
kas parveš namo. Bet: kadan
gi jie buvo trys ir Stovėjo po 
tiltu, tad pravažiuojantieji jų 
niekas neėmė. Matydami, kad 
jų pavėžėtą niekas Pen ori, nu
sprendė susistabdyti pirmą 
automobilį, kuriuo važiuos-tik. 
vienas. Ant nelaimės, pirmas 
privažiavo automobilis, kurį 
kėravino moteris —• Barkaus
kienė iš Mt. Carmel. Sulyg su
tarties, visi trys vyrukai išėjo 
ant kelio, moteriškė persigan
do ir, pamanius, kad tai : už
puolikai, pamynė ant geso. 
Rezultate ant kelio paliko vo- 
liojantis Albinas Ravinis su 
nulaužta koja.

Paskui vaikinas ilgai, gydė
si. Vien ligoninėj išgulėjo 
kelius mėnesius.

Kuomet ligoninėj gulėjo, 
Barkauskas, B a r k a u skienės 
vyras kelius sykius jį ten at
lankė, norėjo susitaikyti ir bu
vo bemanąs padengti ligoni
nės ir kitas lėšas. Raviniams 
nesutikus, atsidūrė į teismą.

Teismas gi Barkauskienę iš
teisino.

Lietuviai, taip sakant, pri
klauso augštesnėj kategorijoj, 
daugiau prasisiekę finansiškai

muiuvouift vciisujvs guuvruaiurius jcim^r o e n so n ir JO 
šeima. Jis buvo išrinktas pereituose rinkimuose ant 
Far merių Darbo Partijos sleito ir permato platų na-’ 
cionalį darbininkų judėjimą pagerinimui savo būvio.

KNYGOS—JŪSŲ APSVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!

Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 
Knygų Išpardavimą, štai' Surašąs Mūsų Knygų.

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai,' 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateit j! 
ISTORIJA SOCIALIZMO JŲNGTINfiSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50e.

VAKARŲ EUROPOS. LITERATŪROS ISTORI
JA—paraše M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 296 puslapiai, kąina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
raše A. Bimbą. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
nęgrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir dąugelj kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapiu?, Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų. • ,

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Mėtų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knygą turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sbvietų Sąjungos. Kai- 

. na $LQ0./...  ;■ ’-i- . v»;>.
, RUSIJOS ISTORĮJA-parąše. ;,MU PokroVgki. 

■Vieną- iš' geriausių istorijųJ,&piė

- ųabaT' ,50'Centų; >• 4,
AMERIKOJ Ą'

fstbftįa Amerikos,
koviu-KnygoL Ijr'ą 
^vp, $1-25,• p ,4abąr

leninXs

PASi

V0KIWIJO3 , soęuL

PILIEČIU,ŠįARĄfi i FRAKCIJOJ—paraše ,lt 
Marfcsąs. Knygą turi 360 ■ puslapių. Jos kai- 
ftą buri> $2.00,’dabar 50r.cciitų. \ t! •*'. '

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parįšė L. Rondįtt. Knyga;turi 336 pus. Kai- 
nh Buvo $L50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė K. Gor- 
Uri 192 puslapiai. Kaina buvo<$1,50, o dabar 
25. centai. ’ i

KOMUNIZMO A-B-C—p a r a š S N. Bucharinas. 
Knyga'turi 206 puslapių. Kaina buvę $1.25, 
p dabar 50 certtų. < ' i '

POLITINES EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Khyga turi 266- puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai. , i • . <

Visos’šios virš suminėtos penkios knygtos rija 
marksizmo klausimais. Norite žinoti, koęįtsl ytd 
bedarbės; krizini, iŠ; kur kapitalistai gauna pel- 

‘ išnaudoja, darbininkus, kas. reikia 
daryti ir daugelį. kitų kteOalniiį,—Ui skai- 

AROŽjNTINA IR TEN GYV. pETUVUį—pa
rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga wn 102 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centą!, o dabar 

25 centai. ' , ■ ' * !\
SOVlferTŲ SĄJUNGĄ—pąra^č R. Mizara. Knyga 

turi'286 jpuslapių. Jos kaina buvo $1.00, da- 
bar tik ceintų. M’

APIE SOVIETUS ik REVQLWCIJA UETU- 
. VOJ—parašė Vipcaa KabsųViuK Knygą turi

240 puslapių. • Jės kbiha bpVO $1.00, dabar 
ęO Centij. y ; • /'.'.' i';, !\v..

GAMTA IR ŽMONftS—paraše M. I|jin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 • pųsjaplų. .Viena

nūs, kąip jiė 
mumą ' 
tykitej jas. ,

Kas gi nežino, kai 
tą? Jos kaina yra 
metu tik $1.00.

.rimo

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—paraše M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—parašė H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas kąrąs. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Franci jos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vąizdaį. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Ųabąr .kalpa tik 25 centai.

SENO VINCO RASTAI— telpa kelios apysakos. 
' Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 

$2.00f o dabar iik 50 centų.
' ■<’ ŠVIEKATOS REIKALAI

DAHftlNINKO 'SVEIKATA—paraS? I>r. J. J. 
Kuškiaąčius., Kąyga turi 628 pusi. Viena 
iBSgbrihiįšių khygų kaift užlaikyti sveikatą, 
Ualp'TįUd- ijgų. apsisaugoti. Sveikata kiek- 

v vitųšte" yra nrangiausig daiktas. Knvcros 
< kajna> buvo $3.00 dabar $1.00. (ALDLD

■ t manams i W centai).
PIRMOJI PAGELBA—paraše Dr. J. J. Kaškiau- 

riiUs; .Khvgą'turi 128 puslapių. Ji aprašo 
ąpį'e 100. ligų. Yra paduota receptai kain 

' ' suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
* centų. .

'■’.‘VKNYGOS APIE RELIGIJĄ
PąsabiyJ yfa daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į diettb, .o kiti nė* Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 
;,;-t Ur - . šias knygas:
RELIGIJA-parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

'$56 puslapiu. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos, kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMŲNtZMAS IR KRIKŠČIONYB&—parašė 
vyskupas Brown, Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaįna tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skąs. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu._

;oli Komunistų Inter. Kongrese. Kny-
10 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie-

fiTAI—telpa kelios apysakos. 
iu. Jos kaina buvo 

centų.

skąs, Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d,. Ęręoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
geli 90 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

{VAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasillonis.

Snyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga- 
ausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 
Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.

Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy- 
tutėlis”, eilių—“Jan i on i o Raštai*’, “švyturys”. 
Męs turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”, ‘'Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjutigoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1985 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO" 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitu knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausią Rnygų pasįrinJcįmia yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus L PerkantUmą kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo- 

;laido! Persiuntimu mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ĄLDLD CK sekretorių ąekamu antrašu:

.r,!rih^fiĮ. ii’F-ir-T'-ri-T' ;■■■■■ a=a............ ir

D. M. ŠO LOMSK A S
48 TĘH įvCK ' BROOKLYN, N. Y.

:iti 11 iii 4ifriiirriiit::ririt;-~ ? • i ■ .....

Mūsų knygos gefcai ■ padarytos, 
sis knygų pasirinkimas yra

•M
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Skaitytojų Balsai
Su Kuom Turi Būti Sudarytas 

Bendras Frontas?
ja, kuri tik pritaria Lietuvos 
žmonių kovai prieš Smetonos 
diktatūrą, turėtų tuojaus įsto
ti į Kongresą ir jo darbus vi
sais būdais remti.

SALINO DARŽOVIŲ
DARBININKU STREI

KAS SULAUŽYTAS
SALINAS - WATSONVILLE, 

Calif. — Darbininkai daržo
vių—salotų streiko lauke vedė 
herojišką kovą prieš savo bo
sus, policiją, vigilentus ir ki
tus darbininkų parazitus. Dar
bininkai ėjo per galvas savo 
viršininkam ir laukė pagelbos 
nuo kaimyniškų unijų tame 
distrikte, bet ant nelaimės, 
amatines unijos, būdamos po 
Amerikos Darbo Federacijos 
globa, streiko klausimą neiš
sprendė ir daržovių streiko 
atsišaukimus pakišo po stalu.

Streiko pralaimėjimo buvo

deleur, tai būtų ramybė ant 
žemės.”

Pasekmėj darbininkų pada
rytos klaidos, štai ką jie gavo. 
Darbininkam prašant priimti 
atgal į darbą, kompanijos 
duoda darbą tik tiem, kurie 
pereina per jų rėtį ir turi su 
skebais dirbti, o katras per 
kompanijų retį neperlenda, 
tam darbo nėra. Unijų virši
ninkai paseka kompanijų me
todą, visus kovingus darbinin
kus, kurie klausė streiko ko
miteto ir ėjo prieš unijos vir
šininkų valią, mėto laukan iš 
unijos. Dabar tik viena išeitis 
bepalieka, tai pasilikus iam 
kovingam ir progresyviškam 
elementui surinkti savas jėgas 
unijoj ir budavoti iš naujo ei
linių narių vienybę kovai už 
demokratiją unijose, prieš dis
kriminaciją ir juodą surašą 
narių unijose, kas dabar yra 
plačiai praktikuojama veik 
kiekvienoj amatinej unijoj. 
Ypatingai Californijos valsti
jos unijistai turėtų daugiau 
atyclos kreipti į streikų eigą 
ir mokintis iš jų, nes streikai, 
koki jie nebūtų, politinio ar 
ekonominio pobūdžio, suteikia

panijos liaudžiai. Mes, lietu
viai, neatsilikim nuo to! Nuo 
dabar pradėkim masinį darbą 
paramai Ispanijos kovotojų, 
Kur gyvuoja bendri komitetai, 
del Lietuvoj Atsteigimo De
mokratijos, tai tokie komitetai 
turi stoti į darbą, nes Ispani
jos socialistai, komunistai ir 
visi pažangą mylinti žmones 
suvienytoms spėkoms kovoja 
prieš barbarišką fašizmą! 
Aaip ir mes, čia, turim suvie
nytomis spėkomis darbuotis 
kovotojų paramai. Mes turė
dami labai mažą iždą, kaipo 
distriktas, bet vis vien aukau
jam Ispanijos liaudžiai $10. 
Lai gyvuoja pasaulio darbinin
kų vienybė kovoje prieš fašiz
mą! J. Grybas,

Konf. Sekretorius.

Kulpmont, - Pa.

Jonesboro, Ark.—Paul D. 
Peacher, maršalas miesto 
Earle, Ark.,tapo atrastas 
kaltu pavergime septynių 
negrų.

A ' .—-7"
Londonas.— Pranešama, 

kad Anglija neprisidėsianti 
prie Vokietijos - Japonijos' 
sutarties prieš Sovietus.

U. 9. Fu, 0^

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitą, 
palengvinimą, su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 18 67 metų.

J|1' T' $

Kurie buvome Clevelando 
Kongrese Lietuvoje Demokra
tinei Santvarkai Atsteigti, vi
si gerai žinome, kaip buvo 
draugiškas, broliškas veiki
mas tarpe visų sriovių. Buvo 
aiškiausiai išaiškintas Lietuvos 
valstiečių ir darbininkų gyve
nimas šiuo laiku po Smetonos 
fašistinės valdžios letena. At
rodo, kad visi lietuviai turėtų 
pasibaisėti tokiais žiauriais 
Lietuvos valdžios persekioji
mais ir veikti išvien su Kon
greso išrinkti* komitetu ir jam 
pagelbėti.

Bet štai kas atsitinka tarpe 
rytinių valstijų socialistų ir 
komunistų. Ar socialistai ma
no sudaryti mases su sklokos 
likučiais? Ne, nesudarys. Jei
gu nesutinka veikti švien su 
komunistais, nesitaria- su jais, 
tai jie pamatys savo įtakos 
nupuolimą tarpe darbininkų. 
Komunistai turi didelį pritari
mą visur tarpe sunkaus darbo
darbininkų, o jūsų skloka ne-,trys priežastys: pirma, besitę- 
tufi nieko. C 
kur vieną kitą pasekėją, tai 
toks yra išmestas iš partijos ir 
skaitomas sklokos didvyriu ir 
per sklokos “Naują Gadynę” 
gali rėkti, kiek tik išgali, bile 
tik ant komunistų Centro Biu
ro. Bet darbininkai, tai pa
siskaitę, pasibjauri. Ir sklokos 
vadai gėdą sau daro leisdami 
savo laikraščio špaltose plūsti 
komunistus. Mes, mainieriai, 
esame šimtą nuošimčių komu
nistų simpatikai ir juos remia
me.

Taigi, socialistai gali pasi
žiūrėti į sunkaus darbo dar
bininkus, kuriuose skloka nie
ko neturi. Tik Brooklyne jum 
atrodo kitaip ir jūs, socialis
tai, priglaudėte po savo spar
nu Trockio siratas ir darote 
bendrą frontą su tomis sirato- 

zmis. Bet iš jūsų bendro fron
to taip niekas neišeis, kaip 
neišėjo nieko iš tokio fronto 
kitose šalyse. Kurie pritariate 
bendram frontui kovai prieš 
fašizmą ir už pagelbėjimą Lie
tuvos žmonėms nusikratyti 
tautininkų diktatūrą, tai sto
kite į tikrą bendrą frontą, į 
bendrą frontą su komunistais 
ir visu jų judėjimu.

Lapkričio 15 4- buvo su
šaukta Pittsburgho ir apylin
kės draugijų konferencija. Jo
je dalyvavo Dr. Montvidas iš 
Chicagos. Jis yra narys Nacio- 
n£lio Komiteto. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos valstiečius ir jų 
sunkias kovas. Kurie buvo ir 
girdėjo jo kalbą, jokiu būdu 
negali pritarti tai žiauriai Lie
tuvos valdžiai. , 

štai ir mūsų mieste (Wa
shington, Pa.) keturios lietu
vių draugijų kuopos nutarėm 
prisidėt prie to darbo ir užsi- 
mokėt po $1. Bet kaip tik iš
girdome, kad Brooklyno socia
listai skaldo tą kongreso tari
mą ir daro bendrą frontą su 
Trockio siratom prieš komu
nistus, tai nutarėm dar pa
laukti. Trockiniai siratos 
džiaugiasi išardę vienybę su 
komunistais, bet gerai žinome, 
kad ir buržuazija džiaugiasi 
tokiais darbais. Sunkaus darbo 
mainieriai suprantame, kam 
pasitarnavo LSS 19 kp. socia
listai su sklokininkais.

W.

O jeigu ir turi siantis streikui ir prasidėjus 
J policijos, vigilentų terorizmui, 
daugelis pabugusių streikierių, 
apleido savo pozicijas ir va
žiavo kitur darbo jieškoti. Ki
ta dalis, iš 533 šeimų ant šal
pos 75 nuoš. buvo streikierių 
familijos, kas ir sulaikė nuo 
streiko veiklos. Antra, kompa
nijos ant kiek 
stengėsi darbiniu 
ti “raudonu baubi 
laiku nelegąįūfi areštavo strei- 
kierius, kad priduoti daugiau 
baimės. Viso areštų teismas 
pavietui kainavo $20,000. Sy
kiu unijos vadovybė varė per
versmo darbą pagal savo kur
palį, kas priparodo, kad uni
jos viršūnėse nebuvo tinkamo 
nugarkaulio streiką vešti, tas 
nugarkaulis buvo tik unijos ei
linių narių dalyje—streiko ko
mitete, bet jis nebuvo ganėti
nai tvirtas, kad atmušti puo
lančią reakciją. Trečia ii’ už
vis svarbiausia priežastis, tai 
Californijos valstijos Darbo 
Federacijos sekretorius Ed
ward Vandeleur, daržovių uni
jos sekretorius Dass, ir eilė ki
tų. Visi dirbo sušilę. Jie savo 
darbu ir kalba darbininkus 
klaidino ant kiek mokėjo ir 
galėjo. V andeleur dienom 
konferavo su bosais, o vaka
rais mitingavo su darbinin
kais ir įkalbėjo, kad skebai 
bus iš darbo prašalinti ir aiš
kino, kad senos darbo išlygos 
bus tik'iki .vėlesnio laiko są
lygų išrišimo. Darbininkai ir 
nubalsavo du prieš vieną grįž
ti į darbą be jokio kontrakto. 
Vandeleur ir jo sėbram pasi
sekė taip, kaip jie planavo. 
Kompanijos balsiai užgiedojo 
jam “aleliuja.” O Hearst pa
kėlė Vandeleur į arkaniuolo 
Gabrieliaus urėdą, išreiškė di
džiausią pasitikėjimą jo ypa- 
tai ir sušuko: “Jei daugiau 
būtų tokių vyrų, kaip Van-

galėdamos 
us įbaugin- 
”, ir tuo pat

Tuo tarpu Ramoškiene vir
tuvėj pas pečių į “cėberį” įsi- 
dėjus plovė dviejų metų vai
kutį kai Daugnoris įsiveržė ( 
(Daugnoris yra kelių stubų 

________  x._____ , ______  savininkas ir kuriam būk čia 
pamokinančias pamokas kiek- randa esant nemokėta net uz 
vienam darbininkui, kuris tik 
savo rankom sau ir savo šei
mai thioną pelno.

Panašus streikas čia įvyko 
1934 metais, bet tuo metu iš 
dalies darbininkai streiką lai
mėjo, nors ir tuo metu polici
jos, vigilentų terorizmas ne 
kiek nebuvo menkesnis ir ka
pitalą tie patys apaštalai at
stovavo. Bet štai kame buvo 
paslaptis. Pats streiko nugar
kaulis buvo unijos viršūnė, 
pats unijos sekretorius atėjo 
pagelbos prašyti į bendro 
fronto konferenciją, o ne pas 
Vandeleur. Todėl ir streiką 
laimėjo.

Pacific.

Lietuvių Komunistų Konfe
rencija Šaukia Lietuvių Vi
suomenę Ispanijos Liaudžiai 

Pagelbon.
22 d. lapkričio, 1936, Mas

sachusetts Lietuvių Komunistų 
Pirmo Distrikto laikytoj kon
ferencijoj, kuri buvo atlaikyta 
Lietuvių Piliečių Kliubo Sve
tainėj, So. Boston, Mass., at
sišaukta į lietuvių visuomenę, 
kad be atidėliojimo stotumėm 
pagelbori Ispanijos karžygiš
kai liaudžiai kovoje prieš žiau
rųjį fašizmą. Tuojaus visose 
kolonijose sudarykite komite
tus. Aukaukim patys ir prašy
kim, kad aukautų kiti: pini
gus, drabužius ir maistą. Vie
tos komitetai turi priimti viso
kias aukas fy’ sudėjus į baksus- 
skrynias pasiųsti į North Ame
rican Committee To Aid Spa
nish Democracy, 449 Fifth 
Ave., New York, N. Y.

Ispanijos didvyriškoji liau
dis suvienytomis spėkomis ko
voja apgynimui demokratijos 
nuo fašizmo. Visi mylinti lais
vę žmonės eina pagelbon .Is

kelius mėnesius), pasitraukęs 
kresę atsisėdo ir prabilo :

—Ar mokėsite randą, ar 
ne ?

Ramoškiene pradėjo aiškin
tis, kad jos vyras vos tik naują 
skylę atidaręs, anglies da nei- 
kiek nepardavę ’s, todėl dabar 
neturi. — Kaip tik kiek par
duosime, — sako ji, — tuo
jaus kiek sudarę nunešime. 
Daugnoris lyg padilgintas pa
šoko ir davai langus lupt.lauk. 
Išlupęs keturis lengus iš dvie
jų kambarių išsinešė.

šiurkštus vėjas, šaltas oras 
galvatrūkčiais veržėsi vidun. 
Šeimos, ypač?';su mažais vai
kais, tokia padėtis pasidarė 
nepakenčiama. Ramoškiene 
susišaukė savo vaikus pas pe
čių ir lyg višta vištelius apglo
bus blanketų, laukė vyro pa
reinant. Vyrui parėjus pasita
rė ir nusprendė randai pinigų 

, pasiskolinti. Tarta padaryta. 
I Ramoška su pinigais nusisku
bino pas Daugnorį, kad apmo
kėjus dalį raridos *ir gavus at
gal langus. Nuėjęs ir išgirdęs 
nustebo, kad p. Daugnoris tokį 
negarbingą darbą atlikęs,- 
ramia sąžine išėjo bažnyčion 
pasimelsti (mat, tuo laiku šv. 
Marijos bažnyčioje atsibuvo 
40 valandų atlaidai), kad tas 
jojo aukščiausias priduotų jam 
daugiau energijos ir sylos iš
lupti daugiau langų.

Bon Ami.

9 Jaunuoliai Laukia Numari
nimo Sing Sing Kalėjime
OSSINING, N. Y.—Tarp 

nusmerktų numarint elekt
ros kėdėj Sing Sing kalėji
me yra 9 vaikinai nuo 17 
iki 20 metų , amžiaus,, tarp 
jų vienas 17 metų, kitas 18 
ir trečias 19 metų.

Washington, Pa.
Nuo Red. Mes patariame 

Washington© lietuvių- organi
zacijoms nieko nelaukus for
maliai prisidėti prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso ir užsimo
kėti duokles Nacionaliam Ko
mitetui. Tai kas, kad vienam 
kitam mieste tasai darbas nei
na taip sklandžiai, kaip turė
tu eiti ir kaip mes norėtumė
me, bet nacionale papėde 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
judėjime matome susitarimą 
tarpe socialistinio ir komunis
tinio nusistatymo žmonių. 
Kiekviena lietuvių organizaci-

M

Nors vakarų laivakroviai pasirįžusiai kovoja, vienok jie taipgi saugoja vi
suomenės padėtį ir padaro koncesijas kas links transportavimo maisto,'ku
ris sugenda. Šiame vaizde sandėlių darbininkai peržiūri kriaušių dėžes.

and
CARPENTERS

'»i
, Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
■ 321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y. 
Tel.: Foxcroft JL6901

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, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O 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 
spindeliais, 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 Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
Telefonas: Humboldt 2-79^4

DR.. J. J. KASK!AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

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

ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materialės naudos.

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS
Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios į 

mases gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 
naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 

pripirkti reikalingų daiktų.

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
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.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

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.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
v ’

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, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE



mm

Pirniad., Lapkričio 30, 1936 / LAISVI

Trumpai Kalbant

Iš 48 Amerikos valstijų 
(steitų), Massachusetts valsti
ja yra aštunta gyventojų skai
čiumi.

siųsti Lietuvos atstovui Wash
ingtone ir pačiam Smetonai 
Kaune.

Tai irgi komiteto darbas.

Kaip žinome, “tėvas” Co
ughlin per praėjusius rinki
mus padarė didžiausį “prova- 
lą.” Nudardėjo jis su savo fa
šistine politika velniop. Nieks 
daugiau apie jį nebekalba. 
Tačiau mūsų Šidlauskų aptie- 
kos lange vis dar teberiogso 
juodšimtiškas “Social Jus
tice.” Ar tai nenavatna?

Plačiai pasklidę Waldorf 
restoranai, nuo lapkričio 29 d. 
sako pakelsią savo darbinin
kams 10 nuoš. algos. Nekurios 
dirbtuvės irgi neva pakėlę al
ga.

Murza Neglosto.

GASTROLIAVO

Lapkričio 22, Lietuvių salėj 
sklokininkai surengė koncertą 
ir vakarienę. Ten man neteko 
būti. Bet pasiteiravus pas bu
vusius patyriau, kad publikos 
buvo mažai. Rengėjai, esą, 
del to nervuoti ir nuliūdę.

“Lupk—jei lupasi” sako 
žmonių patarlė. Taigi va. Tu
la Miss Minnie L. • Morrisey 
užvedė bylą prieš Western 
Union Telegraph kompaniją ir 
reikalauja $50,000 atlyginimo, 
nes pejrnai tos kompanijos 
berniukas veždamas dviračiu 
telegramą, ją parmetė.

Mūsų moterys ir veiklesnės 
ir duosnesnės už vyrus. ALD 
LD 2-ros kuopos moterys pas
kutiniame savo susirinkime 
nutarė parinkti drabužių Is
panijos demokratijos gynė- 
jamč. Viena draugė susirinki
me turėjo atsinešus “keiką”. 
Jis buvo skirtas arbatėlei (mū
sų moterys visuomet po susi
rinkimų turi arbatėlę).’ Bet 
nutarta keiką išleisti ant lio- 
terijos, o gautus pinigus- paau
kuoti Ispanijos reikalams. 
Taip ir padaryta. Visos drau
gės sumetė apie $2.50 už tą 
keiką. Išlošė Žukauskienė ir 
ir tik dabar keiką visos ska
niai suvalgė.

Pereitą šeštadienį, lapkričio 
21, Bridgewaterio choras su
rengė “mentril show.” Chorą 
mokina p. Jarmalavičiūtė. Ta 
pati, ką ir So. Bostono Lais
vės Chora mokina.

Bridgewaterio choras dar 
jaunas, bet šį kartą pasirodė 
gražiai. Gražų įspūdį daro, 
kad chore dalyvauja vien jau
nimas. čia gimęs-augęs. Sens
telėjusių čia nesimato, kas ne- 
naujiena kitur.

Bridgewaterio nors ir nedi
delė salė, bet buvo pilnutėlė 
žmonių. Programas publikai 
labai patiko. Apart choro dai
nų, dainavo solo choro moky
toja Jarmalavičiūtė, buvo dia
logų ir šiaip juokų.

Į šitą parengimą bridgewa- 
teriečiai pakvietė programoj 
dalyvauti ir So. Bostono Lais
vės Choro vyrų grupę. Mūsų 
vyrai, kaip visuomet, taip ir šį 
kartą, pasirodė gerai. Sudai
navo tris dainas, kurias pub
lika labai pamėgo.

Gražiai savo užduotį atliko 
gerų mūsų draugų švedų mer
gaitė. Ji gal tik 8-9 metų, bet 
gražiai dainuoja ir šoka. Tik
ra artistė. Net stebėtis reikia, 
kad kūdikis taip galėtų atlik
ti sunkią užduotį.

Linkime jaunai švedaitei 
sveikai augti ir tapti “žvaigž
de.”

paaiškėjo, kad distrikto ko
mitetas pereitais metais turė
jęs apie $550 įeigų. Dabar ka
soje yra apie $128. Todėl kon
ferencija čia pat iš kasos pa
aukavo sekančiai: 1) Ispani
jos kovotojams už demokrati
ją (liaudies frontui) $10, 2) 
Lietuvoj politiniams, kaliniams 
$5.00, 3) Agitacijos fondui 
$10, 4) Daily Workeriui $5.00 
ir 5) Progresyvių darbininkų 
mokyklai $5.00.

Į konferenciją atsilankė vie
nas iš draugų amerikonų, ku
ris supažindino dalyvius su 
steigiama progresyvių darbi
ninkų mokykla (plačiau apie 
tą mokyklą žiūrėk kitoj vie
toj).

Į distrikto komitetą sekan
tiems metams išrinkti: Povilas 
Kubiliūnas, Jonas Karsonas, 
M. Sukackienė, J. Grybas, S. 
Penkauskas ir K. Baniulis.

BOSTONO P R O G RESYVIŲ 
DAkBININKŲ MOKYKLA

Bet svarbiausia, reikėtų pa
sistengti į tą mokyklą nusiųsti 
kuodaugiausiai jaunimo: ber
nelių ir mergaičių. Mokestis 
už kursus reikėtų sukelti kur 
kitur. Nedirbančiam jaunuo
liui reikėtų apmokėti net gat- 
vekario lėšos. Ateityj iš tokių 
jaunuolių turėtume pasiruošu
sių veikėjų.

Deja! Iš lietuvių vargiai ar 
turėsim toj mokykloj bent vie
ną klausytoją. Tai paaiškėjo 
man besikalbant tuo klausimu 
su draugais. J. K. manė šią 
mokyklą lankyti. Bet jis jau 
vieną vakarinę mokyklą lan
ko. Antra, ir finansinė padė
tis trukdo.

S. ž.

NEPAMIRŠKITE GRUODŽIO 
ŠEŠTOS

Susiduriu aną kartą A. Kup
stį ir jis pradeda ant manęs 
rėkti, kad mes nieko nevei
kiam Ispanijos lojalistų pagel- 
bai. Jis, mat, manė, kad aš įei
nu į bendr. fronto komitetą. Pa
sisakiau, kad neįeinu. Tada 
drauge . apgailestavom, kad 
mūsų bendro fronto komitetas, 
kurį išrinko draugijų atstovų 
konferencija lapkričio 1 d. š. 
m. ištikrųjų šį klausimą už
miršo. O reikaląs labai sku
bus, neatidėliotinas.

Tiesa. Bendro fronto komi
teto nariai, didžiumoj, apsiver- 
tę darbu. Bet tuomi negali
ma teisintis. Jeigu jie sutiko 
būt renkami į komitetą, tai 
žinojo, kad jame reiks dirbti. 
Antrą vertus. Komitetui mes 
leidom šauktis sau į talką 
(kooptuoti) žmones. Jeigu

Turiu pasakyti, kad bridge- 
w a t e r i e č i ai man patinka. 
Draugiški žmonės. Tokie vizi
tai vienų pas kitus, labai ge
ras dalykas. Tas suartina mus 
ir paskatina energingesniam 
veikimui.

Jonas.

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
PARTIJOS MASS. DISTRIK- 

TO KONFERENCIJA

Pereitą sekmadienį, lapkri
čio 22, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be įvyko Liet. K. P-jos Mass, 
distrikto konferencija.

Dalyvavo apie 20 draugų iš 
įvairių Mass, steito miestų.

Konferencijai pi rm i n i n k a v o 
M. Kazlauskas, 'sekretoriavo 
J. Grybas. Padaryta daug 
gražių tarimų, nustatyta pla
nai tolimesniam veikimui.

Iš drg. Penkausko raporto
komitetas vienas neapsigali— 
gali ta teise pasinaudoti. '

1 Ispanijos gynėjai yra ir mū
sų gynėjai nuo fašizmo. Tie 
gynėjai, o dar labiau žuvusių 
gynėjų našlės ir našlaičiai lau
kia iš mūs pagelbos. Ištieskim 
jiems ranką.

Augščiaū minėtoj konferen
cijoj mūsų buvo nutarta pada
ryti prakalbų maršrutą per vi
są Mass, valstiją, kad visur 
subudavojus stiprius bendrus i 
frontus. So. Bostone jau mes 
džiadgiamės gražiu bendru 
veikimu. Reikia tas padaryti 
visur. Sezonas jau senai pra
sidėjo. Jis netruks prabėgti. 
Komitetui vertėtų tuč tuojaus 
imtis darbo.

Per prakalbas Lietuvos 
klausimu, lapkričio 1 d., buvo 
priimtos dvi geros rezoliucijos. 
Jos tilpo “Keleivyj” ir “Lais- 
vėj”. Bet reikėjo jas patal
pinti dar “Vilnyj” ir “Naujie
nose.” Be to, reikėjo jos pa-

Komunistų Partija sugalvo
jo gražų ir būtiną dalyką. Ji 
įsteigė trijų mėnesių darbo 
mokyklą. Mokykla randasi 
po adresu 330 Newbury St., 
Boston, Mass. Visas kursas 
kiekvienam klausytojui kai
nuos tik $1.50. Mokyklą gali-? 
ma lankyti rytais ar vakarais’. 
Mokykla pastatyta mokslinio 
s o c ializmo (Marksizmo-Leni
nizmo) pamatais. Parinkta 
geri lektoriai ir paskaitų te
mos. Štai kokie dalykai mo
kykloje bus dėstomi-: 1. De
mokratijos ir fašizmo proble
mos—lektorius George Blake. 
2. Naujoji Anglija Amerikos 
istorijos šviesoje, 1600-1788 
m.—lėkt. 'Harrison Shaw. 3. 
Suvienytų. Valstijų istorija— 
H. F. Winner. 4. Airių istori
ja ir jų judėjimas Amerikos j 
darbininkų tarpe — Charles 
Flaherty (jis kandidatavo nuo 
K. P.' į S. V-jų senatorius). 5. 
Negrai istorijos ir pasaulinės 
politikos šviesoje—Richard B. 
Moore. 6. Amerikos darbinin
kų judėjimo p r o b 1 e m o s— 
Phil. Frankfeld. 7. Amerikos 
jaunimas ir jųjų problemos— 
Dave Grant. 8. Kas tai yra ko
munizmas?.—Manuel Blanc ir 
Dave Grant. 9. Elementai po
litinio išsilavinimo — Emanuel 
Levin. 10. -Politinė ekonomija 
—Harvey Grant.

Dar eina mokslinis socializ
mas, istorija ir dabartinis fra- 
ternalis judėjimas, viešas kal
bėjimas, anglų kalba ir tt.

Kaip matote, mokyklą užsi
brėžus labai plačią programą.' 
Visi dalykai labai įdomūs ir 
būtini žinoti kiekvienam dar
bininkui. Į šitą mokyklą rei
kėtų stoti visiems tiems, kurie 
bent vidutiniai anglų kalbą 
vartoja.

Gruodžio 6 d. 7:30 vakare 
ALDLD moterų sekcija rengia 
skanią vakarienę.

Apart gerų užkandžių.—bus 
gražus programas, šitam pa
rengimui padėti apsiėmė Lais
vės Choras, LDS jaunuoliai ir 
kiti.

Vakarienė rengiama išimti
nai Liet. Pil. Kliubo naudai. 
Kaip žinome, kliubo svetaine, 
376 Broadway, naudojamės 
visi. Čia savo susirinkimus ir 
parengimus laiko visos mūsų 
pažangiosios o r g an įzacijos. 
Taigi visiems bendrai turi rū
pėti ir kliubo patalpos išlaiky
mas.

Pirmos tą reikalą suprato 
moterys. Bet, manau, supras 
visi ir aktingai prisidės atsi
lankymu gruodžio 6 d. į mi
nėtą vakarienę.

fašistų lakūnų bombos ir 
patrankų šoviniai nuolat 
gręsė jų gyvybei Madride.

Meksikos žibalo - aliejaus 
darbininkų unija žada skel
bti visuotiną streiką, jeigu 
savininkai (anglai ir ameri
konai) nepagerins darbinin
kam algų ir kitų sąlygų.Shenandoah, Pa.

Lapkričio 21 d. apsivedė se
nas “Laisvės” skaitytojas Jur
gis Karbus su Ona Kulokiene. 
Svečių turėjo daug.

* * *
Sunkiai serga Juygis Sebes- 

tinas, išvežtas ligoninėn. Jo 
žmona yra “Laisvės” skaityto
ja. Linkime greit pasveikti.

* * *
Lyros Choras, lapkr. 22 d. 

laikė susirinkimą. Nutarė tu
rėt vajų gavimui daugiau-'na
rių į chorą. Daugiausia gavęs 
narių gaus dovaną.

S. V. Ramutis.

laikymo reguliario susirinkimo, rei
kės ir išrinkt naują .valdybą 1937 m. 
Nariai, kurie dar nesate užsimokėję 
duokles, užsimokėkite šiame susirin
kime, kad Centras galėtų knygas su
tvarkyti.

A. Varaneckienė, 
Fin. Sekretorė.

(282-284)

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kuopos susirinkimas įvyks 

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

Kp. Org. M. Valentą.
* (282-281)

LINDEN, N. J.
LDS 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 išrinkti valdybą 1937 m. ir ne
pamirškite užsimokėti duokles, kad 
nepaliktumėt skolingi už 1937 m.

Fin. Sekr. A. Vertelienė.
(280-281)

Mexico, Me.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RW.175 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail- under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 10<l—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 16?’ 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 promises.
EAST FI,ATBUSI! LIQUOR STORE, INC. 

4821 Church Avenue, Brooklyn, N. Y.

Tu Pasnikauk, Bet Ne Aš
Lietuvoj gyvenau arti baž

nyčios, tik pereidavau daržą ir 
bažnyčia. Amerikoj gyvenu 
taip pat — pereini parkutį ir 
bažnyčios durys, todėl ir esu | 
gerai prisižiūrėjęs, kaip tikin
ti žmonės vargsta, kiekvieną 
sekmadienio rytą motinos tem
pia savo vaikučius į bažnyčią. 
Kaip Lietuvoj, taip ir čia Ame
rikoj, kunigai liepia savo pa- 
rapijonams pasnikauti. Paspi- 
kauti už griekus, už kokius 
šventus, o kartais ir bedievius. 
Kartais kunigai įsako papas- 
nikauti ir už bažnyčią, kad 
nuo parapijonių daugiau liktų 
pinigų, nes dabar uždarbiai 
menki. Atrodo, kad kunigai 
tik kitiems pasnikauti liepia, 
bet patys kitaip elgiasi ir tuo
jaus pasiųstų į peklą tokį pa- 
rapijoną,. kuris pasiūlytų ku
nigui papasnikauti. Vienas 
draugas sako, kad reikėtų, įr 
kunigus pasiųsti į farmą dar
bui ...

PRANEŠIMAI Iš KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. prieš metinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, gruo- Į 
džio 4-tą d. 7:30 v. v. 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
reikės rinkti kuopos valdybą ateinan
tiems metams.

LDS 86 kp. prieš metinis susirin- 1 
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 6 
d. 2-rą vai. po pietų, 1035 Caniff. 
Visi nariai būkit laiku, nes apart

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Puslapis Penktas

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

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 6-6776

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

Kuomet Amerikos Darbo Federacijos vidujinė pa
dėtis darosi painesnė, šalies darbininkų akys nu
kreiptos į Amerikos Darbo Federacijos preziden
tą William Green (kairėje) ir Amerikos Suvie
nytu Mainierių Unijos prez. John L. Lewis, indus
trinių unijų rėmėją, šis paveikslas tapo nutrauk
tas keletą mėnesių a^tgal, kuomet jie suėjo mai
nierių konvencijoje.

Čia gyvena draugas Adol- 
pas Lindautas, seniai jau ne-- 
dirba—bedarbis, iš priežasties 
silpnos sveikatos, žinoma, ne
dirbant ir su pinigais yra la
bai trumpa. Draugai prijaus
dami jam, kaipo Savo klasės 
draugui ir geraį žinant, kad 
jis myli skaityti darbininkų 
laikraščius, tai paaukavo pa
gal išgalę ir jam ant metų už
rašė “Laisvę.” Tai labai gera 
dovana ir gražus pasielgimas. 
Aukavo sekami draugai: S. 
Puidokas $1; Pranas Pakštys, 
Juozapas Motuzą, Juozapas 
Venckus, Jonas 'Zovis, Izido
rius Narušis po 50 centų; Juo
zas Klemanskas, Stasė Venc
kienė, Vladas Janušas,‘Vaclo
vas Padgalskis, Bronius Du- 
benderius ir Pranas Stasinlis 
po 25 centus. Visiems drau
gams tariu ačiū už taip gražų 
pasielgimą.

Mexico Vaclovas.

• MADRID. — Iš Ispanijos 
sostinės Madrido -automobi
liais išsikraustė į naują, lai
kiną valdžios centrą Valcn- 
ciją, Jungtinių Valstijų vei
kiantysis ambasadorius sti. 
72 kitais amerikonais. Nes

DR. I. COHN
Specialistas anf 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

BUDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai 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 se- 
kmirfgai 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. | 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI).

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, 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, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jCsų namus. Prašome 
Isitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštasNEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Lietuvių Jaunų Vyrų 
Maskaradų Balius

IDA Lietuvių Kuopa Matyta-Girdeta
“Vienybės” Bavare

Aną sav. šeštadienį nuėjau

Pirmad., Lapkričio 30, 1936

Padėkavonės Dieną Lietuvių 
Jaunų Vyrų Kliubo (Associa
tion) įvyko maskaradų-kostiu- 
mų balius, savo kambariuose, 
425 Grand Street, žmonių pri
sirinko virš 350, taip kad visi 
kampeliai buvo užsikimšę, ne
žiūrint, kad įžanga buvo gana 
didele, vienas doleris ypatai. 
Bet už tuos įžangos tikietus 
davė veltui alų, sodę ir leng
vus užkandžius. Publika suda
rė jauni vaikinai ir merginos 
čia gimę ir augę, galima sa- j 
kyt 99 nuošimčiai, nes ateivių 
buvo labai mažas skaičius.

Kostiumai buvo įvairūs ir 
gana didelis skaičius juos dė
vėjo. Dovanos buvo duoda
mos už įdomiausius kostiumus. 
Robert Thalman, kuris buvo

20,000 Maršavo Parade 
Ispanijos Paramai

Jurginės Balius Buvo Labai 
Skaitlingas

šeštadienį parėjęs iš Ispani-, 
jai remt parado ir atšildęs šal
čio apspirgintas ausis, Jūsų re
porteris patraukė į Amalga- 
meitų salę, kur buvo Jurginės 
Draugijos metinis balius, čia 
jau pusėtinai teko sušilt.

Publikos radau daug ir ji 
nesustojo ant vietos: vieni jau 
eina namo, kiti vis ateina, šo
kiai dviejose svetainėse. Lietu
viškiems griežė Retikevičiaus^ 
o amerikoniškiems — Kazake
vičiaus orkestros. Abi svetai-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS 
nuo 1—X diena ir nuo 7—8 vakaro 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Tel. Staru 2-078S NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.
____________________________ I

Virš 20,000 tūkstančių Ispa
nijos liaudies draugų ir fašiz- 

prie mo priešų maršavo Komunis- 
namo. Namo lan- tų Partijos suruoštam parade 

|gai popierom ir skudurais už-1 (28 lapkričio), tuomi išreikš- 
už pereitus dangstyti, rodos, kad čigonai darni užuojautą Ispanijos ko

votojams prieš fašizmą ir pro
testuodami prieš Vokietijos ir 
Italijos fašistinių valdžių ver
žimąsi Ispanijon.

Tai buvo viena 
tiškiausių ir gerai 
ta demonstracija, 
be įvairiausių iškabų, 
nešėjai visomis pajėgomis tu
rėjo grumtis Su spirginančiai 
šaltu vėju. Bet tas nesulaikė 
maršuotojų ūpo. Neigi pajėgė 
šaltis sulaikyti desėtkus tūks
tančių žiūrovų, kurie plačia 
juosta buvo apsupę abi aikšti 
(Union, iš kur prasidėjo mar- 
šavimas, ir Battery, kur bai
gėsi), taipgi gatvių kampus ir 

.vietomis ištisus blokus trijų 
mylių ilgio pakelėje.

Šimtai maršuotojų turėjo au
kų rinkimui dėžutes ir žiūrėto
jai gausiai prisidėjo aukomis. 
Paskutinėse parado eilėse ei
nant pro žiūrėtojus retas kuris 
matėsi be Ispanijos rėmėjo sa
gutes ir į jo veidą pažvelgęs 
greit galėjai įspėti, kad tai 
koks fašizmo apaštalas. Visi 
kiti noriai aukavo ir su pasidi
džiavimu rodė Ispanijos liau
dies 
kad 
rių.

Iš 
ir masinių organizacijų atsto
vų delegacija buvo nuėjusi pas 
Vokietijos konsulą, kad per jį 
įteikti protestą fašistų val
džiai. Delegacijai konsulas 
“nebuvo namie.” Prie konsula
to pristatyta būriai viešos ir 
slaptos policijos.

Pribuvus m aršu oto jams, 
prieš konsulatą laikyta masi
nis mitingas, kur kalbėjo dele
gacijos nariai. Paskutiniams 
maršuotojams pasiekus aikštę, 
likusieji delegatai kalbėjo tik 
po dvi minuti, kad apgaut šal
tą vėją ir baigt mitingą masi
niai, kas ir buvo padaryta. Pa
sižadėję toliau kovoti prieš fa
šizmą, sudainavę “Internacio
nalą,” maršuotojai vilniuojan- 
čia banga užplūdo visą plačią 
apylinkę jieškodami kelių na
mo. Buvau.

Jau buvo po devynių 
priežastis—.vakare, kaip priėjau 
Užsilikusias , “Vienybės

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyko 18 pažiūrėti “Vienybės” ponų ba- 
lapkričio. Narių labai mažai zaro. 
atsilankė; kame 
sunku pasakyti,
duokles nariai užsimoka. Vie
nas užsimokėjo i 
metus, o antras—už 20 mene-1 gyvena. Namo šone radau 
siu. Tas parodo, kad nori pri- siauras apdraskytas duris, 
gulėti toj svarbioj organizaci- Prasidaręs duris, radau siau- 
joj ir teikti pagelbą darbinin- rus laiptus, kurie veda į antrą 
kų klasės kovotojams, taipgi aukštą. Lipu jais ir klausausi;! 
pačiam gauti apgynimą susi- nieko negirdėt. Ant antro auk- 
dūrus su valdančiąja klase. jšto durų iškaba su užrašu 

TDA 17-ta kuopa paaukavo . “Billiards.” Sakau sau, nejau- 
Ispanijos kovotojams už lais-'gi bazaras “pulruimyj ?” Dar 
vę ir demokratiją $3 ir Ko-i pasidairęs, pamačiau iškabą 
munistų Partijos rinkimams ant vienų durų su užrašu “ba- 
$3. • j žaras.”

Už d. Ch. Kaulinio paau
kautą $5 vertės rašomą plunk
sną komisija jau turi padarius 

Ispanijos tautiško vaikino rū- ' $3. Ją manoma išduoti pra
bals, gavo $2.50. Josephine * kalbose, kurias nutarta su- 
Zembrosky, iš Maspetho, kuri; rengti Dr. J. J. Kaškiaučiui 
atvaizdino Ethiopijos tautinį'apie pabaigą lapkričio (gal ! po, randu keturias ponias ir 
apsirengimą ir veido išvaizdą, 
gavo $2.50 dovanų.

Walter Kerwin, prezidentas 
minėto kliubo, buvo vakaro 
gaspadorium. Komitetas susi
dėjo iš sekamų: Joe Zebuda, 
Pete Zebuda, Wallace Serip- 
cavich, Chas Zarsky ir Chas 
Schukas.

“Laisvės” reporteris turėjo 
pasikalbėjimą su prezidentu 
Kerwin ir kitais valdybos na-

Prasidariau antrame aukšte 
duris; nieko negirdėt, žengsiu 
toliau. Beeinant, Tysliava kur 
tai iš kampo bėga laukan. 
Klausiu: ar čia bazaras? At
sako, “taip”. Paėjęs už kam-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

gruodžio?) mėnesio. Tas dar
bas pavesta komisijai.

A. Mureika.

Tūkstančius Išmeta Iš 
WPA Darby N. Yorke
Inžinierių Unijos generalis 

sekretorius J. Jacoby savo ra
dio kalboj pereitą šeštadienį

riais, kurie informavo, kad jų nurodė, kad trečia dieną po 
organizacija turi 80 narių, ta- rinkimų WPA viršininkas New
čiaus, girdi, mes galėtumėme 
turėti ir daugiau, bet ne visus 
priimam, nes geriau turėti 
mažesnį skaičių, bile tik yra 
švarus elementas.

Gruodžio (Dec.) 25 d., 8 
vai. vak., minėtas kliubas tu
rės savo 19-tą metinį parengi- 
mągbalių, Grand Paradise 
Ballroom, Grand Street ir Ha- 
vemeyer. Peter Lambert ir jo 
Royal Commanders grajys. 
Įžanga 75c.

E. Bensonas.

ALDLD 1-mos Kuopos 
Narių Žiniai

Draugai ir draugės! Mūs 
kuopos vakarėlis įvyks sekma
dienio vakare, 6 d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėje. Bus pro
grama ir šokiai prie A. Kaza- 
kevičiuko orkestros. Įžanga tik 
25c.

iš entuzias- 
disciplinuo- 
Nešta galy- 

k tiriu c

Yorke Somervell paskelbė su
mažinimą darbų ir atleidimą 
tūkstančių darbininkų. Jisai 
klausė:

“Rooseveltas buvo išrinktas 
didelės didžiumos po prižado, 
kad bedarbiai gaus darbus val- 
džios-višuomenės projektuose. 
Tai kodėl dabar Rooseveltas 
sutinka masiniai atleist dar
bininkus ?”

Jis nurodė, kad pastaruoju 
laiku tūkstančiai atleista, o ki
tiems tūkstančiams gręsia ne
tekimas darbo keliomis seka
momis savaitėmis.

Dariaus-Girėno Kliubo 
Parengimas

porą ponų.
Apie pusę po dešimtos susi

rinko apie 3 tuzinai žmonių. 
Poniutės smarkiai puolėsi par
davinėti laimėjimo bilietėlius. 
Net sunku buvo nuo jų. atsi
kratyti ir perkant “čenčius” 
gauti. Vienas vyras eidamas 
namo keikė; girdi, pirkdamas 
bilietą už 10c., padaviau dole
rį, ir vietoj gauti reštą, tai da
vė kelis bilietus. Sakau, man 
sykį ant marketo viena “tau
tietė” vietoj “čenčiaus” norėjo 
silkių maišą prikrauti. Turė
jau net “dėdę” šaukti.

Apie 11:30 vai. iš kur tai 
atsirado du ristikai, pusėtinai 
“nusilesę.” Kas tai juos su
kurstė ristis. Pusiau išsirengę 
pradėjo ristis; pusėtinai gerai 
ritosi. Vienas turėjo gražiai 
geltoną barzdą, tai ant “po
niškai švarių” ir visai plikų 
grindų besiritant, barzdelė 
paliko kaip katilo dugnas. O 
jų dviejų ružavai žvilgančios 
krūtinės, nugaros ir pečiai pa
liko taip 

1 kumpiai.
Vienai poniai sakau, jiedu 

turės eiti 
kytoją, kad 
aliejuotus purvus nuo jų nu
garų.

nes pilnos gražaus šollius my
linčio jaunimo, tarp kurių bu
vo daug aidiečių, LDS jaunuo
lių bei šiaip laisviečių. Suaugu
sieji daugiausia šnekučiuojasi 
pasieniuose bei vaišių kamba
riuose, kiti sukinusi su jauni
mu.

Matėsi ir Darb. Organizaci- 
1 jų Sąryšio darbuotojai su gar
sinimais lapkričio 29-tos po
piečio iškilmių (4:30 po piet 
vaidinimo dviejų veikalų “Par
tizanai” ir “Dvaro Bernas”), 
Labor Lyceum svetainėj. Dau
gelis Jurgių žadėjo dalyvaut 
atsilygindami aniems už skait
lingą dalyvavimą jų bal-iuje.

Apleidau svetainę 1J :30, 
bet vis matėsi ateinančių, tad 
reikia spręsti, , k a d skaitlingi 
Jurginės svečiai ilgai linksmi
nosi, o patarnautojai dar ir 
antradienio rytą jausis kaip 
ką tik sugrįžę iš baliaus.

Rep.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
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 vėlai vakaro kasdieną
- Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS |
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

juodi, kaip rūkyti

pas lietuvišką^ brau- 
nušiuruotų tuos

, . . ,. , . įsu įvairiaisMusų kuopa turi arti dvie-Į. .. . v ,
jų šimtų narių. Tad visi turė
kime sau už pareigą atsilan
kyti į šį vakarėlį, taipgi para
ginkime savo draugus ir pa
žįstamus, kad atsilankytų. 
Padarykim šį vakarėlį skait
lingu ir sėkmingu.

Yra narių, kurie dar nepa- 
simokėjo duokles į organiza
ciją. Gal jum į .susirinkimus 
nėra jau taip paranku atsilan
kyti, jaučiatės pąvargę iš dar
bo parėjęs, ar tai kitos kokios 
priežastys sutrukdo. Atsilan- 
kykit į šį vakarėlį, bus kuo
pos sekretorius, galėsite ir 
duokles pasimokėti.

Kuopos priešmetinis susi
rinkimas įvyks 10 d. gruodžio, 
“L.” svetainėje. Bus renkama 
kp. valdybė sekantiems me
tams, taip pat yra ir daugiau 
svarbių reikalų. Turėkim visi 
sau už pareigą būti šiame su
sirinkime, taipgi pakalbinkim 
savo draugus ir pažįstamus, 

. kad z ateitų ir įstotų į organi-
V 2 Kp. Valdyba.

Automobilių skaičius New 
Yorke smarkiai pakilo. Nuo 
šių metų, sausio iki spalio mė
nesio tapo užregistruota 2,- 
442,894 automobiliai. Tai yra 
128,840 daugiau, negu pereitą 
metą.

rėmėjo sagutę. Manoma, 
surinkta tūkstančiai dole-

ryto Komunistų Partijos

' “Protinga” Saužudyste
Goorge Paul Schlįtz, 53 me

tų, nusinuodijo gazu, bet jis 
rūpestingai apsaugojo kitus 
savo šeimos narius nuo pavo-

apsigyveno v pas 
jiedu 
buvo

jaus.
Mat, J jis 

dukrą ir žentą. Kuomet 
sugrįžo namo, name 
tamsu ir tik vienam lange ka
bojo žiburys, kurio šviesa bu
vo nutaikyta ant šmoto popie- Į 
ros. Ant tos popieros buvo 
užrašyta sekami žodžiai: Ati
darykite langą iš lauko pusės. 
Užsidengkite veidą, įbėgkite 
vidun ir užsukite gazą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkių prie atran- 

kiojimo drabužių atkarpų. Kreipkitės 
j Eisenberg & Co., Inc. 9-11 Boerum 
St., Brooklyn, N. Y.

(283-282)

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS

Lietuvių lakūnų Dariaus- 
Girėno Kliubas turėjo savo pa
rengimą Piliečių Kliubo salėje 
išvakarėse prieš Padėkavonės 
Dieną. Jaunuomenė dalyvavo 

► kostiumais, šoko
■ įvairius šokius.

Šiame kliube daugiausia 
priklauso čia gimę jaunuoliai, 
bet užaugę Lietuvoje.

LDS jaunuoliai turėtų su 
jais turėti artimesnius ryšius 
ir artinti juos į progresyviš-

I kesnę pusę.
E. Bensonas.

Švedų Amerikos Linija 
Stato Naują Laivą

Skuba ir Neatsargumas 
Daugina Nelaimes

Jei skubą prašalintum ir 
publika išmoktų atsargumo 
—mirtys ir sužeidimai važiuo
tos nelaimėse būtų sulaikyti. 
Tiesa, dabar yra daugiau ma
šinų ir daugiau mylių kelio pa
daroma, bet nelaimės auga 
sparčiau daugėjimo važiuotės.

Be kiekvieno draiverio ir 
pėstininko kooperacijos su 
saugumo sargais ir grupėmis 
nelaimių sumažinimas negali
mas. Neatsargus draiveris 
turi pasitaisyti ir apsnūdęs 
pėstininkas turi išmokti prisi- 
laikyt 
kurios 
gumą.

paprasčiausių taisyklių, 
paliečia jo ir kitų sau-

Trafiko Stotis “K.”

jaunuoliai turės mirtišeši 
elektros kėdėj už nudėjimą 
BMT kolektoriaus E. Esposito 
laike apiplėšimo.

Švedų Amerikos Linijos cen- 
trąlinė raštinė Amerikoje, 636 
Fifth Ave., Rockefeller Cen
ter, New York, N. Y., gavo iš 
Švedijos telegramą, kuriame 
pranešama, kad š. A. L. vado
vybė Švedijoje jau pasirašė 
sutartį su Cantieri Riuniti lai
vų statybos bendrovę, Trieste. 
Užsakytas statyti naujas mo
torlaivis, kuris plaukios tarp 
New Yorko ir Gothenburgo, 
Švedijos, reguliariam Trans- 
Atlantiniam susisiekimui, taip
gi vasaros ir žiemos kruzams.

Naujas laivas pradės kur
suoti 1938 m. vasarą. Jis bus 
625 pėdų ilgio, 82 pėdų plo
čio, gr. t. 28,000 tonų. Turės 
Sulzer mados motorus, kurie 
varys laivą 19 jūrų mylių. Ke
leivių patalpos bus įrengtos 
sulig vėliausių technikos tobu
lumų—up-to-date. Galės tal
pinti 1,300 keleivių. v

Naujas motorlaivis bus pa
vadintas “S T O C K H O LM”, 
kursuos talkoje su populiariais 
motorlaiviais, gerai žinomais 
lietuviams keleiviams, būtent: 
“KUNGSHOLM” ir “GRIPS- 
HOLM” ir turbininiu garlaiviu 
“DROTTNINGHOLM”, kurie 
plaukioja Trans-Atlantiniam ir 
kruzų patarnavimui.

Jack Šarkis Pirko Kotelį Flo
ridoj, Sako p. Kasmočius
Prieš keletą dienų “Laisvės” 

kaimynas, p. Kasmočius su sa
vo žmona buvo nuvykę Bosto
nan ir apylinkėn pasisvečiuoti. 
Užėjo jiedu ir pas Šarkį, bu
vusį pasaulinį bokso čampio- 
ną, kuris dabar laiko saliūną 
Bostone, prie North Station.

Šarkis pareiškė pp. Kasmo- 
čiams, kad daugiau bokse ne
dalyvaus. Likutinis jo pasiro
dymas “ringe” buvo prieš ke
lis mėnesius New Yorke ir ten 
jis dalyvavo tik tam tikrų ap
linkybių verčiamas. Dabar 
Šarkis einąs į platesnį biznį: 
nesenai pirkęs didelį viešbu
tį Floridoj. Koresp.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALlNSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVĖ.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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 i mėnesį. Kreipkitės pas 
Mrs. M. M. Salt, 172 E. 57th St., 
Brooklyn, N. Y. Minnesota 9-5571 

(280-282)

Reikalingas darbininkas ant far- 
moš—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)

PARSIDUODA
Dvięjų šeimynų kampinis mūro na

mas, -yra visi modemiški įtaisymai, 
gražioj gyventi vietoj, patogus pri
važiavimas (tik vienas blokas nuo 
Jamaika Avė. ir vienas blokas nuo 
129th St.; Metropolitan arba 121st 
St. “L.” stotys).

Parduosime palankiomis išlygomis. 
Kreipkitės: L. Grikštas, 127-01 87th 
Rd., Jamaica, IL. I.

(281-286)

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
špalvom.

JONAS STOKES

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę j 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

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

DeKalb leng
vas būdas pir-

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

Jčffcr/oiA
3-2779

i/s Jor OW 1 
fastįpaymentplans

Peter Lisauskas 
savininkas.

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

| 14-sa

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: (jlenmore 5-6191 S£L£CT COKE-OI - - RED-ASH - BLU

DEKALB AVENUE n
COR. KNICKERBOCKER AVE. KlP

Co.su



