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KRISLAI
Auksinė proga, 
Laižos prie mūsų jaunimo.\/ 
Garbingi poeto žodžiai. 
Nei audros, nei šaltis.
Ir ant širdies sunku ir 

dvasia prislėgta.
Rašo A. B.

Dabar auksinė proga Ame\ 
rikos darbininkams organizuo
tis į unijas. Tasai Komitetas 
Industrinei Organizacijai, ku- 

* rį sudaro net dešimt galingųį 
unijų, mielu noru padedri 
tiems darbininkams, kurie dir
ba dideliuose fabrikuose in 
pageidauja organizacijos. Da
bar, pavyzdžiui, šis komitetas 
organizuoja plieno darbinin
kus. Sunkiai nųsidės prieš save 
ir savo klasę tie plieno darbi
ninkai, kurie dabar neišgirs/ 
unijos balso ir neįstos į jos ei/ 
les. į

Be to, reakcionieriai, smar
kiai prakišę prezidentiniuose/, 
rinkimuose, dar neišdrįs hit-į 
leniniai pulti d a r b i n i n kusi 
Roosevelto valdžia irgi dar priJ 
sibijo organizuotų darbininkų 
pajėgos. Tokiose sąlygose uni-j 
joms puiki dirva kurtis ir bu-/ 
joti.

Tiktai tame bėda, kad Am 
erikos Darbo Federacijos va 
dovybė klampoja šuntakiais ir; 
balomis. Ji nepaiso neorgani
zuotų darbininkų, dar ryžtin
gai smerkia ir persekioja tas 
Federacijos unijas, kurios paj- 
deda neorganizuotiems 
burti į unijas.

I; Gręsia Japany-Chiny 
Karas del Suiyuano

40,000 Mandžūrų - Japonų 
Įsiveržė į Chinų šiaurę

KALGAN, Suiyuan, Chi- 
susil .nija, lapkr. 30. — Associat- 

red Press pranešimais, japo
nų oficierių . mobilizuoti 
25,000 vadinamų “milicinin
kų” iš Manchukuo ir 15,000

Smetonai ilgas liežuvis niež • 
ti. Jis turi labai didelį apetitž 
prie Amerikos lietuviško jauA . . . , .v .
nimo. Nori jaunuolius papirkt ginkluotų vyrų is Chaharo 
ti. O Lietuvių Vyčių vadai jam veržiasi tolyn į Suiyuaną, 
pasiskubino talkon. Tūlas adv. ^šiaurines Chinijos provinci- 
K. J. Savickas “Vytyje 
lapkričio mėnesį pasiskelbia 
Smetonos valdžios agentu

>

už /ją.
Japonija tuo būdu sten- 

irlgiasi netiesioginiai užgrobt 
siūlo penkiems Amerikos lie-^šią provinciją ir prijungt 
tuviams jaunuoliams dovanai 
vykti Lietuvon ir mokintis ne
va žumalizmo. Bet, girdi, 
Smetona, pasitiki, kad sugrįžę 
Amerikon šitie studentai 
“prielankiai rasinės apie Lie
tuvą, tai yra, apie .Lietuvo 
tautininkų diktatūrą.

poetas 
“Mirki- 

kovai,

Ispanijos liaudies 
Rafael Alberti sako: 
te arba prisiruoškite 
nes kita klasė išstojo prieš jū
siškę, kad pasidarius pasaulio 
valdovu.” Juo geriau būsime 
prisiruošę, tuo mažiau mirsime 
kovoje prieš fašizmą.

Labai įspūdinga buvo New 
Yorko komunistų demonstraci
ja už Ispanijos demokratiją 

* lapkričio 28 d. Oras buvo ne
paprastai šaltas ir niūrūs, o 
vienok tūkstančiai kovotojų 
maršavo gatvėmis ir pareiškė 
savo simpatijas Ispanijos ko
votojams. Kodėl t Socialistų 
Partija neprisidėjo prie tos 
demonstracijos, arba kodėl ji 
viena nieko panašaus nesuren-
gė? Dabar laikas tiesti ranką Į]imos kolonijos. Kaip einasi? 
mūsų broliams tranšėjose ir Kaip judėjimas ? Klausiu aš jo.
ant barikadų. Jie nepaiso nei 
audrų, nei šalčio. Ogi mes? 
Ką reiškia mūsų pasiaukoji
mas prieš jų pasiaukojimą! O 
juk jie kovoja ir miršta ir už 
mus.

“Laisvėje” turime “Laisvą
ją Sakyklą”, “Skaitytojų Bal
sus” ir “Korespondentų Bal
sus.” Laisvoje formoje ir 
draugiškoj dvasioje, kritiškai 
arba pritariančiai mūsų skai
tytojai, mūsų bendradarbiai, 
mūsų draugai ir prieteliai gali 
šiuose skyriuose išsireikšt, kal
bėt, pasidalint mintimis įvai
riausiais klausimais. Bet labai 
maža jų dalis naudojasi šia 
proga.

O žinau, kad labai daug 
mūsų revoliucinėje armijoje 
yra gražių sveikų minčių, ku
rios nepamato dienos šviesos— 
sudžiūsta ir išnyksta draugų 
galvose. Jos turėtų, plačiai iš
silieti “Laisvės” špaltose. Ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

“KSZ’SL Nelaimė Nazių Lėktų

ir

London, lapkričio 30.— 
Pranešama, kad Italija 
siunčia savo submarinų bū
rius talkon Ispanijos fašis
tam. Tie submarinai padė
sią fašistam užblokaduot 
Barcelorios, Alicantes 
Cartagenos prieplaukas. 

-,------------
Madrid.—Pranešama, kad 

smarkiausi Ispanijos fašis
tų kariai maurai jau atsisa
ko eiti pačiame priekyje į 
atakas.

prie saviškio Manchukuo. 
aponai taipgi kontroliuoja 
aimynišką Chaharą. Į įsi

veržėlių armiją jie prievar
ta varo ir vyrus iš jau už
imtų Suiyuano plotų.

Japonija šiuo žygiu ypač 
nori prisiartinti prie Išlau
kinės Mongoiiios Liaudies 
Respublikos. Tada Japoni
ja siektų pasiglemžt Liau
dišką Mongoliją ir iš jos pa
daryt savo stovyklą karui 
prieš Sovietu Sibirą.

Chiniios Chiang Kai-she- 
ko valdžia lapkr. 29 d. pa
reiškė, kad neužleisianti Su
iyuano, nor del jo tektų ka
riauti su pačia Japonija.

autoriui pasidarytų lengviau ir 
ramiau ant širdęs ir gal skai
tytojai pasinaudotų tomis min
timis padidinimui savo intelek- 
tuališko bagažo.

.Štai, kelios dienos atgal, 
užeina “Laisvės” redakcijon 
vienas svečias—draugas iš to-

Bėdavoja tas geras draugas. 
Ypatingai jis skundžiasi ant 
mūsų moterų. Nežiau — sako 
jis, — ar jau mūsų draugės 
visai sensta, ar kas kitas joms 
pasidarė, bet, ot, pas mus, jos 
išsitraukia iš veikimo, o susi
traukia namų pastogėn aplin
kui pečių ir valgių “receptais” 
besirūpina.

Tuo klausimu jisai man pa
sakė ilgoką pamokslėlį. O jis 
tai iš piršto neišlaužė. Jo min
tys turi pamato. Gal ir kitose 
kolonijose panašia liga serga 
mūsų geros draugės. Pabari
mas ir paraginimas gal ne vie
ną sugrąžintų į kovotojų.eiles. 
Bet šis draugas, ir gal daug 
kitų, savo tas mintis laikosi 
sau—neiškloja jų “Laisvės” 
špaltose visam lietuviškam pa
sauliui pamatyti. Nei judėji
mui, nei jam pačiam, nei laik
raščiui naudos. Jo širdis sunki, 
dvasia prislėgta, jis jaučia gi
liai ir suka galvą vienas sau.1 greitos pagelbos Madridu!

vam, jei Jie Užpultų
Sovietų Sąjungų!

SOVIETAI TURI VIRŠ 7,000 LĖKTUVŲ

MASKVA. — “Jeigu Vo
kietijos fašistų lėktuvai 
pradėtų grumot mūsų ša
liai, tai būtų nelaimė jiems 
patiem,” pareiškė gen. Chri
pin, Sovietų oro laivyno an
trasis komandierius, lapkr. 
29 d. kalbėdamas Konstitu
ciniame Kongrese Visos So
vietų Sąjungos.

“Vokietijos valdžia sako, 
greitoj ateityj turėsianti 
70,000 lakūnų. Mes atsako
me, kad mes turėsime bent 
100,000 lakūnų,” tarė ko
mandierius Chripin: “Ir tai 
nėra jokia svajoniška skait
linė. Vien tik Prisirengi
mo ir Apsigynimo Draugija apie 6 ar 7 tūkstančius lėk- 
1936 m. duos 8,000 užbai
gusių kursus lakūnų.”

Kalbėtojas taipogi įspėjo 
Baltijos šalis, ypač Finiją 
(Suomiją), kad “rūpintųsi 
tik savais dalykais” ir lai
kytųsi nuošaliai nuo didžių
jų fašistinių valstybių.

“Mes nebijome kapitalis
tinių šalių ąpsįginklavimo 
ore. Mes esame išsibudavo- 
ję savo galingą oriai vyną. 
Gerumu, dydžiu ir pasiry
žimu jis yra galingiausias 
oro laivynas visame pasau
lyje,’’ sakė Chripin.

“Metai atgal maršalas 
Tuchačevski pranešė, kad 
mūsų armijos lėktuvų skai
čius paaugo 330 nuošimčių 
per 4 metus. Bet šiandien 
mūsų orlaivių daugis yra 
virš 4 sykius didesnis negu 
1932 m.

Nariai Visai Uždraudė 
Kritikuot Savo “Mena”
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia uždraudė kritikuo
ti nazių užginamus teatri
nius veikalus, judamuosius 
paveikslus, literatūrą, pie- 
šybą, skulptūrą ir kitus me
no kūrinius.z Tai, girdi, ne
pakenčiamas dalykas, ypač 
kad “nesubrendę, pienbur
niai” kritikuoja bazių pa
laimintus meno veikalus. 
Toliau, todėl, spaudoj tega
lėsią apie juos rašyti. tiktai 
hitlerininkų užgirti žmonės, 
bet ir jiem būsią neleidžia
ma nei peikti nei girti, o 
tiktai “aprašyti,” kaip atro
do koks meno kūrinys. .

Fašistai Sunaikinę Ketvir
tadalį Madrido

MADRID. — Čia atsilan
kę šeši Anglijos seimo na
riai sako, kad fašistai oro 
bombomis ir kanuolių šovi
niais dalinai sunaikinę jau 
ketvirtadalį Madrido, Ispa
nijos sostamiesčio. Jie šau
kia bepusiškas šalis duoti

da-“Sovietų orę laivynas 
bar turi virš 7,000 lėktuvui 
Tai didžiausias orlaivynas 
pasaulyj. Mes turim šimtus 
naujų lėktuvų, skrendan
čių po 280 mylių ir daugiau 
per valandą. Visai artimoj 
ateityj mes turėsime lėktu
vų, darančių po 375 mylias 
per valandą. Man linksma, 
kad galiu pranešt vardu 
Raudonojo Orlaivyno, kad 
mūsų mašinos ir lakūnai 
yra visuomet pasirengę 
veiksmam.”

Vokietija dabar turi 2,000 
frontinių karo lėktuvu ir 

tuvų iš viso.
Kapitalistiniuose kraštuo

se dabar yra 12,000 karo 
lėktuvų, o dar per norą me
tu jų skaičius pasieks 18,- 
000. “Tai baisus • skaičius. 
Per4visa pasaulinį karą Vo
kietija išmetė ant Anglijos. 
Francijos ir Rusijos 27,000 
tonų bombų. O šiandien to
kį bombų daugį galima bū
tų pervežti penkiais lėktu
vų skridimais iš viso,” pa
stebėjo Chripin.

Pirmesniame 
dabartinio Sovietų 
so buvo pranešta,
vietų Raudonojo Jūrų lai
vyno jėga padidinta 1,700 
procentu. Bet visa tai tik 
ansi gynimui nuo gręsiančių 
Sovietam fašistų-imperialis- 
tų. . ' i

posėdyje 
Kongre- 
kad So-

Fašistai Supyškino ir 
Madrido Bažnyčias

MADRIDi — Be kitų pa
statų, fašistai savo kanuo- 
lių šoviniais ir lėktuvų bom
bomis taipgi sudaužė bei su
degino daugelį katalikų ba
žnyčių Madride. Sekmadie
nį nebuvo pamaldų. Fašistų 
bombos atbaidė tikinčiuo
sius nuo bažnyčių.

Mirė Žudymo Įrankių Tūzas 
Basil Zacharoff

I

MONTE CARLOJ, praei
tą penktadienį, mirė gar
siausias pasaulyj ginklų fa- 
brikantas-prekėjas ir šmu- 
gelninkas Basil Zacharoff, 
86 metų amžiaus. Karo pa
būklų prekyba ir pramone 
jis susikrovęs šimtus milio- 
nų dolerių. •

Zacharoff buvo graikas, 
gimęs Turkijoj, kur Kon
stantinopoly j išėjo anglišką 
mokyklą. Toliau persikėlė 
į Angliją, tapo jos piliečiu, 
leidosi į ginklų biznį ir į ka
rų kurstymą. Už “patar
navimus” Anglijai laike pa
saulinio karo valdžia davė 
jam bajorystę su titulu ręs gėdą” šeimynai savo že- 
“Sir.”

$13,000,000 Išleista Pre
zidentiniam Rinkimam

WASHINGTON. — Sena
torių komisija, tyrinėjanti 
rinkimų išlaidas, atranda, 
kad republikonų partija iš
leido 7,400,000 agitacijai už 
Landoną,. o demokratai 
$3,400,000 už Rooseveltą, 
Priskaitant mažesnių parti
jų išlaidas, susidarą $13,- 
000,000 išviso.

Tai viešos skaitlinės; bet 
kapitalistų partijos daug 
dar užslėpė išlaidų 
kandidatams.

savo

Japonai Turėsią Tiek 
Armijos Kaip Sovietai
Meluoja apie Pavojų iš

SSRS Pusės

TOKIO. — Japonų karo 
ministerija savo išleistoj 
brošiūroj lapkr. 29 d. žada 
greitu laiku taip padidint 
savo armiją, kad skaičium 
kareiviu susilygintų su So
vietų Raudonąja Armija. 
TaipgLketina dar didint sa
vo jūrų ir oro laivynus. Pa
sakoja, būk tai esą reikalin
ga “apsaugai nuo Sovietų 
ir Chinijos.”

Japonų .karo ministerija 
meluoja, būk Sovietai galį 
“netikėtai užpult Manchu
kuo valstybę” (Japonijos 
koloniją). Japonų valdžia 
skaitliuoja, kad Sovietai To
limuose Rytuose taikos me
tu laiką 15 divizijų pėstinin
kų, apie 1.000 karinių lėk
tuvų ir apie 1,000 tankų ir 
pasistatę “nepralaužiamas 
tvirtoves” Manchukuo pa
sienyj.

Praeitą savaitę Japonijos 
seimas paskyrė $205,000,- 
000 savo armijai ir $194,- 
480,000 karo laivynui, tai 
yra beveik pusę visų . Japo
nijos valstybės įplaukų 
1936-7 m.

San Francisco Streikai

Dabar

. SAN FRANCISCO, Calif. 
—Du tūkstančiai skalbyk
lų darbininkų buvo išėję į 
streiką; bet po trumpo 
streiko susitaikė.
Oaklando skalbyklų darbi
ninkai rengiasi tą patį pa
daryti.

Sustreikavo kai . kurių 
San Francisco kepyklų 
duonkepiai. Manoma, kad 
visų kepyklų darbininkai 
išeis į streiką.

Stockton, Calif.—Prane
šama, kad areštavo 15 sa- 
lerių laukų darbininkų, čia 
dar kova ką tik prasidėjo. 
Tuose laukuose dirba 4,- 
000 darbininkų ilgas valan
das už labai žemas algas.

Pacific.

Po 35 Metų Prisipažino 
Užmušęs Brolį

Bellevile, III. — Charles 
Koehr 35 metai atgal už
mušė savo brolį ir dabar 
prisipažino policijai. Užmu
šė jį todėl, Jsad brolis “da-

ma tarnyba saliūne.

Ispanijos Fašistų Suki 
limo Nugarkaulis jau 

Esąs Sulaužytas
LIAUDIEČIAI GRASINA FAŠISTŲ “SOSTINEI”
------------------ - -------------? MADRID, lapkr. 30.— 

“Karo iniciatyvą mes turi
me jau savo rankose,” sako 
Ispanijos respublikos val
džia.

Tris syk skaudžiai atmuš
ti fašistai, šiuo tarpu liovėsi 
šturmavę Madridą ir tik 
karts nuo karto jį bombar
duoja iš oro.

Liaudies milicininkų pul
kas, vadovaujamas socialis
to seimo atstovo Alonso 
žygiuoja iš Santanderio, 
šiaurėj linkui fašistų “sos
tinės” Burgos. Telieka tik 
40 mylių pasiekti Burgosą.

Siguenza srityje, 70 my
lių į šiaurių-rvtus nuo Ma
drido, respublikiečiai atėmė 
iš fašistu 5 kaimus. Val
džios milicininkai vėl bom-. 
bardavo fašistų centrą 
Talaveroj, apie 70 mylių į 
pietų-vakarus nuo Madrido, 
ir šluoja laukan fašistus į 
pietus nuo Talaveros.

Asturijos mainieriai neat- 
laidžiai > atakuoja fašistus 
Oviedo srityje. Čia 469 fa
šistų kariu, vyrų ir moterų, 
perbėgo į liaudies milicinin
kų pusę, Langreo apskri-

Kova su Ispanę Fašistais 
Gal Dar Tęsis per Žiemą
Madrid. Nors Liaudies 

Fronto valdžia pradėjo lau
žyt fašistų karo nugarkau
lį, bet jie gal dar priešinsis 
per žiemą, sako Ispanijos 
karo ministeris socialistas 
Indalecio Prieto.

GANDŲ SKLEIDĖJAI 
PRIEŠ FRANCIJĄ

PARYŽIUS. — Franciios 
ministerių kabinetas pradė
jo tyrinėt, ar Vokietijos na- 
ziai ar kas kitas paleido per 
radio gandus, būk Francijoj 
esanti didelė suirutė ir grę
sianti revoliucija.

Anglijos Moterys Aukoja 
Žiedus ir Branzalietus 
Ispanijos Respublikai

London.—Didžiame prieš* 
fašistiniame mitinge Albert 
Hall’e, sudėta $11,000 pini
ginių auku Ispanijos respu
blikos valdžiai. Be to, dau
gelis moterų paaukojo savo 
auksinius žiedus ir branza
lietus.

Lordas Churchill kalbė
damas parodė. 1,000 markių 
Vokietijos bumašką, išleis
tą 1910 m. Ją rado pas su
žeistą fašistu kari maura, 
ir sužeistasis didžiavosi, 
koks “turtingas” jis esąs! 
Taip fašistai apgaudinėja 
savo smarkuolius mauras.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Pranešama, 

kad fašistų lakūnai, bom
barduodami r e s p u b 1 ikos 
prieplaukos miestą Alican
te, padarė /daug medžiagi
nės žalos ir užmušė nema
žai žmonių.

Paryžius.—Franci jos val
džia pareiškė, kad iei kas 
užpultų Angliją ar Belgiją, 
tai Franci ja išstotų karan 
prieš užpuoliką.

London. — Anglijos mini
sterių kabinetas svarsto,, 
kaip “atkabint” amerikonę 
gyvanašlę Simpsonienę nuo 
karaliaus Edwardo.

TrūkstantBerlynas.
prūdų duonai. Hitlerio val
džia uždraudė ūkininkams 
pardavinėt kviečius ir ru
gius degtinės dirbimui.

Chicago, Ill.—Nacionalė 
Saugumo Taryba skaičiuo
ja, kad šiemet Amerikoj bū
sią automobiliais užmušta 
37,500 žmonių, arba 
daugiau kaip pernai.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasauli!

Respublikiečiai nukovė 200 
fašistu, užėmė Soncillo mie
stelį, Burgos fronte, ir pa
grobė kanuolę ir tris kul- 
kasvaidžius.

Guadalajara provincijoj’ 
valdžios milicininkai atėmė 
iš fašistu miestelius Santo- 
lis, Semillas, Robre d’Arcas, 
Fraguas ir Las Cabezadas. 
Respublikiečiai sukirto fa
šistų būrį ties Valdemoro, 
18 mylių į pietus nuo Ma
drido, užmušdami 30 fašis
tų.

Valencia, Ispanija.—Siau- , 
čia orlaivių, artilerijos ir 
kulkasvaidžių audringi mū
šiai ties Trubia, į vakarus 
nuo Oviedo. Liaudies mili
cininkai fašistus puola, o šie 
nepaspėja apsiginti. Čia ir
gi karžygiškai prieš fašis
tus atsižymi užsieniniu sa
vanorių pulkas “Trečiasis 
Internacionalas” ir “Meksi
kiečių Pulkas.” Respublikie
čiai vieną fašistu laikomą 
tilta dinamitu išsprogdino, 
o kitą paėmė. Taipgi užėmė 
kelias kitas pozicijas.

Fašistai Paskandinę
Tris Sovietą Laivus?

SEVILLE. Ispanija, lap
kričio 30.—Fašistai per sa
vo radio paskelbė, kad jų 
lėktuvai bombomis nuskan
dinę tris Sovietų prekių 
laivus Cartagena prieplau
koj. Sako, būk vienas tų 
laivu buvęs prikrautas 
“sprogimų”, vežamų res
publikos valdžiai. Fašistų 
bomba kliuvus ir vienąfti 
Francijos prekybiniam lai
vui.
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Pasiekta Pilna Socializmo Pergale
J. Stalino kalba, sakyta pereitą trečia

dienį nepaprastam Aštuntajam Sovietų 
Kongrese, be abejo, bus istorinės reikš
mės dokumentas (Mes tos kalbos su
trauką savu laiku išspausdinsime “Lais
vėj”). Kaipo konstitucijos komisijos na
rys, Stalinas padarė išsamų analizą So
vietų Sąjungos naujos padėties ir visų 
tų sąlygų, kurios iššaukė reikalą pakeis
ti 1924 metų konstituciją nauja, pritai
kyta naujom sąlygom, naujam gyveni
mui.

“Dabar jau yra faktas, kad mūsų ša
lies ūkyj pasiekta pilna socializmo perga
lė,” nurodė kalbėtojas. “Tai reiškia, jog 
žmogaus žmogum išnaudojimas panai
kintas. Įsteigta socialistinė gamybos 
priemonių nuosavybė, kaipo nepajudina
mas mūsų sovietinės draugijos pagrin
das ... Kaipo to pasėka, SSSR dabar tu
ri naują ekonomiją (ūkį), nežinančią nei 
krizių neigi nedarbo,nei skurdo, neigi su
iručių, ir suteikianti piliečiams kiekvieną 
progą gyventi gerbuvišku ir kultūrišku 
gyvenimu.”

Baigdamas, kalbėtojas nurodė, kad 
naujoji SSSR konstitucija bus ne tik So
vietų Sąjungos darbo žmonėms — dar
bininkijai, valstietijai ir inteligentijai, 
kurių reikalai šiuo tarpu yra vienodi — 
įrankiu kurti geresnį ir šviesesnį gyveni
mą, žygiuoti linkui komunizmo, bet nau
joji konstitucija “bus morališka pagelba 
ir reale parama visiems tiems, ką šian
dien kovoja fašistinį barbarizmą” kituo
se kraštuos.

Tai neginčijama tiesa. Kiekvienos bur
žuazinės šalies laisvę mylį žmonės, kovo
ju su fašizmo pavojum arba su fašistų 
govėdomis (Ispanijoj), semsis sau įkvėpi
mą iš naujos SSSR konstitucijos, iš tų 
nepaprastų laimėjimų, kuriuos Sovietų 
žemės žmonės pasiekė per taip, palyginti, 
trumpą laiką.

50,000 Lietuvių Žuvo
Skelbiama, kad pereitam pasaulio ka

rė žuvo apie 50,000 lietuvių kareivių (ar
ba karių, kaip dabar kareivius vadina). 
Ši skaitlinė nėra oficialė, bet ji gali būti 
arti teisingos, kadangi lietuvių buvo 
įvairių kariaujančių kraštų armijose: 
Rusijos, Vokietijos, Amerikos, Francijos 
ir Anglijos.

Be abejo, žuvimas 50,000 jaunų vyrų 
yra labai" didelis nuostolis tokiai nedide
lei tautai, kaip Lietuva.

Bet jeigu pereitam pasauliniam kare 
žuvo tiek daug lietuvių kareivių (civili
nių žmonių taipgi buvo sunaikinta labai 
daug), tai būsimam pasaulio kare jų žus 
kur kas daugiau. Jei Vokietijos fašisti
nės govėdos užpultų ant Lietuvos, be 
abejo, tai jos paliktų šalyj kur kas dides-

BRIDGEWATER, MASS.!
. Jaunuoliai Veikia.

I
 Nov. 21 d. surengė gražų 

“Minstrel Show” sd Šokiais. Pu
blikos, pagal tokios kolonijos 
atsilankė ganav daug, kas paro
do įvertinimą jaunuolių Veiki
mo. Čia jaunuolių choras dar 
tik pusė metų, kaip suorgani- 

, zuotas, bet meno srityje pasiro- 
naiinnaii via/vii Ir i 4-i

nius nuostolius, skaitant žmonių gyvybė
mis ir turtu. Jos gali Lietuvą į griuvė
sius paversti. O kad Hitleris mierija tai 
daryti — dalykas aiškus.

Dėlto Lietuvos žmonės turi kiek galint 
drūčiau stiprinti taikos frontą, ktirį taip 
pasirįžusiai gina Sovietų Sąjunga. Jie 
turi kovoti su fašizmu, pasaulio karo 

• ruošėju. Tik glaUdžiąi kboperubjant su 
tokiu milžinu, kaip Sovietų žemė, Lietu
va gali išsilaikyti feavo nepriklausomybę 
ir padėti visiem taikos mylėtojam nepri
leisti pasaulinio karo.

Socialistų Partijos Konvencija
Pabaigoj kovo mėnesio, 1937, Chicagoj 

šaukiama Amerikos Socialistų Partijos 
speciale konvencija, kurioj bus Svarsto
ma partijos atsinešimas linkui Farinerių- 
t)arbo Partijos ir šantikiai su kitomis 
organizacijomis. Kokia kryptimi ASP 
po konvencijos pašlys, liekasi palaukti ir 
pamatyti. Būtų gerai, kad Partija, ne
paisydama trockistinių elementų, ban
dančių pastoti bendram frontui su Ko
munistų Partija kelią, pasisakytų už ben
drą frontą ir bendrai už apvienijimą 
Amerikos darbininkų klasės.

Pasitraukusio sekretoriaus Clarence 
Senior vietą šiuo tarpu užėmė Roy Burt.

“Liaudies Balsas” Vietoj “Darbi
ninkų Žodžio.”

Kanados lietuviai darbininkai pakeitė 
savo “Darbininkų Žodį” į “Liaudies Bal
są.” Dėlto laikraščio redakcija praneša:

Kadangi smarkiai vystosi liaudies judėji
mas, todėl ir spaudoj turi atsispindėti to 
judėjimo dvasia. Del tos priežasties dau
gelis Kanadoj išeinančių laikraščių jau se
nai pakeitė laikraščių antgalvius, kad dau
giau atatiktų tam judėjimui. Tas pats da
roma ir su Kanados lietuvių laikraščiu.

Kanados lietuviai turi tik vieną laikraštį. 
Todėl jį skaito ne tik darbininkai, bet ir 
valstiečiai ir maži biznieriai. Į jį rašo Ka
nados lietuvių kongreso dalyviai, įvairių 
įsitikinimų lietuviai. Vadinasi, jo turiniui 
tūri tikti ir vardas. Liaudies Balsas yra 
tinkamiausias vardas kanadiečių laikraščiui. 
Jis apima visą liaudį, visą jos < judėjimą. 
Laikraščio skaitytojai ir rėmėjai tą: pripa- 
žinsite.

Visi skaitytojai ir rėmėjai kviečiami da-' 
lyvauti jame raštais.

Hitleriniai Teroristai
“Daily Worker” pažymi, kad naziškas 

inžinierius, I. Strickling, kuris buvo pa
smerktas Novosibirske mirti už organi
zavimą žalojimo ir šnipinėjimo Sovie- 
tuosb, nėra pirmas tos rūšies paukštis.

Naziai, sako angliškas dienraštis, pri
sidėjo prie makedoniečių teroristų orga
nizavime ir įvykdyme nužudymo Jugo
slavijos karaliaus Aleksandro ir Fran
cijos užsienių reikalų • ministerio Bar- 
thou.

Hitlerio teroristai prisidėjo prie nu
žudymo Austrijos premjero Dolfuso.

Na, o Sovietų Sąjungoj Hitlerio agen
tai padeda trockistam teroristam orga
nizuoti užmušėjystes Sovietų Sąjungos 
vadų. :J y į'

Vadinasi, Hitlerio nagai kišarhi prie 
' kiekvienos piktadarystės, prie kiekvieno 

terbristiško žygio.
Ispanijoj hitleristai veikia daug pla

čiau: jie ten suorganizavo ir apginklavo 
fašistų govėdas, kurios šiuo tarpu nai
kina šalies turtus, žudo žmones ir daro 
viską, kad nugalėjus respublikos jėgas.

mos ji nebuvo labai ilga> bet 
įvairi. Po vadovybe Izabelės 
Jarmalavičiutėš, choro mokyto
jos iš Norwoodo, jaunuoliai su
dainavo net kelioliką liaudies 
mylimų dainelių; juokdariai 
užpildė progr. tuštumus, pa
sakydami po vieną ar daugiau 
juokų kiekvienoj spragoj. Be 
to, keliatas šokių, gitaros solo 
su dainomis paįvairino progra
mą. Bridgewaterio jaun. choro

ra gražių dainų ir Utsivėžę jau
ną šokikę užganėdino ameriko
niškus šokius mylinčią publiką. 
Visiem pašaliečiams, prisidėju- 
siėms prie to vakaro programos, 
rengėjų vardu, tariu širdingą 
ačiū. Po koncertines programos, 
orkestrą gražiai grieže įvairius 
šokius. Dalyvavęs.

dė daugiau veikiantis, negu kiti;nar^a^ Pagerbdami savo moky- 
senai gyvuojanti didesnių koloj energingą pasidarbavimą
nijų chorai, čia visa bėda, kad 
lietuviai neturi nuosavos svetai
nės, bet, dėka Liet. Kliubui, 
kuris leidžia savo barrumyje 
jaunuoliams susirinkti ir mo- 

5 kfntls, lieka tos sunkenybės nu- 
į galimos. Kas link d e 1 pačios 
g’ Viršminėto parengimo progra-

fry* > _

Kas Tas Karo Kuko 
rius Zacharoff?

ir įvertindami visą tai, ką ji 
juos išmokino, tą patį vakarą, 
dovanojo jai gelių bukietą.

Iš Norwoodo trys draugai 
prisidėję prie šios programos 
sU pora dialogų skariiai pajbo- 
kino publiką. Taip pat, So. Bo
stono vyrų grupė sudainavo po-

MASKVA. — Sovietinės 
Ukrainos komisarų pirmi
ninkas LUbčenko, kalbėda
mas SSRS konstituciniam^ 
kongrese, patarė Denki jai 
atsimint, kad Hitlerio mi- 
nisteris Rosenberg dndai 
fašė, jog sunaikint Lėnkiją 
yra ‘‘pirmiausias reikalas 
Vokietijos politikos.”

Monte Carlo mieste, pa- buvo suruoštas kanuolių iš- 
saulinių gemblerių centre, bandymas. Sugabeno Krup- 
mirė Basil Zachafoff, kurio pj 
tikras vardas buvo Zacha
rias Basileics. Jis buvo apie 
86 metų amžiaus, tai žmo
gus, kuris visą savo gyveni
mą šaltai dirbo pražudymui 
milionų gyvasčių, kad susi
krovus sau pelnus.

Basil Zacharoff vardas 
apsuptas misterija, net jo 
tikrų gimimo metų nežino. 
Vieni šaltiniai nurodo, kad 
jis gimė 1849 rhetais, o kiti 
1850. Jis savo gyveni
mo kelius visaip slėpė. Ka
da tūlų šalių parlamentuose 
kilo ^reikalavimai ištirti Za- 
charbffo veikimą karo me
tu, tai jis su šešiais sekreto
riais dirbo, kad sudeginus 
visus savo dienynus ir kitus 
dokumentus.

Kas gi buvo Basil Zacha
roff? Kiek žinoma, jo tė
vas buvo rusaSį motina 
graikė, jis gimė Turkijoj. 
Tėvai buvo neturtingi. Kar
tą buvo persikėlę Rusijon, 
Odesson, gyventi. Kada jie 
grįžo atgal į Turkiją, tai jų 
sūnus, dabartinis Basil Za
charoff, turkų sostinėj, Kon
stantinopolyje, užsiėmė pi
nigų, keitimu. Jis ten buvo 
su kitais net kompaniją įsi
steigęs, o paskui su tos 
kompanijos iždu pabėgo į 
Londoną.

Po to greitai Zacharoff 
pastojo pardavimo agentu 
švedų Norderffeldo ginklų 
kompanijom Čia jo ir pra
sidėjo karjera., Zacharoff 
pasirodė labai apsukrus ir 
gudrus ągentaš. 1875-1878 
metais Rusija ir Graikija 
vedė karą prieš Turkiją. 
Zacharoff zujo tai Rusijoj, 
tai Turkijoj, jiai Graikijoj 
ir visiems ginklus pardavi
nėjo. Graikija armiją pa
didino nuo 20,000 iki 100,000 
kareivių. Čia jis daug pi
nigų gavo. Kompanija jam 
gerai mokėjo ir džiaugėsi 
gabiu agentu.

Kaip jis veikė, tai paliū> 
dija ir šis atsitikimas, kada 
atsirado kulkasvaidžiai, tai 
Austrijos - Vengrijos senas 
karalius Franc Josef f su
kvietė visus kulkasvaidžių 
gamintojus ir leido jiems 
demonstruoti ginklus. Da
lyvavo patsai karalius, daug 
generolų ir laikraščių re
porterių. Pasirodė, geriau- 
sį kulkasvaidį turėjo ameri
kietis Maxim. Šaudant Ma
ximo kulkasvaidžių, buvo 
iškirstas ant lentų kara
liaus vardas. Visai labai 
nustebo.

— Stebuklas! — sušuko 
Zacharoff.'— Niekas negali 
susilygti su Nordbrfieldo 
kulkasvaidžiaiš!

—Argi tai Norderfieldo? 
—klausė jį apspitę laikraš
čių reporteriai. — Juk tai 
Maxim.

— Ne! — suštiko Zacha
roff. .. Laikraštininkai jam 
patikėjo. NUškambėjo pa
saulyj žinia apie NordėL- 
fieldo ginklus. Zdcharbff 
greitai pasimatė su Austri
jos-Vengrijos karo minište- 
riu, užpylė tą pinigais, kad 
nesipriešintų, ir jo skymas 
praėjo. Greitai po to Aust
rija-V ęhgri j a pas Zacharo- 
f-fą užsakė 150 kulkasvai
džių. šitaip jis veikė.
; Ginklų rinkoj ėjo didžiau

sia konkurencija; Už jubs 
šalys hibkėjo baisiausius pi
nigus. Čia ir didžiausios žu- 
likystės. Kartą Brazilijoj

pas, Schriėideris, Vickers, 
Norderfieldas ir kitos kom
panijos. Aišku, kurios, kom
panijos kanuolės geriausia 
pasirodys, pas tą Brazilija 
užsakys kanuolių ir milio- 
nai pelno. Naktį prieš ka
nuolių bandymą dviejų fir
mų kanuolės kas tai sudau
žė, o trečios firmos kanuo
lių patalpa užsidegė. Tik 
Zacharoffo kanuolės buvo 
tvarkoj.

Galų gale ginklų karaliai 
pradėjo bendrai jungtis. 
Zacharoff jau virto ne vien 
agentu, bet it savininku. Jis 
prisipirko Šerų ir Norder- 
fielde, ir Vickers kompani
joj. Norderfieldas (švedų) 
ir Vickers ahglų ginklų 
kompanijos greitai susijun
gė. Paskui amerikinė Ma
xim kulkasvaidžių ir kitų 
ginklų kompanija susijun
gė su Vickers. Greitai su
sirišo vokiečių Krupio ir 
francūzų Schnėidėr - Cruzo 
ginklų kompanijos. Jos iš- 
siskėtė visame pasaulyj. Sa
koma, kad dabar anglų 
Vickers Ltd. ir Vickers 
Armstrong Ltd. kompanijos 
turi veik 50 šalyse savo fab
rikus. Zacharoff buvo vie
nu iš stambiųjų jos šėrinin- 
kų, tuom pat kartu jis šė
rininkas ir vokiečių Krup- 
po ir francūzų Schneider- 
Crezo ir eilės kitų ginklų 
kompanijų.

Zacharoff, kaip ir kiti 
ginklų gamintojai, tik ir 
rūpinosi, kad Jo pelnai aug
tų. Jis pardavinėjo ginklus 
ir vienai ir kitai pusei. Lai
ke Ispanijos ir Jungtinių 
Valstijų karo, 1898 metais, 
jis pardavinėjo ginklus Is
panijai ir tuom pat kartu 
uį $25,000,000 ginklų par
davė • Jungtinėms Valsti
joms. Prieš karą Turkija ir 
Graikija buvo mirtini prie
šai, jis pardavinėjo ginklus 
abiejoms. Karo metu, kada 
vokiečiams ginklų gaminto
jams trūko kaip kurių žalių
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medžiagų, tai Zacharoff ir 
kiti pasirūpino tas medžia
gas iš Franci jos pristatyti 
įx Vokietiją, o jeigu ko trū
ko francūzams ginklų ga
mintojams, tai tą pristaty
davo iš Vokietijos. Juk Za
charoff šėrininkas ir Krup- 
po, ir Schneider, ir Vickers. 
Visos kompanijos gamino 
dieną ir naktį ginklus, šim
tais milionų dolerių pelnai 
augo, jie augo ir Zacharoff 
naudai. Zacharoff turėjo 
ginklų fabrikus Rusijoj ir 
Japonijoj. Visos didžiosios 
armijos kariavo jo ginklais. 
Ir neveltui po karo jis gavo 
nuo Franci jos Francūzų Le
giono Garbės medalį nuo 
Anglijos Garbės Karžygių 
kryžių, Italijos karaliaus 
medalį ir . kitus garbės žen
klus. ’

Zacharoff gyveno po ke
liomis vėliavomis. Jis ofi
cialiai skaitėsi Francijos pi
liečiu, bet jam tas neapėjo. 
Jis prieš rusų revoliuciją 
turėjo savo palocių Rusijoj 
ir’ten buvo vienas iš gerbia
mų piliečių: dabar turėjo 
Šerus Anglijoj, Švedijoj, 
Francijoj, Vokietijoj, Japo
nijoj, Rumunijoj ir kitose 
šalyse ir visur buvo “ger
biamas” šalies gelbėtojas. 
Kada Anglijos ir Francijos 
karo laivai bandė prasilauž
ti per Dardanellus, 1915 
metais, tai Zacharoff Krup- 
pb kanuolėmis taip juos ap- 
drūtino, kad turkai savo 
priešus greitai supliekė.
Visur Zacharoff turėjo pa

sisekimo, tik bolševikai bu
vo neįveikiami. 1921 metais 
Anglija sukurstė Graikiją, 
kad pavergtų Turkiją. Zac- 
harofL rėme seną tėvynę 
(Graikiją), davė graikams 
ginklus, apsiėmė į metus 
Graikijai aukoti po $2,500,- 
000. Bet Turkija atsikreipė 
į Sovietų Rusiją pagelbos. 
Gavo jos ir graikus suvarė 
į mares. Zacharoff pralai
mėjo. Bolševikai Turkiją 
išgelbėjo.

Zacharoff mirė staiga. Jis 
paliko kelis šimtus milionų 
dolerių pelno. Jis pralobo 
imperialistinėj gadynėj iš
tikimai ir karštai tarnau
damas karo dievaičiui.

D. M. š.
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“Laisves” Vajus Prailgintas iki 20 Dienai 
Gruodžio (December)

Daugelis iš Dalyvaujančių Konteste Gavime “Laisvei” 
Naujų Skaitytojų Prašė Vajų Prailginti. Jų Prašymas 
Išpildytas, Vajus Prailgintas iki 20 Dienai Grtiodžio-Dec.

Daugelis iš vajininkų prašė vajų prailginti todėl, kad 
vėlai pradėjo darbuotis ir nespėjo aplankyti visų lietuvių savo 
apielinkėje. Nesivėlirikite,draugai, nors dabar. Laiko teturite- 
apie tris savaites. Darbuokitės skubiai.

Ant ilgiau vajUš nebus pratęstas, neš kalėdų savaitėse 
yra sunku darbuotis. Didžiuma žmonių ruošiasi kaįėddm, pir
kinėją vieni" kitiem visokias dovanas, išsikaštuoja. Tačiaus 
“Laisvė” būtų tinkamiausia kalėdų dovana. Ypač tikintiesiems 
giminėms ar draugam užrašymas “Laisvės” kaipo kalėdų do
vanos būtų labai naudingas dalykas.

Reikauskas vis pirmoje vietoje ir vis augščiau kopia. Bet 
aišku, kad Stripeika turi ką nors rankovėje, šiandien kontes- 
tantų lentelė rodo:
S. Reikauskas '...............
A. Stripeika’, Elizabeth
P. J. Martin, Pittsburgh 
Philadelphia . ...............
S. Penkauškas ir I. čitilada
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V. J. Valaitis, New Britain 199 
P. Baranauskas, Brooklyn 
M. Valentą, Cleveland ..
A. Lideikienė, Great Neck 
D. Yanush, Scotia..........
G. Dagiš, Sudbury, Can. 
P. Šlekaitis, Scranton . .

430
417
414
328
309
259
226
220
215
210

283
700
689
678

529
499 

.430

Lyros Choro mėnesinis susi
rinkimas įvyko ,22 dieną lap
kričio. Susirinkimas buv£ skai
tlingas.

Buvo perstatyti du nauji 
nariai: draugė M. Karvojūtė 
ir draugas K. Karvojus, 
abudu yra jauni ir matyt 
geri nariai.

Naujų metų pasitikimo
liaus surengimo komitetas pra
nešė, kad tikietai jau gatavi 
ir kas nori gauti del platini
mo, turi kreiptis pas draugą 
K. Motuzą. Tikieto kaina 
$1.50.

Balius įvyks Mainierių sve
tainėj, kampas Main ir Oak 
St., Shenandoah, Pa. Balių 
rengia Lyros Ch., todėl nepa
mirškit ateiti!

Lyriečiai labai stropiai ren
giasi prie to baliaus ir kon
certo, ir yra pasirengę duo
ti gražią ir ilgą programą. 
Mainierių Kvartetas taip pat 
bus ant to smagaus koncerto, 
bus ir daugiau solų ir duetų. 
Todėl nepamirškit Naujų Me
tų išvakarės!

Buvo nutarta, kad visi 
stengtųsi gauti naujų narių 
į Chorą, nežiūrint jaunų ar se
nų. Bus duodama dovana tam 
nariui, kuris gaus daugiausia 
naujų narių, tai choristai pa- 
sistengkit ir parodykit, kad 
Lyros Choras gali būti vienas 
iš didžiausių chorų! Choro pa
mokos įvyksta nedėtomis, 5 
vai. po pietų, Najaus svetai
nėje.

Choro Korespondentas.

Waterbury, Conn.
Mirė Jonas Rasiniavičius

Jonas R a s i m a v i čiuš po 
trumpos ligos mirė 27 d. lap
kričio, Waterburio ligoninėj. 
Paliko gyvenimo draugę Mo
niką Rasimavičienę ir dukterį 
Bronę.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Politiško Kliubo 103. 
Palaidotas 30 d. lapkričio, Lie
tuvių Laisvose Kapinėse. Vė
liau parašysiu daugiau apie 
vfelionio gyvenimą.

Reporteris.

lt

174
172
162
155
148
148
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Hitleris Eina Kaizerio Pėdomis
Vokietijos fašistų vadas Hit

leris ruošia pasaulinį karą. Jis 
eilėj raštų ir prakalbų pareiš
kė: “Pulti į Rytus!” Tatai rei
škia per Lietuvą į Sovietų Są
jungą.

Jeigu ką nepavyko atsiekti 
Vokietijos kaizeriui laike pe
reito imperialistinio karo, tai 
tą nori ątsiekti Hitleris su sa
vo šaika. Ir tatai nestebėtina, 
nes dabartinėje Vokietijos val
džioje yra apie 70 nuošimčių 

•• tų pat valdininkų, kurie buvo 
prie kaizerio. Dar aiškiau yra 
dalykai armijoje, kur 95 nuo
šimčius komandierių sudaro 
seni kaizerio generolai, pulki
ninkai ir kiti augštesni kari
ninkai.

Ką gali kitą nuo jų laukti? 
Juk jie visi jaučiasi, kaip mui
lą suėdė prakišę pdreitą ka
rą. Jie nori naujo karo, kuria
me galėtų pakelti savo kari
nę garbę. Jie tam suokalbiau- 
ja' zuja, daro susivienijimus 
su Japonija, Italija, Vengrija, 
Austrija, Lenkija ir visi rik- 
tuojasi pulti Sovietu: U jų kai
mynus. Daba ? Ui _ \ i, kaip 
bent kada pirmiau, reikia pri- 

' siminti praeitą karą, kaip jis 
buvo ruošiamas, kaip jis buvo 
vedamas.

“Vokiečių Kareivio Karo 
Atsiminimai.’’

priešus. Staigiai sustojo zeppe- 
linų sparnų zvimbimas. Vieno
je akiemirkoje zeppelinas pa
leido savo šviesą, nepaprastai 
skaidria šviesa. Paskui vėl vis
kas sutemo ir, kelias minutas 
vėliau, pasigirdo sprogimai— 
ženklas, kad zeppelinai nume
tė žemėn savo “tavorą.” Tai 
tęsėsi tūlą laiką. Ekspliozija 
sekė paskui ekspliozija, kurių 
tarpe tankiai girdėjosi, kaip 
sprogo ore belgų artilerijos 
šrapneliai. Tuomet zeppelinų 
sparnai vėlei sujudo. Zeppeli
nai, atlikę savo darbą, grįžo' 
atgal. Už tūlo laiko jau nebsi- 
girdėjo nei sparnų zvimbimo, 
nei motorų ūžesio.”

I Nesigailėjo ir Savo Žmonių.

Kaizerio armija užėmė Bei- j 
giją, sumušė francūzus prie 
rubežiaus ir maršavo ant Pa
ryžiaus. Bet Vokietiją iš Prū
sų užpuolė Rusijos armiją. 
Kaizeris turėjo dalį savo armi
jos atitraukti iš Francijos ir ei
ti muštis su rusais. Baisiai pik
ta buvo. Tuom kartu francū- 
zai atgavo jėgų ir ant Mama 
upės užpylė vokiečiams. Vo
kiečiai turėjo bėgti atgal per 
upę, pasidarė tiltus, o kada 
francūzai prispyrė vokiečius 
prie tiltų, tai’ kaizeriniai ofi- 
cieriai'išsprogdino juos kartu 
su kareiviais, bėgančiais per 
juos!

“Anoj pusėj dar buvo tūks
tančiai vokiečių kareivių ir 
ten viešpatavo panika. Fran
cūzai juos spaudė vis labiau. 
O tuo tarpu, paliepimas sekė 
paskui paliepimą per telefoną, 
kad sprogdinti tiltą.

Aficieris pašoko, kaip žai
bas, stvėrė už aparato ir se
kančią sekundą pasigirdo vel- 

:nioniškas sprogimas. Tiltas ir 
žmonės nušvilpė oran per ko
kį 100 pėdų. Kaip potvynio 
laiku Marna plačiai papluko 
ir nusinešė tilto ir žmonių da
leles, nusinešė arklius ir uni- 

ant pirmos rugpjūčio. Tačiaus ^2rmas- 
nelaukdami rezervo kareivių, j Si knyga turi 178 puslapius, 
mes jau pirma rugpjūčio ap- Joje yra skyriai: “Martuojant 
leidome savo miestą. Kas turė- i Belgiją,” “Mūšiai Belgijoj,” 
jo būti mūsų “priešu,” nieks. “Civilių žmonių šaudymas 
nežinojo. Ligšiol karas buvo Belgijoj, 
paskelbtas pačiai vienai Rusi- Besivejant Priešą,

Dabar Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gija turi knygų išpardavimą. 
Jų tarpe yra ir “Vokiečių Ka
reivio Karo atsiminimai,” tai 
knyga to, kuris per 14-ką mė
nesių buvo kare, o paskui pa
bėgo į Ameriką, iš kaizerio 
armijos.

šis kareivis aiškiai iškelia 
tą, kaip slaptai kaizerio val
džia sutraukė savo armiją prie 
Belgijos ir iš pasalų užpuolė 
belgus. Jis rašo:

“Apie mobilizacijos paliepi
mą mes jau žinojome tą ęlieną 
prieš pirmą rugpjūčio. Aktua
li mobilizacija buvo paskirta

jai.”
Bet kuopos (rotos) koman- 

dierius — kapitonas susišaukė 
kareivius ir “pasakė mums 
prakalbą. Jisai pasakė mums, 
kad kariaujam su Belgija, kad 
ti4rime elgties, kaip išpuola el- 
gties narsiems kareiviams, tu
rime rūpinties užsitarnauti ge
ležinius kryžius ir suteikti gar
bės vokiečių vardui.”

Užpuolimas Ant Belgijos
Toliau tas kareivis pasako

ja, kaip jie įsiveržė į Belgiją 
ir pradėjo ne vien kareivius, 
bet ir civilius žmones žudyti. 
Belgai apsistojo ant Meuse 
upės, pHe Liege tvirtumos, ir 
norėjo sulaikyti priešus, kurie 
užpuolė jų kraštą ir terioja.

“Buvo sugabenta daug viso
kių kanuolių, bet visą darbą 
atliko 21 ir 42 centimerinės 
kanuolės. Kai lėkė kulka iš tu 
kanuolių, tai jau ištolo galima 
buvo girdėti jos prisiartinimą. 
Kulka gręžė keiį per orą kei
stu finypščiai^Au o^zgimu. Kur 
ji puolė — ten radiuse kelių 
šimtų aršinų viskas buvo išnai
kinta. Vėliau aš tankiai misly- 
davau apie tas hekatombas, 
kurias “Bertos” (taip vadina 
vokiečiai tas didžąsias kanuo- 
les) palikdavo, kaipo naiki
nimo paveikslus. Kad komple- 
tiskai užbaigus pekliško naiki
nimo darbą, naktį pasirodė 
zeppelinai. Kareiviai staigiai 
išgirdo virš savo galvų dauge
liui vokiečių jau pažįstamą 
šniokštimą ir motorų užėsį. 
Zeppelinai plaukė oru vis ar
tyn ir artyn link Liego tvirto
vės ir tiktai tuomet, kada jau 
jie pasirodė virš fcirtų, belgai 
išvydo pavojų ir skubiai palei
do švyturius, kad sujieškojus 
padebesiuose tuos mirtinus

I surinkta $3.50.
Kalbėjo ir vietinis anglų 

kalboje draugas prašant, kad 
lietuviai išrinktų atstovą ir 
padėtų darbuotis Ispanijos 
liaudies paramai, kaip tai rin
kimui aukų, maisto ir dĮrapa-'me dalyvavo 5,000 žmonių, 
nų. Palikta organizacijoms 
tas klausimas, bet manau, kad 
klaida, kad ant vietos neišrin
kome atstovą. Kartu turiu 
pranešti, kad kas tik užjau
čiate Ispanijos liaudies kovai

ryj,” “Francūzai Mus Veja,”, 
“Pradžia Tranšėjų Karo” ir 
daugelis kitų.

ši knyga gaunama “Laisvėj” 
ir ALDLD centre. Literatūros 
Draugijos centre galima gau
ti ir daugiau karo reikalais 

i knygų. Kainas rasite skelbime.
Mes manome, kad dabar, 
šiuom laiku, reikia kuo dau
giau suinteresuoti lietuvių vi
suomenę, kad bendrai su kito
mis tautomis, galėtume drą
siau ir veikliau pradėti kovą prieš fašizmą, tai maistą, dra- 
prieš karą ir fašizmą. Mes ma- panas ir kitką pristatykite į 
nome, kad reikia daugiau pla
tinti darbininkišką literatūrą, 
organizuoti ir šviesti darbo 
mases. D. M. Šolomskas.

Darbininkų centrą 325 E. Mar
ket St., Wilkes Barre, iš ten. 
bus priduota kur reikia.

Senas Mainierys.

Wilkes Barre, Pa

šiai remia revoliucinį judėjimą.
San Francisco mieste įvyko 

labai svarbūs susirinkimai. 19 
d. lapkričio buvo surengtas pa
minėjimas 19-kos metų rusų 
proletarinės revoliucijos, kuria-

Kitas »labai svarbus * susirin
kimas buvo prieplaukos ir laivų 
darbininkų—-longšormanų, uni
jos, kuriaiųe kalbėjo keli kal
bėtojai nušviesdami darbininkų 
reikalus. Pasirodė, kad darbi
ninkai labai gerai laikosi strei
ko lauke. Apart unijos organi
zatorių, dar kalbėjo ir demo
kratų kongresmanas, kuris da-

bar tapo išrinktas ...
Kuopos Korespondentas.

BALSAI SOCIALISTŲ IR 
KOMUNISTŲ KANDIDA

TŲ Į PREZIDENTUS 
^WASHINGTON. — Kiek 

buvo iki lapkr. 24 d. suskai
tyta balsai mažesniųjų par
tijų kandidatų į preziden
tus, tai komunistų kandida
tas Browder gavęs 90,175 
balsus, socialistų Norman 
Thomas 159,949; 
partijos Lemke
“prohibišin” kan d i d a t a s

Colvin 19,779 balsus.
Komunistų ir socialistų 

kandidatų balsai dar ne visi 
suskaityti.

“Union” 
690,344;

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

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

d.Wilkesbarrieciai turėjo 18 
lapkr. surengę bendro fronto 
reikalais prakalbas Dr. Montvy- 
dui. Į prakalbas publikos neat
silankė, kiek turėjo būti. Gal 
būtume turėję prakalbas pa- 
sekmingesnes, jei nebūtų prisė-

Gal niekur kitur taip darbi
ninkai nėra suvalgę, kaip mū
sų apylinkėj. 1920 metais, 
kada buvome streike, tai mū
sų skaičius siekė iki 10,000, o 
dabar iš to skaičiaus gal dirba 
tik apie 2,000. Pittston ang
lių kompanijos galerijos No. ję jas surengti taip ant greitų- 
9, No. 6, No. 14 ir No. Evne 
stovi. No. 9 ir No. 14 jau ko
ki 5 metai nedirba.

Bedarbiai mainieriai, kaip 
kurie gavo dirbti prie W.P.A. 
darbų, bet daugelis negauna 
jokio darbo. Jeigu vienas iš 
šeimynos kokį darbą turi, tai 
kiti negali gauti. Mano šei
myna yra iš 6 narių, 3 vyrai 
galinti dirbti, bet tik vienas 
dirba, o kiti negali gauti 
darbo, nei pašalpos. Taip 
su daugeliu šeimynų.

nei 
yra

jų, kas nedavė gana laiko ge
rai išgarsinti. Kita priežastis, 
tai prakalbų vakarą oras taip 
staigiai atšalo, kad žmonės bi
jojosi ir iš stubų išeiti.

Kaip matyti iš laikraščių, tai 
bendras frontas kituose mies
tuose turi stebėtinai sėkmingus 
parengimus, ką ir mes Wilkes 
Barriuose rengiamės padaryti. 
Rengiamės prie didelės vakarie
nės, kuri įvyks nedėlioj, 27 d. 
gruodžio. Turėsime ir gerą pro
gramą. Todėl kiekvieno susi- 

pareigaWorkers Alliance gana ge-jpratusio lietuvio yra
■’ “---- U, 4.... ’ OA0 na-:darbuotis, kad tas parengimasrai gyvuoja, turi apie 300 

riu, bet vis vien dar tik maža 
dalį bedarbių ji apima. Yra ir 
kitokių bedarbių grupelių (Ly
gų), bet jos silpnos, mat, su
sirinkimus šaukia į privatinius 
gyvenančius.

Lapkričio 18 dieną Wilkes 
Barrėj įvyko Dr. Montvido 
prakalbos, bet publikos mažai 
buvo. Iš Pittstono buvo nu
vykę 9. Kalbėtojas gerai nu
piešė vargingą Lietuvos vals
tiečių padėtį. Priminė, kad 
seniau, kada būdavo sakoma, 

------d.....-kad Rusijos caras bus nuvers- 
“Mūšiai Gatvėse,” | tas, tai kaip kas spjaudydavo

• v ,, <<GyVus ir sakydavo, kad negalima jį 
Belaidojant Mūšių Laukuose,” j įveikti. Nuvers ir Lietuvos 
“Šaudymas į Savuosius Oficie- liaudis Smetoną ir jo diktatū- 
rius,” “Marna—Mirties Suku- ( ra. Kelionės lėšų padengimui

Italijos fašistas Mussolini sako prakalbą 14-kos metų 
sukaktuvėse Mussolinip maršavimo ant Romos. Greta 
jo stovi Vokietijos nazių delegacija, su kuria jis pla
nuoja karą visai Europai.

būtų kuo pasekmingiausias. 
Kad užpildytume tą vakarą sve
tainę publika. Turime išnaikin
ti pasiskirstymą iš mūsų tarpo 
šiuom klausimu, nes taip daro 
kitos kolonijos.

Buvusioje konferencijoj mes 
išrinkome veikiantį komitetą iš 
penkių narių, šis komitetas tu
ri noro ir pasiryžęs veikti, taip 
kaip yra nutarta Clevelando 
Kongrese. Bet mes negalime 
tuos darbus atlikti netik kad 
neturėdami bent kokio iždo, bet 
da esame skolingi nuo Clevelan
do suvažiavimo. Dabar, kada 
rengėme prakalbas Dr. Mont- 
vydui, tai vienks iš komiteto na
rių, drg. J. Vilkelis iš savo ki- 
šeniaus apmokėjo rengimo lė
šas, kurių buvo apie $4. Todėl, 
komitetas atsišaukia į visas tas 
organizacijas ir kuopas, kurios 
turėjote atstovus konferencijoj, 
kad pagelbėtute komitetui už- 
briežtą darbą varyti pirmyn. 
Gruodžio mėnesio susirinkimuo
se turite pakelti šį klausimą. 
Taipogi paraginame tas organi
zacijas užsimokėti metines duo
kles, nuo vieno dolerio iki $5. 
Mokestis siųskite į Chicagą, ar
ba perduokite vietinio komiteto 
sekretoriui. V. Glaubičius.

San Francisco, Calif

1 < fe

Iš ALDLD 153 Kuopos 
Susirinkimo.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 153 
kuopos susirinkimas atsibuvo 
14 d. lapkričio. Narių susirinko 
vidutiniai. Komisija išdavė ra
portą iš baliaus, kurį rengė 
bendrai su Oaklando ALDLD 
198 kuopa. Balius pavyko ge
rai, kad abi kuopos gavo po 
$40.00 pelno.

Iš finansų raporto pasirodė, 
kad ižde randasi virš $60.00, 
tat draugės ir draugai nutarė 
paaukoti įstaigoms, nes dabar 
visur labai pinigų reikia. ALD 
LD 153 kuopa aukuoja iš iždo 
$28.00. Pinigus sekamai paskir
stėme : 
“Daily

‘Laisyei, ” “Vilniai,” 
Workeriui,” “West. 

Workeriui” ir Ispanijos kovo
tojams prieš fašizmą po $5.00; 
Kanados draugų savaitraščiui 
“Darbininkų žodžiui” $3.00.

Praeitame kuopos susirinki
me buvo aukuota Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui 
$5.00. Taigi mūsų kuopa gau-

ei®Og

KNYGOS-JŪSŲ APSV1ETA!
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 ateitį! 
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

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

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—paraše M. Freče. Viena iš svarbiausių 
knygų apie kultūrą. 2% puslapiai, kaina bu
vo $1.50, o dabar 50 centų.

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

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—paraše V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
•Viena iš geriausių istorijų apie praeitį.

Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. JaroslavskL Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
ptislapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—paraše Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu- 
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties, šia knyga 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320z puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

VOKIETIJOS SOČIA L-DEM. ŽLUGIMAS—pa
rašė Luksenburg ir keli kiti autoriai. Knyga 
turi 280 puslapių. Kaina buvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1,50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIALIZMAS—parašė H. Gor- 
ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—p a r a š ė N. Bucharinas. 
Knyga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJA LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga, turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iŠ geriausią ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50, bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

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
viu gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė 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 karas. 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 Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCd RAŠTAY-^telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra brangiausis daiktas. Knvcros 
kaina buvo $3.00' dabar $1.00. (ALDLD 
nariams 25 centai).

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kain 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
. Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

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

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo

x 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—narašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 nuslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. Šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio.

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo Švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenįno Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934. 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi
giausia knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D. M. š O L O M S K A S
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
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PITTSBURGH© IR APIEUNKES ŽINIOS
v

Puslapis Ketvirtas

PASAULINES ŽINIOS
L. Pruseika Kvietė Visus Vie

nybei), Remti Ispanijos 
Kovotojus.

Drg. L. Pruseikos, “Vilnies” 
redaktoriaus prakalbų marš
rutas Pittsburgho apylinkėj 
pasibaigė su lapkr. 22. Kalbė
tojas pasakė prakalbas pen
kiose vietose. Iš priežasties 
trumpo laiko ir nedidelio iš
garsinimo, publikos nedaug 
lankėsi. *

Pruseika įspūdingai ir ener
gingai kalbėjo. Palietė svar
biausius Ispanijos istorijos 
nuotikius, bet daugiausia kal
bėjo apie dabartinę tenaitinę 
padėtį. Pasmerkė barbarin- 
guosius fašistus. Pabrėžė aiš
kiai, kad galutinu laimėtoju 
bus suvienytas liaudies fron
tas. Kvietė visus remti Ispa
nijos kovotojus prieš fašizmą.

.Kita dalis kalbos taipgi bu
vo žingeidi visiems. Tai kas 
seka po prez. Roosevelto išrin
kimu. Fašistiniai nusiteikusi 
republikonų partija smarkiai 
tapo supliekta, bet jinai ge
ruoju nepasiduos — visokiais 
būdais vers Rooseveltą eiti į 
dešinę. Dešinysis demokratų 
sparnas taipgi tempia jį į de
šinę. Todėl darbininkams rei
kia vienybės, reikia susijungti 
į Farmerių Darbo Partiją ir 
tuo padaryt didelį spaudimą į 
Washingtoną, kad ten sėdį 
žmonės skaitytųsi su darbo 
žmonėmis. Turime ir čia jung
tis kovai prieš karą ir fašiz
mą.

Aukos rinkta lėšų padengi
mui ir Ispanijos kovotojams. 
Surinkta L.M.D. svetainėj, 
$4.30; North Sidėj $2.25; 
New Kensingtone $2.03; Wil- 
merdinge $3.00. Kiek surinkta 
McKees Rocks, neteko patirti. 
Taipgi buvo kalbėtojai visose 
prakalbose apie plieno darbi
ninkų organizavimą.
Veikėjų Susirinkimo Tarimai.

Lapkr. 6 buvo sušauktas 
partijiečių ir simpatikų susi
rinkimas. Nusitarta v i s i e ms 
daugiau rūpintis spaudos va
jaus reikalais ir labiausia plie
no darbininkų organizavimu. 
Sudaryta tam tikslui komitetai 
pagelbai mūsų organizatoriui 
d. M. Dobiniui.

“Daily Worker” ir “Sunday 
Worker” atsišaukia finansinės 
pagelbos. šiame susirinkime 
nusitarta sukelti $100 visoj 
Pittsburgho apylinkėj. Paskir
ta sekamai: North Sides orga
nizacijos turėtų sukelti $20; 
Soho $10; New Kensington 
$10; Washington $10; zN.ew 
Eagle 5 dolerius; Treveskin 5 
dolerius; McKees Rocks $10; 
Wilmerding $10; ALDLD 4 
Apskr. $5; APLA. 1 Apskr. 
$5 ir Lietuvių Biuras $10. 
Kviečiama visi tuojaus imtis 
už darbo, kad sukėlus savo 
kvotas. Tam tikslui pinigai la
bai reikalingi.

Dar vienas svarbus klausi
mas buvo apkalbėta. Tai va
jus už naujų narių gavimą į 
Komunistų Partiją. Iš raportų 
paaiškėjo, kad šis darbas pu
sėtinai apleistas, o bandant vi
sada galima gaut naujų narių. 
Todėl ir nusitarta toj linkmėj 
daugiau veikti.
Visais Garais Varomas Plieno 

Darb. Organizavimas.
Teko kalbėtis su plieno dar

bininkų organizavimo direkto
rium Golden ir fraternaliij 
draugijų komiteto pirmininku 
Gebejrt. Jie raportavo, kad jau 
virš 100,000 plieno darbininkų 
prirašyta į uniją šiame vajuj. 
O prieš vajų unijoj tebuvo 
apie 6,000.

. Kad daugiau pasmarkint tą 
vajų, nutarta per tris mėnesius 
priimti naujus narius visai be 
įstojimo. O pirmiau reikėjo 
mokėt vienas doleris. Tai da
bar visiems proga prisirašyti.

Lietuviai plieno darbininkai 
tuojaus turėtų stoti unijon, nes 
nieko dabar nekainuoja. Jei
gu norite gauti kokių informa

cijų, galite rašyti lietuvių orga
nizatoriui Dobinis, 1322 
Reedsdale St., N. S. Pittsburgh, 
Pa.

Sufašistėjęs McNair Vėl 
Prakišo.

Rezignavęs iš Pittsburgho 
miesto majoro vietos ponas 
Wm. McNair vėl bandė atgaut 
tą vietą, bet pasirodė biskį 
pervėlu. Mat jo rezignacija 
buvo tuojaus priimta ir nauju 
majoru paskirta miesto tapy
bos pirmininkas Scully. Tuo 
pačiu laiku McNair atšaukia 
savo rezignaciją ir per teismą 
bando tą vietą atgaut. Teis
mas išsprendžia, kad jau per 
vėlu.

Fašistams tai nepatiko, per 
“Sun-Tel.” jie už tai žviegia. 
Scully pareiškė, kad jis neis 
McNair pėdomis. Jis išreiškė 
simpatiją plieno darbininkų 
organizavimui ir kovai už de
mokratines teises. Mes darbi
ninkai todėl turime žiūrėt, kad 
jis pildytų savo žodį.

Reporteris.

Skirtumas Tarp Sovietų 
Ir Amerikos Teismy

Worcester, Mass.

MASKVA. — Sovietų Są
jungos 8-me Kongrese, spe^ 
cialiai sušauktame del nau
jos konstitucijos priėmimo, 
A. J. Višinskis, žymus so
vietinis prokuroras, parodė, 
kuom geresnė yra Sovietų 
teisdarystė už Jungtinių 
Valstijų teismų sistemą, o 
ypač už fašistinių šalių 
“teisdarystę”:

“Mūsų sovietinė teisdary
stė taip sutvarkyta, kad ji 
yra demokratijos nugar
kaulis. Jungtinėse gi Vals
tijose Vyriausio Teismo tei
sėjus paskiria prezidentai, 
ir tas teismas turi pridengti 
reakcinius veiksmus viešpa
taujančios mažumos. Ge
rai apie jį pasakė Jeffer- 
sonas: 1 Vyriausias Teismas 
yra vanagas, kuris skrieja 
virš kongreso, idant palai
kius tvarkoj vištų kiemą’.”

1 vai. po vidurnakčio jūri
ninkai laužte įsilaužė atgal 
į patalpą. Tada įstaigos ve
dėjas V. R. Trench pasišau
kė kelis desėtkus policinin
kų, kurie ir pradėjo žiau
riai niušt jūrininkus laukan. 
Jūrininkai betgi taip smar
kiai kovojo su policija, kad 
p. Trench pasijuto privers
tas “sutikti” leist jiem į>ra- 
būt patalpoj iki ryto.

Ar Fašistai Nuskandino Tris 
Ispanijos Laivus?

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, *N. Y.

Sar. Vincas Višniauskas 
llanageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai 

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

žmonėmis.

■*rr

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

BERN. J. SHAWK0N1S
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

Valstija. <e
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1603

Telephone: E Ve r green 8-9770

J. GARŠVA

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Pirmas Distriktas su
rengė bankietą ir koncertą, ku
ris įvyko 15 d. lapkr. (Nov.), 
Lietuvių Svetainėj, Worcestery. 
Kaipo pirmutinį Kom. Partijos 
parengimą mūsų darbuotojai, 
rėmėjai ir draugai nuoširdžiai 
atjautė ir dalyvavo taip, kad šis 
parengimas pavyko ant šimto 
nuošimčių. Koncertinė progra
ma buvo puiki, kurios išpildy
me dalyvavo daug svečių. Nor
wood© Vyrų Choras ir jo mo
kytoja drgė Jarmalavičiutė la
bai gražiai sudainavo, už ką pu
blika juos labai gražiai priėmė. 
Iš tolimos kolonijos Brooklyn© 
dalyvavo mūsų žymios daini
ninkės, Aldona Klimaitė ir L. 
Kavaliauskaitė, kurios pirmu 
kartu mūsų kolonijoj buvo; la
bai publikai patiko, buvo iššau
ktos kelis kartus ant estrados. 
Worcesterio Aido Choras gerai 
pasirodė su naujom dainom ir 
mūsų choristė Josephine Lati- 
mier gražiai sudainavo; publi
ka ir ją, kaipo mylimą daininin
kę, gražiai sveikino aplodis
mentais. Aido Choro mok. V. 
Sukackas puikiai pagrojo ant 
smuikos. Publika jį netik ger
bia, kaipo Choro mokytoją, bet 
kaipo nenuilstantį dalyvį mūsų 
parengimuose. Jaunas Naruše- 
vičiukas pagrojo ant armoni
kos.

Po koncerto publika fiuėjo į 
žemutinę svetainę į vakarienę. 
Svečiam pradėjus vakarieniau
ti, drg. A. Bimba “Laisvės” re
daktorius pasakė puikią prakal
bą apie Ispanijos Liaudies ko
vas su fašistais. Drg. Bimba 
aiškiai nurodė, kad Mussolinis 
ir Hitleris yra tie, kurių pagel- 
ba viską maišo su žeme ir lieja 
nekaltą Ispanijos liaudies krau
ją. Kad padėti Ispanijos kovo
tojams prieš fašizmą, jiem rei
kia paramos — maisto ir dra
bužių. Drg. Bimba baigdamas 
savo kalbą paprašė svečių kas 
kiek gali tam tikslui paaukau
ti. Buvo surinkta $56.51. Po 
$1 aukojo šie dd.: M. Šiupie
nienė, A. Čeponis, J. Skeltis, P. 
Skeltienė, M. Petkūnienė, P. 
Bacevičia, N. Kudurauskas, M. 
Kudurauskienė, K. Kosulis, P. 
Jucius, A. Jurčius, J. J. Bak
šys, A. Pilkauskas, A. Dvarec- 
kienė, J. Dovidonis, J. Grybas, 
J. Daugiela, M. Deksnienė, F. 
Petrauskas, J. M. Lukas, P. Ba
nionis, M. žukienė, F. Mazur
ka P. Jielskis, D. Jielskienė, A. 
Balčiūnienė ir A. Naruševičia; 
$5.00 aukavo Sūnų ir Dukterų 
Draugystė. Draugąi Krapai au
kojo $2.00. Po 50 centų aukavo: 
P. Krukonis, O. Zarubienė, J. 
žalimas, P. Balčiūnas, J. Palo
ms, F. Petkunas, V. Vaikis, D. 
žemeikis, P. Balkevičius, A. 
Granickas, P. Kazlas, P. šušas,

Naziai Įnirtę del Taikos 
Dovanos K. Ossietzkiui

Ispanų fašistai per Gib
raltarą ir Paryžių lapkr. 27 
d. pasigarsino, kad jų bom- 
biniai lėktuvai nuskandinę 
tris Ispanijos respublikos 
karo laivus Cartagenos 
prieplaukoj. Bet tą pačią 
dieną fašistai iš Sevillės, Is
panijoj, skelbėsi, kad jų la
kūnai tik “rimtai sužeidę” 
tris karinius respublikos 
laivus ir apdaužę “raudo
nųjų” arsenalą Cartagenoj.

Madrid, lapkr. 28. — Res
publikos valdžia sako, kad 
net visai negirdėjusi apie ši
tokį fašistų žygį Cartage
noj.

tuvių, kitokių grupių ir
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

~0

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia lapkr. 24 d. padarė 
pareiškimą, kuriuom kerš
tingai protestuoja, kad No
belio tarptautinių dovanų 
komitetas Oslo, Norvegijoj, 
paskyrė $39,303 dovaną 
Karlui von Ossietzkiui, Vo-^ 
kieti jos piliečiui, kaipo žy
miausiam kovotojui už taiką 
1935 m.

Nazių valdžia apšaukė 
Ossietzkį “pagarsėjusiu ša
lies išdaviku,” o dovaną jam 
vadina “nachališku įžeidimu 
naujajai Vokietijai,” ir grū
moja “tinkamai atsiliepti,” 
vadinasi, keršyti, Norvegi
jai, kad jos atstovai Nobe
lio komitete balsavo už do
vaną Ossietzkiui.

Ossietzky už veikimą prieš 
Hitlerio kariškus planus bu
vo tris metus iškankintas 
nazių koncentracijos stovy
klose ir kalėjimuose. ^Ten 
jam naziai įvarė inkstų ir 
džiovos ligas iki pavojingo 
laipsnio. Tik š. m. vasarą jis 
buvo neva išlaisvintas ir 
Berlyno ligoninėn patalpin
tas.

Abejojama, ar Hitlerio 
valdžia leis jam gauti taikos 
dovaną. ■

SUIMTAS ISPANŲ FAŠI
STŲ GLOBĖJAS

MADRID. — Ispanijos 
valdžia areštavo Judamųjų 
Paveikslų Unijos sekretorių 
Cabą. Pas jį rado du fašis
tus ir banko knygutę, kuri 
rodo, kad jis paskutiniu lai
ku pasidėjo bankan $67,500.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

H-

<6Labdariai” Mėtė Lauk Jū-
rininkus iš Patalpos

NEW YORK. — Vadina
ma “labdaringoji” Jūrinin
kų Bažnyčios Įstaiga naktį 
iš penktadienio į šeštadienį 
išmėtė net iš savo prieme
nės 370 streikuojančių jū
rininkų, neturinčių kuom 
užsimokėt už nakvynę. Bet

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada jr 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 DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR
ANTIJOJ AM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinanti.

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Tel. Evergreen 7-6909

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

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Nėra valandų sekmadieniais.
a

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

ę
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Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

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

turėtų iš jo materialės naudos. 
__________________ =__u_____ :__ ;_______

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

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

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.

N. Grybienė, A. Masaitienė, K. 
Masaitis, V. Jančius, M. Lat
vienė, J. Kavaliūnaitė, A. Mi
liauskas, J. Norvaiša, K... Va- 
lantukevičius, J. Raulušaitis, J. 
Kanapkis, M. Bačauskienė. Po 
25 centas aukavo: J.. Vaškus, 
U. Tumanienė, V. Tumanis, K. 
Beniulis, A. čerkesas, D. G. Ju- 
sius, B. žemeikienė, M. Mazur- 
kienė, M. Novikienė, P. Laba
nauskas, Sarapas, M. Plokštie- 
nė, S. Janulis ir D. Lukienė.

Varde Ispanijos kovotojų vi
siems tariam širdingiausį ačiū! 
Ir širdingai ačiuojam visiems 
rėmėjams, darbuotojams, artis
tams ir publikai už taip drau
gišką užuojautą ir paramą Ko
munistų Partijos Lietuvių Fra
kcijos parengimo. J. 'M. L.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite ši skelbimą ir at
siųskite su savo Vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. G3rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. N.audokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną ? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

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
z x

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
0



Puslapis Penktas

sirinkimas įvyks penktadienį grub- j

Delegatas.

DETROITO ŽINIOS

Pacific.

Newark, N. J
Spencer, Mass.

Aušros

New Haven, Conn.

Bridgeport, Conn

Philadelphia, Pa

Jill

Underwood, Bridgeport 
Co. Sikorski ir Bullėrd

te 
vo

laivas atplaukė su J 
prie medžio fabriko. Ant jo 
dirbę 38 darbininkai išėjo į 
streiką ir jis stovi neiškrautas.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper K-6776

A. Varaneckiene, 
Fin. Sekretore.

(282-284)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

Stephen Bredes, Jr*
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havenleyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1916

vakaro. Room 511 — tai ant 
5-to augšto, naujam bildinge.

Linkėtina grfeito pasveikimo.
Jūsų Draugė.

IŠ Atsibuvusios Apskričių 
Vakarienės.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. prieš metinis su

Antrad., Gruodžio 1, 1936 
p rir „įį... , „„i, ,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABOR1US 

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

ParsRindau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.

“Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

MEDAUS

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

kiti, nes poteriais nepamaitins LENKŲ STUDENTŲ 
nei darbininkus, neigi jų neda- 
valgiusias šeimynas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
f

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

PRANEŠIMAI Iš KITUR

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

Banga Ekonominių 
Streikų

San Francisco ir jo apylinkę 
šiemet su pradžia liepos mėne
sio gerėjo ir eina didelė banga 
streikų, kurie maž daug pa
lietė šias įstaigas, Woolworth, 
dešimtukinės tarnautojai strei
kavo. Bovelnos darbininkai 
streikavo, laivakroviai ir jūri
ninkų unijos prigulinčios prie 
jūrininkų federacijos streikuo
ja, Union Iron Works darbi- 

# ninkai streikuoja, Bethlehem 
laivų išdirbystės darbininkai 
streikuoja. 60 įvairių didelių 
sandėlių darbininkai streikuo- 

i ja. San Francisco krautuvių 
kriaučiai streikavo, akinių ap- 
dirbimo-šlipuotojai darbinin
kai streikuoja, Oaklando ir 
Berkley, pieno darbininkai ir 
išvežiotojai streikuoja, Sali
nas, daržovių-šalotų darbinin
kai streikavo, streiką pralai
mėjo; Stockton “celery” agri
kultūros darbininkai streikuo
ja. Vacaville, vaisių agrikul
tūros darbininkai streikavo. 
Veik be išimties šitų streikų 
darbininkai reikalavo ir reika

lauja nuo 40 iki 30 valandų 
darbo savaitei, pakėlimo algų, 
pripažinimo unijų, darbinin
kų samdymo per darbininkų 
kontroliuojamas raštines. Vie
ni iš suminėtų streikų yra da
linai laimėti, kiti pralaimėti. 
Bet didžiumoje streikų klau
simas da neišrištas ir kova 
eina. Išnaudotojai vartojo 
naują metodą streikų laužy
mui. Kada Oaklando ir Berk
ley, pieno išdirbystės darbi- • 
ninkai ir išvežiotojai streiką-, 
vo, tai tų miestų administraci-I 
jos pasiskubino su pagelba į 
pieno trustams, Oaklando Di-1 
rektorių Boardas paskyrė 25 
tūkstančius, o Berkley pen
kis šimtus, paėmimui pieno 
produkcijos į savo rankas, ne
va, kad apsaugoti gyventojus 
ir jų kūdikius nuo pieno trū- 

>kumo, nors gerai žinoma, kad 
streikieriai streiko metu visa
dos aprūpina ligonbučius ir 
kitus institutus pienu ir kitais

reikalingais produktais. Bet 
šių miestų administracijos pri
sidengę aprūpinimo skraiste 
laužė streiką. ‘

San Francisco imasi tokių 
pat priemonių sulaužyme lai- 
vakrovių streiko. Kada lai
vas pribūna į prieplauką-por- 
tą, laivakroviai keliauninkus 
išleidžia ir jų bagažus išduo
da ir palieka užtektinai dar
bininkų ant laivo, kad laivas 
nenukentėtų. Bet krovinio, 
koks jis ten nebūtų, nejudina. 
Tat, varde sveikatos ir publi
kos apsaugos nuo ligų, direk
torius Dr. Geiger, miesto svei
katos departmento, sako, “mes 
nelauksime ko nors sutiki
mo ar nesutikimo kas pakenk
tų publikos sveikatai,” ir po 
priedanga publikos sveikatos 
išliuoduoja nuo laivo 25 tūk
stančius svarų bananių. Tai vis 
nauji išradimai kaip darbinin
kų kovą sulaužyti.

Stockton, Calif., 4 tūkstan
čiai “celery” agrikultūros dar
bininkų išėjo į streiką. Jie rei-' susirinkusieji matytų reikalą 
kalauja 40 valandų darbo į sutverti komitetą, kuris dar- 
savaitę ir pakėlimo algų nuo buotųsi rėmimui už demokra- 
35c iki 40 centų į valandą, tiją kovojančius? Iš 300 publi- 
Jie apdirba 8 tūkstančius ak- kos tik 1 pakėlė ranką prieš 
rų žemės. Numatoma, kad bus reikalingumą tokio komiteto, 
aštri kova, savininkai kur tik kiti visi entuziastiškai tam pri- 
gali samdo ir apginkluoja tarė. Tad 22 lapkričio susirin- 
streiklaužius.

k3s ir iždinihkU Dr. Kaškiau- 
čius. Nusitarta laikyti susirin
kimas kartą į mėnesį kiekvie
ną trečią sekmadienį, 2-rą va
landą po pietų. .

Nutarta pagaminti laiškūs, 
kurie atitiks tom organizaci- 
joins, kurios dalyvavo koiife- 
reiicijoj ir kurios nedalyvavo 
konferencijoj.—V ienom pa
brėžiant konferencijos užsi
brėžtą darbą, kitom — kvie
čiant prisidėti prie to prakil
naus darbo. [

Susiorganizavo Komitetas Pa- 
gelbai Ispanijos Liaudžiai
Lapkričio 15-tą dieną įvyko 

L.D.S. 21 kp. ir ALDLD 52 kp. 
parengimas. Parengimo pir
mininkas atsikreipė į susirin
kusius reikale Ispanijos kovo
tojų prieš fašizmą, klausė ar

ko komitetai nuo 13 skirtin
gų organizacijų ir po plačių 
diskusijų liko sutvertas pasto
vus veikiantis komitetas iš 
penkių narių, kuris vykdys už
brėžtą darbą.

Komitetas darys atsišauki
mus į visas lietuvių orgariiza-22 d. lapkričio šv. Jurgio

Svetainėj, 2-rą valandą po pie- .. ......
tų įvyko bendro fronto konfe- cBas, kad remtų visokiais bū- 

i dais šio komiteto tikslą, kad 
pagelbėti medžiaginiai ir dva
siniai Ispanijos demokratinei 
liaudžiai. Nors viršminėtas 
komitetas nėra įgaliotas visuo
tinuose organizacijų susirinki- 
kimuose, tik susideda iš valdy
bų, viehok tikimės, kad nei

rencija Lietuvos demokratinei 
tvarkai atsteigti. Konferenci- 

Ijoj dalyvavo kiekviena dides- 
Įnė pašalpinė organizacija 
|New Jersey valstijoj, kaip tai: 
Palangos Juzė, šv. Jurgio 
Draugija, 
Draugija,

22 d. lapkričio ALDLD. III 
ir LDS V apskričiai turėjo va
karienę su programa. Svečių 
atsilankė gerokas skaitlius iš 
apylinkės kolonijų, žinoma, 
galėjo būti ir daugiau, nes val
gių ir gėrimų buvo pagaminta 

5 kur kas daugiau, negu pribuvo 
svečių.

Bet tai tas priklauso kaip 
Nekuriu kolonijų draugams, 
nes mat truputį patingėta ti- 
kietus platinti ir savo draugus 
bei pažįstamus pakalbinti.

Bet kaip ten nebūtų, pelno 
visgi bus ir vakarienę skaito
me pasekminga.

Waterburio dubeltavas 
kvartetas sudainavo keletą 
dainelių, kurios išėjo gana ge
rai, New Haveno kvartetas 
taipgi sudainavo dvi daineles, 
kurios publikai patiko. V. J. 
Valaitis kalbėdamas apie šių 

• dienų įvykius prisiminė Ispa- 
I nijos liaudies kovas su fašiz

mu, ir prašė svėčių paaukoti 
kiek kas gali tam tikslui. Bai- 

* giantis programai svečiai su
metė $8.83. Komisija varde 
Ispanijos liaudies kovotojų ta
ria visiems aukautojams širdin
gą ačiū!

Vakarienei daugiausiai pa
sidarbavo draugai: B. Medelis, 
A. StakoniėnS, A. Mieliauskie- 
nė ir prigelbėjo: Anna She- 
met, Heleri Latvis, Bruno Med
ley, Victbr LatViŠ ir B. Mede
lienė.

Visiems darbininkams ir pa- 
gelbininkams, ir kurių čionai 
vardai nesumihėti, tariame šir
dingą ačiū už pasidarbavimą.

Komisija:
B. Medelis, 
J. Tumbsa* 
J. Shukaitk.

Newarke; 
___ Elizabeth, 

Laisvės ir šv. Jurgio draugi-, v^na šių organizacijų nebus 
jos Jersey City, N. J. ir kitos priešinga tam. darbui, 
mažesnės kultūrinės, bei pa-1 Bus pagamintos blankos au- 
šalpinės organizacijos. Delega- kų. rinkimui, pinigais bei dra-
tų dalyvavo virš 30, atstovau
dami 1,704 narius.

Nacionalio Komiteto atsto
vas dr. Montvidas išdavė ra
portą iš jų veikimo. Mikužiū- 
tė pabrėžė finansinę padėtį. 
Duota keletas patarimų pa
čiam Nacionaliam Komitetui 

I dėlei ateities veikimo. Nutar
ta įsteigti New Jersey valsti
jos apskritį dėlei sekmingesnio 
veikimo. Priimta įstatai, susi
dedanti iš 9 paragrafų, kokioj 
linkmėj apskričio komitetas 
turi veikti. Išrinkta veikiantis 
komitetas iš sekamų draugų: 
Burkės, Matulio, Dr. Kaškiau- 
čiaus, Bėčio, Paserpskio, Skai- 
raus ir Ramoškos.

Pirma, negu mandatų komi
sija sutvarkė mandatus, po 
prakalbėlę pasakė draugai 
Burke, Dr. Kaškiaučius, Ma
tulis ir Krūtis. Pirmininkavo 
Burke, sekretoriavo Bėčis.

Pačioj konferencijoj nuo
taika, bendras susitarimas bu
vo nuoširdus. Svarstymas įvai
rių klausimu buvo nuoseklus. 
Tačiaūs dar ne visos New 
Jersey valstijoj lietuvių orga
nizacijos ėmė dalyvumą tame 
taip svarbiame dąrbe ir drg. 
Bėčis, kaipo laikinas sekreto
rius šaukimo tos konferenci
jos, pabrėžė, kad ne visų or
ganizacijų sekretorių antrašus 
galėjo gauti. Pavyzdžiui, Pa
terson, N. J., buvo maža at
stovybė. Gi organizacijų ran
dasi daugiau. Cliffside, N. J., 
atstovybė buvo silpna, reikėtų 
daugiau, ir taip kiekvienoj ko
lonijoj randasi draugijų, kliu- 
bų, bei kultūrinių organizaci
jų, kurias reikėtų įtraukti į 
bendrą darbą už Lietuvos de
mokratijos atateigimą.

Kadangi sus iorganizavusio 
apskričio iždas tuščias, tai pa
rinkta aukų tatpe dėlėgatų 
pradžiai &arbo. SbHhkta 
$6.53.

Pasibaigus k o n f e rehcijai, 
išrinktasis komitetas laikė

Lapkričio 23 plieną ir vieti
nių laivų kompanijų darbinin
kai atsisakė tavotinius laivus 
prikrauti arba iškrauti. Tas 
labiausia ir kitas kompanijas 
privertė kiek pakelti darbinin
kų algas, kad nesusilauktų 
streiko.

Bridgeporte yra apie 10,000 
bedarbių, tai tas mažas dar
bų pagerėjimas toli gražu ne
gali juos sugerti. Bedarbių yra 
labai bloga padėtis. Rytmečiais 
gali matyti jauhų vaikų, j ieš
kančių išmestos duonos “ga- 
bičių” baksuose. Net moterys 
apspinta miesto trokus, kada 
jie atvažiuoja į “dumpus”. 
žinoma, kad tuos žmones ne 
gerumas čia suvarė, bet dide
lis vargas.

Lapkričio 24 dieną atsitiko 
nelaimė, Joseph Green, 55 me
tų amžiaus, lenkų neprigul-i 
mingos bažnyčios patarnauto
jas, užkure aliejumi bažnyčios 
pečių ir patsai į jį įlindęs su
degė. Jis paliko raščiuką, kad 
vargas jį prie to privedė. Ne
laimingas paliko moterį ir kė
lės dukteris. Daug tokių nelai
mingų, religiniai apkvaišusių 
ir vargingų žmonių yra.

M. Arison.

bužiais. Komitetas atsišaukia į 
visus geros valios žmones pra
šant sulig išgalės pagelbėti 
Ispanijos kovotojams už de
mokratiją, nes jie tikisi atjau
timo iš kitų šalių sąmoningų 
darbininkų, tik tokiu būdu ir 
kovą-gali būti laimėta.

Korespondentas.

Šis Tdš iš Mūsų Miesto
Bedarbė pas mus biskį su

mažėjo. Kaip kuriose dirbtu- 
se priimta ir naujų darbinin-

Tulos pakėlė darbinin-

Mirė Senas “Laisves” 
Skaitytojas

Lapkričio 5 d. staiga širdies 
liga mirė Antanas Grinevičius, 
sulaukęs 51 metus amžiaus. 
Šion šalin atvyko 30 metų at
gal. Jis buvo “Laisvės” skaity
tojas nuo pat jos įsikūrimo ir 
visuomet buvo laisvų, darbi
ninkiškų pažiūrų žmogus.

Drg. Grinevičius iš Lietuvos 
paėjo Kauno rėdybos, Telšių 
apskričio, Gribženių kaimo. 
Lietuvoje tris metus jis tarna
vo pas kunigą ir tada jis, pa
matęs kunigų darbus, atmetė 
juos ir religiją ir kada pribuvo 
į šią šalį, jau nieko nebeturė
jo su bažnyčia.

Drg. Grinevičius paliko nu
liūdime savo žmoną Pauliną, 

I dvi dukteris—Lemana ir Jen
nie, sūnų Albiną. Visi gyvena 
Spenceryje. Paliko brolį, kuris 
gyvena Worcesteryje ir tris 
seseris Lietuvoje. Jis savo lai
kus leido į mokslą ir nesigai
lėjo jiems pagelbos. Buvo dra- 
taunios darbininkas. O pasku
tiniais trylika metų turėjo ir 
vedė farmą. Palaidotas Pine 
Grove kapinėse. Daug žmonių 
dalyvavo laidotuvėse ir pri
siuntė gėlių. Drg. Staliulionis 
iš Worcester pasakė prakalbė
ję.

Mes norime nuoširdžiai pd- 
dėkavoti tiems, kurie prisiun- 

gyvų gelių ir kurie dalyva- 
laidotuvėse.

Albinas Grinevich 
Grinevičienė ir 
Šeimyna.

kų.
kams algas, kaip tai Gen. Ele
ctric, 
Brass 
kompanijos. Tai mašinų išdir-
bystė. Daugiausiai tos mašinos 
siunčiamos į Sovietų Sąjungą.

Dirbtuvių savininkų/ pelnai 
labai paaugo laike 6 pastarų
jų mėnesių, tai jie pasigerin
dami darbininkams ir pridėjo 
nors 5 centus į valandą, žino
ma, ir tas gerai biednam žmo
gui. Bet čia yra nė kokis su- 
simylėjimas, bet priežastis ta
me, kad kompanijos turi daug 
užsakymų, o kita prasidėjo 
laivakrovių ir laivų darbinin
kų streikai, kurie palietė ir 
Bridgėportą.

Lapkričio 3 dieną atplaukė 
į Bridgėportą “Alabama” lai
vas su maistu. 29 laivo dar
bininkai jį apleido ir prisidė
jo prie streiko. Tai laivas su 
produktais stovėjo net iki 23 
d. lapkričio, kada ‘jį iškrovė 
streiklaužiai. Kitas milžiniškas Į galima'matyt kiekviena 
laivas atplaukė su lentomis; dien4 nuo 10 rylo )igi 9 v

Serga Drg. A. Medelienė
Lapkričio 21 d., Jefferson 

ligoninėj padaryta jai sunki 
operacija. *

Draugė Medelienė yra ALD 
LD 10-tos kuopos narė ir rė
mėja darbininkų judėjimu. 
Taigi, draugai ir draugės, kam 
laikas pavėlina, atlankykite

Kapitalistinis “Bridgeport 
Post” net šąukia skaitytojus 
melstis už -industrinę taiką, 
žinoma, jau daugelis darbi-' 
ninku supranta, kad tie pote- 

trumpą susirinkimą, kuriame riai yra naudingi išnaudoto-
pasiskirstė darbais. Pirminin- jams. Sąmoningi darbininkai 
ku BurkS, sekretorium Ramoš- tą supranta. Supras greitai ir

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS
Varšavos U n i v e r sitetė 

600 fašistų studentų ir stu
denčių paskelbė streiką, rei
kalaudami, kad neleistų žy
dų t tas pačias klases su 
krikščionais. S t r e i kieriai 
užsirakino viename univer
siteto rūme ir neisią iš jo, 
iki vyriausybė išvys žydus iš 
bendrų klasių. Be to, jie 
reikalauja nupigint mokestį 
už mokslą.

Krakove lenkų tautinin
kai studentai taipgi sukėlė 
riaušes prieš žydus. Vienas 
žydas studentas laiptais nu- j“T-rą^vat pT pietų,* ‘ios^čanift 
spirtas žemyn ir pavojingai 
sužeistas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. metinis susirinki

mas jvyks pirmą seredą, tai yra 2 d. 
gruodžio, 8 v. v., Lenkų Kliubo sve
tainėj, 4015 E, 141st St'. Visi daly
vaukite šiame susirinkime, nes žino
te, kad turėsime išrinkti naują val
dybą. Draugai, kurie nemokėjote 
duoklių šiais metais, malonėkite už
simokėti. ,

Kp. Sekr. P. Boika.
(282-283)

džio 4-tą d. 7:30 v. v. 3014 Yemans. ! 
Visi nariai būkite laiku, nes yra i 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
reikės rinkti kuopos valdybą ateinan
tiems metams.

LDS 86 kp. prieš metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 6

Visi nariai būkit laiku, nes apart 
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.

NEWARK, N. J.
Sietyniečiai malonėkite pribūti ket

virtadienio vakare pamokosna 7:30 
v. v. Choras bus paleistas anksčiau, 
tik lošėjai pasiliks.

Org.
(282-283)

LINDEN,~N. d-
Lietuviij Saulės Pašalpos Draugi

jos metinis susiVinkimas įvyks trečia
dienį, 2 d. gruodžio, Lindėn Hali, 
Wood Ave. ir 16th St., 7:30 v. v. 
Visi nariai privalo dalyvauti, nes tu
rėsimo išrinkti naują valdybą 1937 
m. ii’ taip turėsime svarbių dalykų 
apsvarstyt.

Org.
(282-283)

NEWARK? N.-J.
LDS 8 kp. metinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 3 d. gruodžio, 8 
v. v., po num. 180 New York Ave. 
Būtinai visi dalyvaukite, nes reikės 
išrinkti naują valdybą 1937 m. Taip 
pat užsimokėkit duokles už 1936 m.

B. Deržanauskas.
(282-283)

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve
žė

“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne t__  r____

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte. 
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ii’ Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti MėŠlažarnes bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
'keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintai. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų J leidi-1 
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 lietuviškad

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

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

8701 JOS CAMPA U A VE., DETROIT, MICH.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: tūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
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 t kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas. 

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

Lietuviy Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. 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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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Audringas LSS19

Kuopos Mitingas

Iš Liet Organizacijų 
Sąryšio Vakaro

Brooklyno Darbi ninkiškų 
Organizacijų Sąryšis surengė 
šaunią pramogą pereitą sek
madienį, Labor Lyceum. Teat
rales programos pildyme daly
vavo dvi vaidylų grupės. 
ALDLD 24-tos kuopos aktoriai 
iš Central Brooklyno perstatė 
veikalą “Dvaro Bernas,” o 
Lietuvių Liaudies Teątras su
vaidino dramą “Partizanai.”

Pirmuoju statyta “Dvaro 
Bernas”. Jį parašė žinomas 

' Brooklyno menininkas J. Juš
ka. Jis pats vadovavo ir vai
dinimui, taipgi turėjo berno 
Motiejaus rolę. Motiejus savo 
gramėzdišku n e mokėjimu-ne- 
drįsimu pareikšt Barbutei sa
vo meilę arba geriau tariant 
“intenciją” vest, prijuokino 
publiką. Tačiau jis pasirodė 
drąsiu, kuomet jau gavo jos 
sutikimą, taipgi mokėjo sua-. 
gituot kitus samdinius, kad 
jam padėtų išgaut iš pono tei
sę vesti ir apsigyventi kume
čių kambariuose. Rimtos ir 
praktiškos mergos Barbutės 
rolę pagirtinai lošė S. Balkū- 
nienė.

Kitų rolės (išskiriant poros 
bernų) duoda aktoriams veik 
vienodas pareigas. Dvarponių 
Griškų rolėse lošė J. Lazaus
kas ir V. Pranaitienė. Poniai 
gerai vyko pūstis ir purkštau
ti prieš tarnų, net piemenų 
“sugedimą-nepaklusnumą”, ka
da jie pastatė savo’ reikalavi
mus. Drąsiu piemenėliu ga
biai vaidino JL Veličkutis.

Gražiai pasirodė jaunuoliai 
F. Lepinskas ir Aldona Šert- 
vietytė tarnų rolėse. Gi Aldo
nai kreditas ne vien tik už ga
bų vaidinimą įsimylėjusios ko
ketiškos tarnaitės, bet ir už 
puikų vartojimą lietuvių kal
bos, aiškią jos tarmę.

Mažesnėse rolėse lošė G. 
Waraškevičius, K. Beniulis ir 
W. Šimėnas, jaunuolis.

Abelnai imant, suvaidinta 
gyvai, nors buvo ir silpnesnių 
vietų, ypač pabaigoje matėsi 
lyg neturėjo ką veikt.

Paties veikalo aprašymo ne
siimu, lai tą padarys veikalų 
kritikai. Trumpai galima pa
sakyti tiek, kad kaipo juokin
gas atsiekė savo tikslo, juo
kus mylinti reiškė pilną pasi
tenkinimą, nors taip pat gir
dėta ir įvairių išsireiškimų 
.apie atskiras veikalo dalis.

Antruoju lošta “Partizanai”, 
įspūdinga vieno veiksmo dra
ma iš piliečių karo laikotarpio 
Rusijoj, vadovaujama artisto 
Jono Valenčio. Jis pats vaidi
no ir Patapo rolę, kurios ak
torius Visockis 
šermenis.

Pirmu kartu 
tį vaidinant ir 
atlikimą rolės 
nuomonių. Jis

buvo išvykęs j

mačiau Valen- 
apie artistišką 
nebuvo dviejų 
įgyvendino ne-B, .

užmirštiną senelį visame vei
kale, o ypač perėjimą į parti- 

.. zantis. Ir nors jį tematėm tik 
pro duris išeinant su baltųjų 
sušaudyto jauno partizano 
Kručio nebaigta svarbia misi
ja, tačiau lengva persistatyti 
baltai pražilusį senelį besigru
miantį su pusnynais kelyje 
pas partizanus.

Išimtinai puikiai vaidino jo 
duktės Nastės rolėje U. Bag- 

jb M *donienė, kuri prijaučia parti
zanams ir rūpestingai prižiūri 
jų grįtelėn patekusį partizaną 
Krūtį. Partizanu buvo jaunuo
lis J. E. Aymanas. Baltagvar
diečių kapitono Gurjevo rolėje 
lošė Ernst Duben, o jo pa
tarėjo, Sir Roberts anglo ma
joro—N. Pakalniškis, puskari- 
ninko—P. Baranauskas; buvo 
keli kiti kariškiai.

Bendrai paėmus, vaidini
mas buvo įspūdingas, tačiau 
publikoje buvo vienas didelis

IK ..

nusiskundimas n e g i r dėjimu-1 
nesupratimu aktorių.

Tą bėdą reiktų dalinti į tris 
dalis ir viena jų tektų pačiai 
publikai. Teatruose reikia ty-! 
los; kad ją palaikyti, reikia 
kantrybės, tai yra susilaikyti rie rubežiuojasi 134th Street, 
su visais reikalais, taipgi ir sa- 135th St., Exterior Street ir 
vo pastabomis pasidalinimą su'southern Boulevard, Bronxe, 
savo susiedais atidėti iki po ' bus nugriauti ir antrtos vietos 
teatro. Tada lengviau girdėsis, j miestas pabudavos privažiavi- 
Dalyvaujantieji rimtuose teat-Imą prie naujo Tri-Boro tilto.

Tuose namuose dabar gyvena 
1,500 šeimų ir jiems duota iki 
gruodžio 15 d. išsikraustyti. 
Jau nuo šio mėnesios ketvirtos 
dienos tų namų karštas van
duo ir šiluma buvo uždaryta ir 
tų 7,000 gyventojų, vyrų, mo
terų ir vaikų padėtis labai

Gręsia Evikcija 7,000 " 
Bronxo Gyventojų

Septynių blokų namai, ku-

jūrų ir privežimas pasidarys 
sunkesnis. Ką gavo šiandien 
—tas jų, o rytojaus diena ne- 
užtinkrinta. Tas pats su mais
tu ir visokeriopa parama— 
greičiau, geriau.

“Pavogė” Žaislavietę,-- 
Padegė Namus

ruošė bus pastebėję, kad to 
griežtai laikomasi ir ten galė
tum musę išgirst.

Kita bėda yra tame, kad 
svetainės nėra tas, kas 
specialiai tam statyti brangūs 
teatrai, balsas jose taip gerai 
nekeliauja.

Artistai laikosi nusistatymo, sunki. Daugelis serga šalčiu ir 
kad lošimas tik tada geras, šeši serga plaučių uždegimu, 
jeigu naturalis. Gi naturalėj ‘ 
kalboj juk nešukaujama 
tam tikros padėties. Tačiau at
sižvelgiant į svetainės dydį ir 
į publikos sudėtį mūsų artistai, 
regis, nepadarytų klaidos, jei 
kiek nutoltų nuo garsų taisyk
lės ir kalbėtų garsiau.

Sulyg dalyvių tiesioginių iš
sireiškimų ir nugirstų pasikal
bėjimų, galiu tvirtinti, kad tas 
padėtų užmezgimui dar tam
presnių ryšių tarp lošėjų ir 
žiūrėtojų.

Publikos atsilankė gana 
skaitlingai atsižvelgiant į tai, 
kad išvakarėse buvo didžiulis 
lietuvių, balius, taipgi po ke
letą kitų lietuviškų parengimų 
išvakarėse ir tą pačią dieną.

Vakarui pirmininkavo d. 
Ruseckas. Pertraukoje E. Vil
kaitė pranešė apie vaikų ir 
moterų ra šybos mokyklas. 
Kalbėjo ir streikuojančių jū
rininkų atstovas. Pirmininkui 
paprašius aukų, surinkta 
$28.08. Keli draugai jaunuo
liai/turėjo dėžutes ir rinko 
aukas Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą. J. Ormanas pa
darė trumpą pranešimą apie 
Jaunimo Aktą ir paprašė pub
liką pasirašyti už jį ant petici
jų. Surinkta nemažai parašų.

Rep.

yra

Tos Bronxo dalies namų 
be savininkai, sužinoję, kad 1,500 

šeimų bus iškraustyti tuoj aus 
pakėlė savo kambarių rendas. 
Pavyzdžiui, kambariai kainuo
davo $20-$22 į mėnesį, o da
bar pakėlė iki $28-$30.

Susiorganizavęs g y v entojų 
komitetas miestui stato griež
tus reikalavimus, kad tą ne
geistiną padėtį atitaisytų.

Detektyvas Pasisavino Ispa
nijos Liaudies Aukas

Dvi dėžutės, kuriose yra 
šimtai centų, penktukų ir de
šimtukų, suaukotų pagelbai 
Ispanijos liaudies, rancĮasi de
tektyvo Van Dusen rankose.

šeštadienio vakare du aukų 
rinkėjai, atstovaujanti Ameri
kos Komitetą Pagelbai Ispani
jos Demokratijos, West Side 
subvėj rinko aukas tam pra
kilniam darbui. Detektyvas 
juos suareštavo nepaisant 
leidimo aukų rinkimui, kurį 
tie vyrai turėjo nuo komisio- 
nieriaus Hodson.

Išlaikius juos per naktį ka
lėjime, jie tapo paleisti po 
$10 kaucija iki teismo. Detek
tyvas aukų nesugrąžino.

Vasarį Atsidarys Trys 
Naujos Mokyklos

Ateinantį vasarį bus atida
rytos trys naujos mokyklos, 
kurios kainuos $5,000,000 ir 
aptarnaus 10,000 Brooklyno 
ir Queens studentų.

Nauja pradinė mokykla 
num. 49 randasi ties Graham 
Ave. ir Stagg Street. Ji aptar
naus 3,322 studentus ir kai
nuos $1,488,000.

Ties Cross Island Boule
vard ir 115th St., Queens, bai
giama budavoti Andrew Jack- 
son Augštesnė Mokykla, kurią 
lankys 3,696 studentai ir kai
nuos $2,057,000.

Coney Islande budavojama 
pradinė inokykla num. 239 
ties Neptune Ave. ir West Se
cond St. Ji kainuos $1,488,000.

{vyko Nelaimė Ant Williams
burgo Tilto

Dvidešimts penki žmonės 
tapo sužeisti, kuomet ant Wil
liamsburgo tilto vienas gatve- 
karis "atsimušė į kitą beva
žiuojant New Yorko link.

Reid Avenue gatvekario kar
tis, kuri suteikia jėgą, kuo
met slysta virš gatvekario iš
tiesta elektros viela, nušoko 
nuo tos vielos ir gatvekarį ap
temdino. Tuo metu iš Brook
lyno tom pačiom relėm atva
žiavo Nostrand Avenue gatve- 
karis ir drožė į pirmojo užpa
kalį. Nustūmus sudaužytus 
gatvekarius į New Yorką, pri
buvo trys ligonvežimiai. Ant 
vietos suteikta pirmoji pagal
ba 22 keliautojams, o trys ta
po nuvežti ligoninėn.

Paskubos Pasėkoj Nunuody
ta Penki Laivakroviai

Ties Dupont St. prieplauka, 
Brooklyne pribuvo laivas Em
pire State su vyšnių kroviniu. 
Vyšnios buvo prezervuotos 
sausu ledu (dry ice), kuriame 
yra “carbon dioxide” gazo. 
Tas gazas pavojingas tik tuo
met, kai nėra pakankamai 
oro.

Norint kuo greičiausia iš
krauti laivą, laivo kompanija 
įsakė perikiem laivakroviam 
tuojau pradėti darbą. Kuomet 
jie sulipo į laivo vidurius, jie 
visi numirė nuo to gazo, nes 
tenai nebuvo gana išvėdinta.

Internacionalis Laivų Susi
vienijimas mėgina užslopinti 
tą įvykį, vienok Greenpoint 
streikuojanti jūreiviai kelia tą 
įvykį augštyn ir aiškina tikras 
priežastis.

Drabužiai Ispanijai
Draugės ir draugai brookly- 

niečiai renka savo nulieka
mus drabužius ir pristatinėja 
pundelius į “Laisvės” raštinę, 
iš kur kartu nuvežama į pris
tatymo punktą.

Šiomis dienomis atnešė se
kami

Katalikas darbininkas — di
delį pundą įvairių drabužių.

J. Čirikas—1 porą batų.
Vencevičiai per Lev aną—3 

poras batų.
Levanai—7 gabalus drabu; 

žiu. *
T. Vasikoniūtė—2 švarku ir 

apatinių drabužių.
Dar turintieji drabužių pra

šomi neatidėlioti, šaltis nelau
kia. Gi prasiplėtus karui ant

Trys išsigandę vaikai verk
dami prisipažino, kad jie pa
degė septynis tuščius namus 
todėl, kad prieš budavojima 
tų namų, ta vieta buvo jų žais
lavietė. Namai randasi ant 
67 St.,, tarp 8th ir 9th Avės., 
Brooklyne.

Trylikos metų vaikas, vy
riausias, buvo kalbėtojas Vai
kų Teismabutyje ir jis aima
nuodamas pareiškė: “Mes ne
norėjome padegti tuos namus, 
bet mes ten visada žaidėme ir 
mes labai supykome, kuomet 
pabudavojo namus ant tų lo
tų.” Jo kiti du draugai, vienas 
11 metų, kitas 9 metų, irgi 
jam pritarė.

Teisėjas Hanson nusprendė, 
kad būk vaikų protas netvar
koj, tad reikalavo, kad jie bū
tų išegzaminuoti.

Žaidė su Bomba
Keturiolikos metų Michael 

Bearry, 849 First Ave., New 
York, savo namų priebutyje 
rado mažą punduliuką ir jį 
pasiėmęs, mėtė ir gaudė. 
Įdomaudamas, jis atrišo po- 
pierą ir rado kokį tai įvairų 
dalyką, apsuktą vielomis. Tuo 
metu įėjo jo tėvas.

“žiūrėk, ką aš radau,” tarė 
Michael. Išsigandęs tėvas tuo- 
jaus suprato, kad tai bomba 
ir pašauktas policistas ją įme
tė vandenin, kad nesprogtų.

Nežinia, kas tą bombą ten 
padėjo. Joj buvo gana dina
mito išardyti visą namą.

Pereitą penktadienį, lapkri
čio 27 d., įvyko Lietuvių So
cialistų Sąjungos 19 kp. susi
rinkimas. Jis buvo pusėtinai 
įkaitęs, triukšmingas. O tai vis 
del sklokos.

Dalykas štai kame: Susirin
kime buvo išduotas raportas iš 
įvykusių prakalbų, kurias ren
gė “Naujoji Gadynė”, LDD 
kuopa ir LSS 19 kp. Taip pat 
raportuota iš bankieto, kuris 
buvo surengtas naktį po pra
kalbų. Pasirodė, kad prakal
bose surinkta $42 aukų, nuo 
bankieto likę apie $30. Aukos 
masiniam mitinge buvo renka
mos Ispanijos kovotojų parė
mimui. Bet mitingo išlaidų pa
sidarė berods iki $75. Sudėjus 
aukas ir bankieto įplaukas, 
vos-vos pasidengia kaštai. Vie
nas narys duoda įnešimą, kad 
visos įplaukos būtų panaudo
tos lėšoms. Atsistoja Frank 
Levinskas ir pradeda priešintis 
tokiam įnešimui. Jis nurodo, 
kad sarmata taip pasielgti su 
Ispanijos kovotojams surink- 
-tomis aukomis. Ką gi svietas 
pasakys? Kur akis reikės pa
dėti? Bet jam griežtai pasi
priešina Tiškevičius, skloki- 
ninkas Antanaitis ir kiti. Su 
jais eina ir Glaveckas. Didžiu
ma nutaria visus pinigus ati
duoti mitingo kaštų padengi
mui, o Ispanijos kovotojams 
nė cento.

Susirinkimas nutarė 
Montvidui mokėti $10, o 
chelsonui kelionės kaštų 
Svetainė, garsinimai ir iš 
pasidarė virš $70.

LSS 19 kp. ižde turi nema
žai pinigų. Pav., nuo paskuti
nio bankieto likę apie $160. 
Vadinasi, jinai lengvai galėjo 
savo dalį ($25) to masinio mi
tingo padengti iš iždo. Na, bet 
kaip su sklokininkais ? Kadan-j 
gi jų dvi organizacijos prisF 
dėjo prie nepasekmingo mitin
go surengimo, tai, proporciona- 
liai imant, jie turėtų kaštams 
duoti $50. Bet kur juos gaus? 
Neturi, štai kodėl šiame LSS 
19 kuopos susirinkime jie ir 
jų šalininkai taip griežtai va
rėsi už aukų atidavimą kaš
tams padengti. Gal tuomi kuo
pa išgelbėjo skloką nuo dide
lės nelaimės ar bankruto, bet 
šitas įvykis neduos naudos so
cialistų kuopai. Nugirdęs.

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadienį, 29 d. lapkričio rasta 

akiniai Labor Lyceum svetainėje. 
Kas juos pametė, tai prašome kreip
tis pas drg. J. Valatką, “Laisvės” 
spaustuvėje, 427 Lorimer St.

(282-283)

Dr.
Mi-

Sll. 
viso

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
LDS 1-MOS KUOPOS

LDS 1 kuopos priešmetinis 
susirinkimas bus 3-čią dieną 
gruodžio (December), 8 vai. 
vakaro, “Laisvės” svetainėje. 
Šis suŠirinkimas bus svarbus, 
nes bus renkama kuopos val
dyba sekantiems metams. Bū
tinai visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime.

LDS 1 Kuopos Valdyba.

Šeimyninis “Chop Suey”
Trisdešimts penkis metus 

atgal Mrs. Josephine Lee pa
gimdė “nelegališką” kūdikį. 
Ji tą kūdikį užaugino ir visą 
laiką nudavė, kad ji jo sesuo. 
Jos jaunystės prasižengimas 
paaiškėjo, kuomet ji patraukė 
tą savo sūnų teisman, reika
laudama, kad jis turi ją už
laikyti. Sūnus teisinosi, kad 
kadangi jo stovis buvo laiko
mas slaptybėje, tai jis negali 
būti atsakomingas.

Teisėjas Panken nusprendė, 
kad sūnus turi užlaikyti savo 
motiną.

Dviejose *atskiros'e Harlemo 
dalyse du.policijos radio au
tomobiliai atsimušė į kitus au
tomobilius ir to pasekmėj trys 
pdlicistai tapo sunkiai sužeis
ti.

Williamsburgo gyve ntojai 
reikalauja,* kad Bridge Pla- 
za’oj būtų įtaikyta vieta, kur 
jaunimas galėtų čiužinėti ant 
šėnučių.

Coney Island yra pagarsė
jusi žaislavietė, vienok jos gy
ventojai irgi turi literatinių 
pątraukimų. Jie dabar pridavė 
prašymą, kad būtų įsteigtas 
didelis knygynas toj apylin
kėj.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

APLA 49 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 6 d. gruodžio, 2 vai. 
dieną, Astoria Hall, 62 E. 4th St.

Kiekvieno nario pareiga imti daly- į 
vumą susirinkime. Bus renkama i 
kuopos valdyba 1937 metam ir no
minacija APLA centro valdybos. Ne
pamirškit ir naujų narių atsivesti. 
Dabartiniu laiku eina vajus. Nauji 
nariai priimami už pusę įstojimo.

Valdyba.
(282-283)

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkių prie atran- 

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

(283-282)

Reikalinga mergina tarp 20 ir 25 
metų amžiaus dirbti prie bendro na
mų darbo. Yra du vaikai. Nereikės 
virti. Gaus savo kambarj. 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- 
mos—maž-daug patyręs. Darbas nuo
latinis. Su mokesčiu susitarsime.

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

(280-282)

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų kampinis mūro na

mas, yra visi moderniški įtaisymai, 
gražioj gyventi vietoj, patogus pri
važiavimas (tik vienas blokas nuo 
Jamaica Ave. 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)

Dr. Herman Mendlowitz Tcl. Stagg 2-0783
Night Tai. Juniper 5-4912 PUBLIC

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu-

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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.
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

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

t .J————

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai 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

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 
anglį bekūriadami.

dcrrer/orx
3-2779

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.

DeKalb Ccau Cc
Į 14-58 , Dekalb avenue n

COR. KNICKERBOCKER AVE. K1DGEWOOD

SFlfCT COKE -OI . - RED-ASH - BLUECOAL




