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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pašau!]!

THE LITHUANIAN DAILY
Niekur negalima apsieiti be 

gero darbo kenkėjų. Kad ir da
bar, pradėjus tiesti šiltą pagel- 
bos ranką Ispanijos didvyriš
kiems liaudies kovotojams, atsi
randa žmonių, kurie, tartum bū
tų Ispanijos fašistų pasamdyti, 
kiša koją, trukdo darbą, sėja 
nepasitikėjimą ir suirutę.

Šitais to garbingo darbo ken
kėjais, kaip ir visokio gero dar
bo, pasirodo žmonės iš Sklokos 
No. 2 pastogės. “Naujoj Ga
dynėje” (gruodžio 3 d.) ant pir
mo puslapio štai ką skaitome:

“Jau likviduotas Ispanijos 
revoliucijai remti unijų ko
mitetas, kurio pirmininku bu
vo Dubinskis. Bet man ne
suprantama, kam Michelso- 
nas su Bimba ir Mizara dar 
važinėja po kolonijas ir ko- 
lektuoja aukas Ispanijos rei
kalams, jei tos aukos nepa
siekia tikslo?”

Ot, kas kita, jeigu jie rinktų 
aukas Strazdui ir Stilsonui.

Kodėl unijų komitetas tapo 
likviduotas? Todėl, kad Dubin
skis, sugrįžęs iš Europos, pa
reiškė, kad jo vadovaujama uni
ja International Ladies Gar
ment Workers ir kitos sukels 
Ispanijos kovotojams $100,000. 
Tą sumą jisai surinko ir darbą 
užbaigė.

Bet, daleiskime, jeigu Ame
rikos konservatyviškos unijos ir 
neremtų Ispanijos kovotojų (Iš- 
tiesų, Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ir neremia — taip 
neremia, kad net atsisakė leis
ti Ispanijos darbo unijų atsto
vei Palencijai kalbėti Federaci
jos konvencijoj). Ar jau tas 
reikštų, kad ir mes, susipratę 
darbininkai, .neturėt umėme 
remti tos didvyriškos liaudies 
kovos prieš fašizmą?

Šis atviras “N. G.” išėjimas 
prieš teikimą medžiaginės pa
ramos Ispanijos kovotojams vėl 
parodo, kokie žmonės jie yra.

Mes gi šaukiame Amerikos 
lietuvius talkon Ispanijos kovo
tojams. Kiekvienas aukotas 
centas, kiekviena aukota drapa
na, kiekvienas aukotas konser
vuoto maisto kenas pasiekia sa
vo tikslą.

Dubinskio komitetas likvida
vosi (užbaigęs savb pasibrėžtą 
darbą), jo pareigas perėmė ki
ti komitetai—Spanish Defense 
Committee ir North American 
Committee To Aid Spanish De
mocracy. Kaip žinoma, pasku
tiniam savo susirinkime ir Am
erikos Socialistų Partijos Pild. 
Komitetas oficialiai nutarė pri
sidėti prie bendro fronto remti 
Ispanijos liaudies kovą.

Skloka No. 2 paleido savo 
dvokiančių gazų bombą ir prieš 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Lietuvoje Demokratinei Tvar
kai Atsteigti. Tos pačios “N. 
G.“ antram puslapyj skaitome: 

“Cleveland© suvažiavime...
dalinai atrodė, kad ten reiš
kiamas didelės didžiumos
Amerikos lietuvių protesto 
balsas. Bet ant nelaimės,
kuo toliau, tuo labiau girdisi 
ne plačios lietuviškos priešfa- 
šistinės visuomenės galingas 
protesto balsas, bet paprastas 
bimbinių davatkų cypimas.“ 
Akurat šitaip visą laiką apie 

Amerikos Lietuvių Kongresą 
kalbėjo Smetonos ricieriai iš 
“Vienybės“ ir “Dirvos“ pasto
gės. Prie jų dabar oficialiai 
prisidėjo Strazdas - Stilsonas- 
Jankauskas.

Kodėl tie Sklokos No. 2 ke
liai? Jie turi savo logiką, savo 
politinę bazę. Jie parodo tos 
nelaimingos grupės baisų poli-
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Kį IŠT1KRŲJŲ REIŠKIA ERGELIAI DELEI 
SIMPSONIENĖS ROMANSO SU KARALIUM?

LONDON.—Anglijos ka- Liaudies Fronto valdžią.

Reikalauja Madridui
Maskų prieš Fašistų 
Nuodijančias Dujas

Fašistai Užgrėbė Anglų 
Prekybos Laivų

LONDON, gruod. 4.—Is
panijos fašistų karo laivas 
sustabdė vieną Anglijos 
prekybos laivą Viduržemio 
jūroj ir nusivarė jį į savo 
prieplauką.

Madrid. — Ispanijon atsi
lankę šeši Anglijos seimo 
atstovai kablegrama atsi
šaukė į Anglijos seimą, kad 
nutartų prisiųsti Madrido 
gyventojams maskų, reika
lingų apsisaugojimui nuo 
nuodingų dujų bombų, ku
rias fašistų lakūnai pradėjo 
mėtyti.

Tarptautiniam batalionui 
tarnaująs daktaras Frankel 
liudija, kad fašistai savo 
dujomis apnuodijo jau bent 
dešimt madridiečių. Tą pa
tvirtina ir pasaulinio karo 
veteranai, patys “ragavę” 
tokių nuodų. Tai vadinami 
“žaliojo kryžiaus gesai.” Jie 
savo auką troškina ir kan
kina taip, kad žmogui ištin
sta akys, pažaliuoja veidas 
ir lyg degte dega šnervės ir 
plaučiai.

Įšėlę Mūšiai Madrido 
Fronte

MADRID, gruod. 4.— 
Siaučia patrankų kova tarp 
Madrido gynėjų ir fašistų 
del Casa de Campo narko. 
Tęsiasi įšėlę mūšiai del Po- 
zuelo, už kelių mylių į šiau
rę nuo Madrido.

Respublikiečiai Grasina Fa
šistu “Sostinei”

BILBAO, Ispanija.—Res
publikos milicininkai ata
kuoja fašistu lizdą Vitoria, 
apie 30 mylių i pietu-rytus 
nuo Bilbao. Jų lėktuvai 
6—Pirmam Puslapiui 
bombomis užmušė daugelį 
fašistų ir 1,000 sužeidė. Res- 
nublikiečiai žygiuoja linkui 
fašistų “sostamiesčio” Bur- 
goso.

Eina įnirtę mūšiai tarp 
respublikos gynėjų ir fašis
tų Guadarrama kalnuose.

tinį išsigimimą. Tos grupės va
dai virto atvirais trockistais. O 
žinote, kokiais darbais užsiim- 
dinėja trockistai Ispanijoj ir 
Sovietų Sąjungoje.

Ar tiesa, kad Sklokos vadai 
yra trockistai? Tikra tiesa. 
Toj pačioj “N. Gadynėj“ jie 
sveikina tuos, kurie sutvėrė ko
mitetą gelbėjimui trockistų. Sa
ko: “Mūsų supratimu, gerai pa
daryta, įsteigiant komitetą. Bus 
dar geriau, jeigu įsisteigs tarp
tautinis komitetas... Oficia
liam komunistams tas, žinoma, 
nepatiks.“

Aišku, kad nepatiks. Mums 
nepatinka, kad jūs, vyrai, sabo
tažu© jate rėmimą Ispanijos ko
votojų, kad nuėjote talkon 
Smetonai, šmeiždami Am. Lie
tuvių Kongresą. Nepatinka, bet 
ką padarysi. Mums nepatinka 
visi, kurie tais negarbingais ke
liais klampoja.

H----------------------------------
Japonai Uždarė Chiniečiu 

Laikraštį Peipinge
Peiping, Chinija.—Japo

nų viešpataujama Hopei- 
Chahar Taryba Šiaurinėj 
Chinijoj uždarė chinų laik
raštį “Nepriklausomąjį Kri
tiką” Peipinge, senojoj Chi- 
nijos sostinėj, todėl, kad jis 
protestavo prieš Japonijos 
įsiveržimus į Chiniją.
h---------------------------------a

Drabužiai Ispanijos 
Kovotojams

Iš visos Amerikos lietu
viai pradėjo siųsti Ispani
jos liaudžiai, kovojančiai 
su fašizmu, drabužius 
“Laisvės” antrašu. Reikia 
adresuoti ir siųsti:
Aid For Spanish People, 
832 Broadway, 6th floor, 
New York City, N. Y.
“Laisvei” siunčiant, su- 

sieikvoja daug laiko ir 
pasidaro bereikalingų iš
laidų, nes iš “Laisvės” rei
kia vežti drabužiai į New 
Yorką. Siųskite tiesiai 
augščiau paduotu antra
šu.

Brooklyniečiai, taip pat 
iš Coney Islando, Flat
bush ir East New York, 
irgi geriau vežkite drabu
žius augščiau paduotu 
antrašu, nes iš tų vietų 
arčiau į New Yorką nu
vežti negu į “Laisvę”. Tie
siai nuveždami, sutaupy
site laiko “Laisvei” ir 
sau.

“L.” Administracija, 
į---------------------------------
Laivakroviu Viršininkas

Skebauja prieš Jūrininkus
NEW YORK.—Kadangi 

Francijos jūrininkai atsisa
ko iškraut skebinius Ameri
kos laivus, tai Tarptautinės 
Laivakroviu Unijos prezi
dentas J. Ryan uždraudžia 
unijos nariams iškraut 
Francijos laivus, atplau
kiančius į Amerikos uostus. 
Tuo būdu Francijos laivas 
“Camplain” turėjo grįžt at
gal neiškrautas, su 600 to
nų krovinių.

Tokiu boikotu prieš Fran
cijos laivus J. Ryan ir kiti 
skebiniai laivakroviu vadai 
stipriai patarnauja laivų 
kompanijoms prieš strei
kuojančius Amerikos mari- 
ninkus.
PRIEVARTA IšVEže 50 

PIKIETNINKŲ
STOCKTON, Calif.—Še

rifas H. O’Dell sumedžiojo 
50 salotų streiko pikietinin- 
kų, sumetė juos į auto-tro- 
kus, prievarta išvežė toli už 
miesto, išmetė laukan ir pa
grūmojo, kad jiem “bus dar 
blogiau”, jeigu bandys su
grįžti į Stocktoną.

pitalistai, dvarininkai, aug- 
štieji dvasiškiai ir jų minis
terial nuduoda, būk jie ko
voja už “doros” palaikymą, 
kada jie priešinasi kara
liaus Edwardo norui .apsi
vesti su amerikiete Walle 
Simpsoniene, persiskyrusią 
jau su dviem vyrais. Bet čia 
ištikrųjų nėra doros klausi
mas, sako Harry Pollitt. ge-
neralis sekretorius Anglijos 
Komunistų Partijos. Jis nu
rodo, kad pačių tų ponų do
ra prasta: Jie remia krimi- 
nalę, sugedusią nazių val
džią Vokietijoj; jie šaltai 
žiūri į vargus dviejų milio- 
nų Anglijos bedarbių, kurie 
tik pusbadžiai palaiko savo 
gyvvbę iš labai mizernos 
valdiškos pašalpos.

Dabartinis Anglijos mi- 
nisterių kabinetas taipgi 
kriminališkai pataikauja įs
panijos fašistams prieš Pollitt.

“Sėdėjimo” Streikas 
Uždarė Šešis Auto.

Fabrikus Detroite
DETROIT; Mich. — Tę- 

šia “sėdėjimo” streiką 2,000 
darbininkų Midland Plieno 
fabrike—dieną naktį gyve
na dirbtuvėj ir nieko nedir
ba. Midland fabrikas gami
no automobiliam rėmus. Ne
gaudami per streiką rėmų, 
todėl užsidarė šeši automo
bilių fabrikai: Briggs Body, 
Lincoln Zephyr (Fordo), 
Chrysler, De Soto, Ply
mouth ir Dodge.

Dodge darbininkai suruo
šė masinį mitingą ir didelį 
demonstracinį paradą, kur 
važiavo 300 automobilių, 
pilni darbininkų, išreikšda
mi pritarimą streikieriams. 
Detroito Darbo Federacija 
užgyrė streiką ir pasižadė
jo jį remti.

Midland kompanijos šni- 
pai-provokatoriai paskleidė 
klastingus lapelius, būk tai 
išleistus “darbininkų komi
teto,” šaukiant “išvyt ko
munistus iš mūsų eilių.”

Wm. Carney, gumos dar
bininkų organizatorius, sa
vo kalboj mitinge pareiškė: 
“Tie lapeliai tai yra šnipų 
darbas. Ar darbininkas 
yra komunistas, ar socialis
tas, ar republikonas ar de
mokratas,”—jis sakė,—“ne
turi būt skirtumo, jeigu tik 
žmogus ištikimas savo uni
jai.”

Madrid. — fašistų lakū
nai ketvirtadienį vėl bom
bardavo Madridą dviem at
vejais, bet šį kartą mažai 
žalos tepadarė.

Augusta, Georgia. — Ill. 
Central Gelžkelio šėrininkų 
suvažiavime k o m p a nijos 
prezidentas Downs gyrėsi, 
kaip jis padidinęs pelnus, 
sumažindamas darbininkų 
skaičių.

“Dorieji” Anglų ministerial 
sužiniai leidžia augti fašiz
mui prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą Anglijoj. Ir 
į savo karaliaus įstaigą jie 
žiūri kaip į palaikytoją at- 
žagareiviškiausių kapitalo 
gaivalų prieš darbininkus. 
Bet tie ponai atranda, kad 
Anglijos karaliaus susituo
kimas su nekarališkos veis- 
iės amerikiete, o dar “gyva
našlę,” nupuldytų vardą ir 
intaką Anglijos sosto, vadi
nasi, nusilpnintų jų viešpa
tavimą prieš darbo liaudį. 
Štai kodėl jie kelia toki er- 
myderį prieš Edwardo-Sim- 
psonienės romansą, apsime
sdami neva “doros” skrais
te.

Kai del komunistų, tai 
“mes stojame už darbinin
kų respubliką,” sako Harry ♦

Washington® Valdžia 
Atimsianti WPA Dar

bus iš 450,000
WASHINGTON. — Pa- 

šalpinių WPA darbų admi
nistratorius H. L. Hopkins 
nutarė su naujais metais 
paleisti 450,000 bedarbių iš 
tų valdiškų darbų. O iki 
1937 m. sausio 20 d., sako, 
išsibaigsią pinigai ir liku
siems pašalpiniams darbi
ninkams. Taigi ūmu laiku 
vėl susidarys didžios minios 
visiškų beduonių-bedarbiu. 
Fabrikantai gi tikisi gaut iš 
ių tarpo pigesnių darbinin
kų vietoj dabartinių, bran
giau apmokamų.

Šimto miestų majorų kon
ferencija Washingtone rei
kalavo, kad valdžia nemuštų 
pašalpiniu darbų žemiau š. 
m. lapkričio mėnesio. Bet 
šalies vyriausybė, matyt, vėl 
daro nusileidimą didiesiem 
kapitalistam.

Amerikos Darbininkų Su
sivienijimo pirmininkas Da
vid Lasser pareiškia, kad 
bedarbių paleidinėjimai iš 
pašalpiniu darbų yra “nie
ku nepateisinami.” Todėl ši 
didžiulė organizacija yra 
pasirengus visomis jėgomis 
kovoti prieš žmonių mėty
mus iš pašalpiniu WPA dar
bų.

Liaudiečiai Sunaikino
33 Fašistų Orlaivius

MADRID. — Ispanų res
publikos lakūnai nušovė 
žemyn šešis didelius fašistų 
bombinius orlaivius ir 18 
lengvesnių vijimosi lėktuvų. 
Visi šie orlaiviai buvo fa
šistų gauti iš Vokietijos ir 
Italijos. Respublikos bombi- 
ninkai, be to, sudaužė-sude- 
gino devynis fašistų orlai
vius, užpuldami jų stovyklą 
Talaveroj.

Liepia Anglų Karaliui 
Pamest Simpsonienę 
Ar Nužengt nuo Sosto
---------------------------------------------------—B

Griežčiau Suvaržomas Maisto 
Pirkimas Vokietijoj

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia gruodžio 3 d. išleido 
patvarkymą^ maisto krautu
vininkams neparduot šeimy
noms sviesto, taukų ir tūlų 
kitų produktų daugiau, ne
gu nustato nazių padaryti 
sąrašai delei kiekvienos 
šeimynos. Taip trūksta įvai
rių valgių, kad gal turėsią 
būt įvesta maisto kortelės, 
kaip karo metu.

Tai ne ‘'Supuvę Grin
džiai”, o Nazių Bombos
LONDON. — Tūli Angli

jos seimo atstovai iškėlė 
aikštėn Vokietijos nazių gu
drybes, kaip jie ginkluoja 
Ispanijos fašistus. Taip an
tai, atplaukia į Hamburgą 
Ispanijos fašistų laivas ne
va su “orindžiu prikrauto
mis dėžėmis.” Naziai pride
da tas dėžes bombų, šovinių 
ir kitokios amunicijos, ir 
ant dėžių užrašo, būk “orin- 
džiai sugedę;” todėl Vokie
tija jų nepriima ir grąžina 
atgal.

O idant paslėpt, kad į 
orindžiu dėžes kraunama 
amunicija, tai tą darbą at
lieka tiktai ištikimiausi Hit
leriui naziai-smogikai.

Naziai Atėmė Pilietybę 
Iš 38 Žymių Žmonių

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia atėmė Vokietijos 
pilietybę Thomasui Mannui, 
turbūt, didžiausiam dabar 
vokiečių rašytojui, ir taip
gi išmetė iš Vokietijos 
piliečių tarpo socialistą M. 
Brauną, žymų priešfašisti- 
nį kovotoją; plačiai žinomą 
rašytoją K. Heideną, istori
ką R. Oldeną, kelis profeso
rius ir eilę kitų intelektua
lų bei fašizmo priešų, kurių 
dalis gyvena jau užsienuo- 
se. Tuo būdu atimta pilie
tybė 38-niems asmenims ir 
41-nam jų šeimynų nariui. 
Sykiu naziai nutarė užgrobt 
ir visą jų turtą.

' WASHINGTON. — In
dustrinių Unijų Organiza
vimo Komitetas su John L. 
Lewis’u priekyje nutarė pa
smarkinti o r g“ a n i z avimą 
dirbtino šilko darbininkų, 
ypač pietinėse valstijose.

Kad 9,000 tokio šilko dar
bininkų Cumberlande, Md., 
per streiką laimėjo 12 ir 
pusę nuošimčio daugiau al
gos, tuomi padrąsino kitus 
tos pramonės darbininkus į 
kovą už sąlygų pagerinimą 
ir unijos pripažinimą.

Paprasti Žmonės Daugiau 
Pritaria Karaliui

LONDON, gruod. 4.—An
glijos ministeris pirminin
kas St. Baldwin seime už- 
reiškė, jog karalius Ed war- 
das “turi arba nutraukt ry
šius su W. Simpsoniene ar
ba atsisakyti nuo sosto. Jei
gu jis nepadarys nei vieno 
nei kito iš tųdviejų žings
niu. tai aš pasitrauksiu iš 
valdžios.”

1 Tokį pareiškimą Baldwin 
padarė po slapto pasitarimo 
su visu ministerių kabinetu. 
Jis tvirtino, kad, pagal An
glijos įstatus, karalius ne
galįs privačiai apsivesti, su 
kuom jis tik pats nori.

Pranešama, jog karalius 
Edwardas neatsisakys nei 
nuo Simpsonienės nei nuo 
sosto, o ves kovą iki galo už 
“savo teises.” Bet jeigu jis 
leisis į tokią kovą, tai vy
riausias karaliaus brolis 
Yorko kunigaikštis aplei- 
siąs Angliją, o motina - ka- 
ralienė Marė, protestuoda
ma, atmesianti savo titulą 
ir pasitrauksianti iš viešo 
gyvenimo.

Anglijos didžponių dau
guma norėtų Yorko kuni
gaikštį pasodint ant sosto 
vietoj Edwardo. /

Įtakingiausias Anglijos 
buržuazijos dienraštis* 
“London Times” reikalau
ja, kad Edwardas apleistų 
sostą, jeigu jis nenutraukia 
meiliškų ryšių su amerikie
tė divorsininke Wally Simp- 
soniene, 42 metų amžiaus. 
“Daily Mail” rašo, kad tai 
privatus karaliaus dalykas.

Gruodžio 4 d. praneši
mais, Canada, Australija ir 
kiti Anglijai priklausanti 
kraštai užimtų tokią pat 
poziciją linkui Edwardo- 
Simpsonienės, kaip ir Ang
lijos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin. Tik Airijos vy
riausybė sakanti, kad Simp
soniene tai privatus kara
liaus dalykas.

Darbietis seimo atstovas 
pulkininkas J. Wederewood 
palaiko karaliaus Edwardo 
pusę ir žada įnešt sumany
mą uždraust karūnuot bet 
kurį kitą, apart Edwardo. 
Žymūs konservatorių (deši
niųjų) partijos vadas Wins
ton Churchill taipgi remia 
Edwardą.

Pranešama, kad “papras
ti žmonės abelnai pritariu” 
Edwardui. Jis taipgi turįs 
didelį skaičių savo šalinin
kų tarp kareivių ir jūrinin
kų.

MADRID.—Ispanijos val
džios lakūnai bombomis su-' 
sprogdino fašistų valdomą 
gelžkelio stotį Bargas ir 
septynis priešų vagonus, 
pilnus amunicijos; taipgi 
sudaužė fašistų tiltą.
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Pavojinga Pasaulinė Padėtis
Su kiekviena diena vis daugiau rita

mės į pasaulinio karo katastrofą. Jau 
nuo senai buvo žinoma, kad prieš Sovie
tų Sąjungą, darbo žmonių valdomą šalį, 
ruošiasi karan imperialistinės valstybės 
ir pirmoj vietoj fašistai. Į dvi dienas 
tas pilniausiai paaiškėjo, kada Vokietijos 
fašistai ir Japonijos imperialistai paskel
bė savo sutartį prieš Sovietų Sąjungą, 
kurią vadina prieš komunizmą. Juk čia 
ir vaikas supras, kad tai tik pridengimas 
karo suokalbio prieškomunistine skrais
te. Juk nei Hitleris trauks Japonijos po
liciją ir armiją kovai slopinimui Vokieti
jos darbo žmonių judėjimo, neigi Japoni
jai karo pagelba reikalinga prieš savo 
šalies dirbančiuosius.

Dar daugiau. Jau eina derybos tarp 
Japonijos ir Italijos pasirašymui tokios 
sutarties. Ji jau yra padaryta tarp Vo
kietijos ir Italijos ir greitai viešai bus 
paskelbta. Japonija, Vokietija ir Itali
ja šaukia ir kitas šalis dėtis prie to 
bendro suokalbio prieš Sovietų Sąjun
gą. O juk Europoj iš 26 atskirų valsty
bių jau tik 10 kraštų dar turi šiokį to
kį palikimą buržuazinės demokratijos, o 
kitur' viešpatauja fašizmas. Aplinkui 
Sovietų Sąjungą sudaromas geležinis 
lankas, atvirai rengiamas baisus karas. 
Tą negali fašistai paslėpti, net “New 
York World-Telegram” užva^ino Japoni
jos, Vokietijos ir Italijos karo suokalbi
ninkus “Trys Pasiutę šuniški Mušketie- 
riai.”

Japonijos imperialistai šaukia, kad So- 
1 vietų Sąjunga Tolimuose Rytuose turi 

1,000 tankų, 1,000 karo lėktuvų ir nuo 
400,000 iki 500,000 armiją. Bet labiau
siai dūksta, kad Sovietai prisibudavojo 
neįveikiamų tvirtumų, o tas Japonijos 
imperialistus išduoda su galva ir kojo
mis. Juk tvirtumos, tai ne komunizmas, 
taipgi ir iš karinio taško jas negalima ki
tur nunešti, bet iš jų tik sėkmingai gin
tis. Tvirtumos yra ne užpuolimo, bet 
apsigynimo priemonės. Japonija prieš 
jas dūksta todėl, kad jos užtveria ant Si
birą užpuolimui kelią.

Karo žygiai
Tik į dvi dienas—šeštadienį ir sekma

dienį tiek buvo padaryta karo žygių, kad 
jau kiekvienas turėtų įsitikinti, kaip 
greitai prie karo ruošiasi fašistinės ir 
imperialistinės šalys.

Japonija paskelbė, kad ji armijai ski
ria $205,000,000 ir karo laivynui $194,- 
480,000, tai yra gryniausiems karo prisi
jungimams apie ęusę valstybės įplaukų.

: Vokietijos fašistai generolo Goeringo 
lūpomis pasiskelbė, kad jau jie dabar yra 
galingesni už kaizerį 1914 metų.

Japonijos imperialistai atakuoja Vi
durinę Mongoliją, nors be didelių pasise
kimų. Kartu skelbia, kad prieš Sovietų 
Sąjungą kariaus ne vien Japonija, Vo
kietija, Italija, bet ir Finlandija, Estoni- 
ja, Lenkija, Rumunija. Pastarosios ben
drai su Vokietija pirmose karo dienose 
prieš Sovietus išstatys apie 97 divizijas.

UI Lenkijos fašistai su Rumunija atnauji
no karo sutartį, kuri tarp jų gyvuoja nuo 
1921 metų, nukreipta prieš Sovietų šalį.

Vokietijos fašistai atsišaukia, kad gy
ventojai mažiau valgytų riebalų, nes jų 
štoką, o karo metu jų bus daug reika
linga.
| Anglijos imperialistai numato baisaus 

karo pavojų, būdavo ja daugiau karo lai
vų, orlaivių ir sudarė specialę komisiją, 
kuri jau dabar supirkdinės maistą, kad 
aprūpinus Angliją ant čielų metų mais
tu, nes karo metu jai gręsia badas.

Japonijos ir Manchukuo kareiviai du 
kartus puolė ant Sovietų, buvo įsiveržę 
J Sibirą, bet abu kartus atmušti su nuo
stoliais.

Francija paskelbė, kad Vokietijos ir Ja
ponijos sutartis neva prieš komunizmą, 
tikrumoj yra karo suokalbis prieš Sovie
tų Sąjungą.

Ispanijos liaudies valdžia atsikreipė į 
Tautų Lygą, kad imtųsi žingsnių prieš 
Vokietijos, Italijos ir Portugalijos fašis
tus, kurie remia ginklais ir karo techni
kais Ispanijos fašistus. Sovietų Sąjunga 
tą remia, bet Anglija ir Francija nori ne
prileisti prie svarstymo.

Anglija numato, kad Vokietijos fašis
tai greitai pradės puolimus ant Čecho- 
slovakijos, kuri turi bendro apsigynimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Italijos fašistai ruošiasi karan prieš 
Jugo-Slaviją, kad pavergus ją ir Adria- 
tiko jūras pavertus į Italijos ežerą.

Italijos fašistai pripažins Japonijos ko
loniją Manchukuo, kaipo atskirą valsty
bę Japonijos globoj, o Japonija pripažins 
Ethiopiją Italijai.

Ispanijos fašistai buvo užpuolę tris 
Sovietų Sąjungos laivus: “Čubar,” kuris 
plaukė iš Holandijos su anglimi į Italiją, 
“Minsk,” kuris vežė anglis, ir laivą 
“Dnieprostroj.”

Italijos fašistai sako, kad jie keršys 
Sovietų Sąjungai už tai, kad Litvinovas 
gynė Ethiopiją laike Italijos ant jos už
puolimo. Italai fašistai sau į talką gau
na Vengriją ir Austriją.

Italijos, Vokietijos, Austrijos ir Fran
ci jos kalnų armijos pradėjo pratimus Al
pių kalnuose.

Philadelphijoj nuleistas ant vandens 
naujas, greitas karo laivas (kreiseris) 
“Philadelphia,” 10,000 tonų įtalpos; 
Brooklyno karo laivų fabrikai baigė tokį 
pat karo laivą vardu “Brooklyn.” Roo- 
seveltas paskelbė, kad greitai pradės bū
davot! du šarvuočius po 35,000 tonų, ku
rių kiekvieno išbudavojimas atsieis po 
$50,000,000.

Turkijos karo laivynas iš šarvuočio 
“Yavuz,” 4 nakintojų ir 4 submarinų, bu
vo apsilankęs Anglijos karo laivyno prie
plaukoj Malta.

Sovietų Sąjungoj įvyko Sovietų nepa
prastas kongresas, priimta pasaulyje de
mokratiškiausia konstitucija, akyvaizdo- 
je imperialistų ir fašistų ruošimosi už
pulti Sovietų šalį, pareikšta, kad Rau
donoji Armija ir Raudonasis Karo Lai
vynas yra neįveikiami. Sovietų karo lai
vynas nuo 1933 metų pradžios iki dabar 
paaugo 17 kartų. Orlaivynas yra di
džiausias pasaulyj, kuris turi ne mažiau 
7,000' karo lėktuvų ir greitai turės 100,-, 
000 lakūnų. Sovietai nori taikos, nesi
rengia nieką pulti, bet žada baisiai skau
džiai supliekti užpuolikus, nepaisant kiek 
jų būtų.

Greta karo prisirengimų, eina ir ant 
komunistų puolimai. Japonija padarė 
didelius areštus; Graz mieste, Austrijoj, 
areštuoja 30 komunistų; Japonijos Dar
bo Partija pasmerkė Japonijos imperia
listų ir Vokietijos fašistų karo sutartį; 
New Yorke įvyko darbininkų demonst
racija prieš karą ir už Ispanijos liaudį, 
kurioj dalyvavo apie 20,000 žmonių.

Imperialistų Nesutikimai
Nereikia manyti, kad jau fašistinės ir 

imperialistinės valstybės savo tarpe pjo- 
vynes užmiršo, kad visos išsirikiavo kry
žiaus karan prieš Sovietus, taip nėra. 
Visi jie neapkenčia Sovietų šalį, bijo jos 
pasisekimų. Kada kapitalo šalyse auga 
vargas ir skurdas, tai ten gyvenimas ge
rėja. Kapitalo šalyse krizis, o Sovietų 
Sąjungos gamyba net 7 kartus pralen
kus 1913 metų gamybą. Bet imperialis- 

• tai ir patys savo tarpe turi daug prie
šingumų, nesutikimų, kas veda juos prie 
karo.

Viduržeminėse jūrose Anglija ir Fran
cija negali ramiai žiūrėti į Italijos įsi
galėjimą ir Vokietijos fašistų veiklą. Vo
kietijos ir Japonijos fašistai padarė kar
tu sutartį, kad pasidalinti Holandijos 
kolonijas Java, Borneo, Naują Gvinėją 
ir kitas prie Australijos. Holandijos ko
lonijos užima 788,375 keturkampių my
lių žemės plotą; jos yra net 59 kartus di
desnės už pačią Holandiją ir turi gyven
tojų apie 62,000,000, tai yra 7į kartus 
daugiau, kaip Holandijoj. Holandijos 
kolonijos turtingos žibalu, anglimi ir ki
tais turtais. Vokietija ir Japonija jų la
bai nori; Paimti nieko nereiškia, nes 
Holandijos maža karo jėga. Tas Ho
landijos kolonijas globoja Anglija už 
tai, kad ji turi laisvatų bizniui.

Antras žingeidus dąlykas iškilo: Vo
kietija, Italija ir Portugalija bendrai re-

LIETUVOS ŽINIOS
Blogas Ruduo Pakenkė 

. Sėjai
Garliava, Kauno aps. šių me

tų rudens rugių ir kviečių sėja 
daugelyje vietų atrodo labai 
blogai. Retas daigas ir neau
ga. Rugių ir kviečių sėjai daug 
pakenkė šaltas ir lietingas ru
duo.

Domisi Ispanijos Įvykiais
Merkine, čia godžiai domisi 

pasaulio įvykiais, godžiai stvar
sto naujausias žinias. Gi dabar
tiniu metu susitikę kaimiečiai 
tuojaus teiraujasi, kas naujo iš 
Ispanijos vidaus kovų. . . Ap
skritai, dzūkai gyvai seka da
bartinius Ispanijos įvykius.

Pažymėtina, kad šios apylin
kės daugumas kaimiečių mėgs
ta perijodinę spaudą ir apsčiai 
ją prenumeruoja.

UTENA
Surado Degtindarį 1

Katleriai, Utenos vai. Polici
ninkas Steiblys nuvažiavęs Kat- 
lerių kaiman J. Pelakausko pir
ty rado užraugtos brogos degti
nei varyti.
šventoriuje Elgetaujaptiem 

Surašė 16 Protokolų
Visų Šventų proga švento

riuje, senu papročiu, susirinkus 
elgetoms, policija drausdama 
elgetauti už įžūlų elgetavimą 
šešiolikai elgetų surašė proto
kolus.

PANEVĖŽYS
“Maisto” Fabrike

Darbininkus sukrėtė vieno 
skyriaus meisterio elgesys su 
darbininke. Po įvykio darbinin
kė buvo atleista, o meisteris pa
liktas. Darbininkių tarpe tai su
kėlė susirūpinimą;

savo kaimynę senelę Lapėnienę 
ir degindami kojų papades iš
gavo iš jos 30 litų. Sykiu su 
šlapšinskais suėmė ir Marijo
ną Kuzmienę, kaip bendrinin
kę. š. m. spalių mėn. 8 d. Zara
suose, Panevėžio apygardos tei
smas nagrinėjo jų bylą. Šlap- 
šinskai aiškinosi, kad sumanę 
eiti į Latviją, bet pinigų netu
rėję nė cento. Tai Kuzmienė 
jiems patarusi pasiskolinti pas 
Lapėnienę. šlapšinskai sakę, 
kad jiems L. neskolinsianti. Ku- 
zminienė juokais pasakius: “Pa
pades padeginkite, tai ir sko
lins.” S. tą įsidėmėję ir dar 
palaukę keletą savaičių įvykdę 
tai, kas buvo kalbėta. Kuzmie
nė teismui teisinosi, kad tą pa
sakiusi juokomis ir nieko blogo 
negalvodama, šlapšinskai aiški
nosi, kad K. juos prigundžiusi, 
davusi degtinės “ant drąsos”. 
Teismas visus nubaudė po 7 
metus s. d. kalėjimo.

ŠIAULIAI
Parėjusi iš Baliaus 

Nusišovė
XI 8 d. Rudės g. gyvenanti 

tūla Renkienė, parėjusi su vyru 
iš baliaus, nežinia iš ko pasisko
lintu revolveriu nusišovė. Savi
žudė paliko raštelį, kuriame 
prašo vyro nekaltinti ir neieš
koti nusižudymo motyvų. Pas
laptingai atrodo, kas baliuje pa
skolino jai revolverį ir kas pa
stūmėjo į savižudybę, jei šei
mos gyvenimas, kaip pasakoja 
kaimynai, abiejų šeimos narių 
buvo gražus ir pasiturintis.

KLAIPĖDOS KRONIKA
Krašto Seimelis Priėmė 

Svarbų Įstatymą
Lapkričio 6 d. įvyko Klaipė

dos krašto seimelio 2 papras
tos sesijos 9 posėdis.- Šalią eilės

lo metų Prekybos ir pramonės 
rūmų priežiūroje.

Tuo būdu prekybos įmones
Klaipėdoje ateityje galės steigti 
tik asmens išlaikę eilę kvotimų. 
Šie reikalavimai užkirs kelią 
Kauno firmoms steigti Klaipė
doje savo skyrius ir, bendrai, 
steigti Klaipėdos krašte lietu
viškas įmones, šis įstatymas bu
vo seimelio priimtas vien tik 
einheitslistės atstovų balsais, 
lietuvių atstovai nuo balsavimo 
susilaikė.

jas. Manoma, gal būsią gali
ma pagydyti.

Teršia šventosios Vandenį
Antalieptės miestelio gyven

tojai, ypač mėsininkai, labai už
teršia šventosios upės vandenį, 
mesdami į vandenį gyvulių at
matas, padvėsusias kates, ir tt.

lūžo prie šulinio svirtis. Neto
li laksčiusiai jau nemažai mer
gaitei svirtis sužeidė abi ko-

Kaimuose Prasideda 
Nelaimės

Spalių 28 d. Vaikų vals., Vai- 
švilės kaime pabaigus kulti ūki
ninko šilkūno javus, pastarasis 
talkininkus pakvietė pabaigtu
vių vaišių. Besivaišinant, po ge
ros dozos alučio susiginčijo ir 
pradėjo muštis ūkininkai Bal- 
dyšius Juozas su Ragausku Jo
nu. Ragauskas po stiprokų 
smūgių pa!s šilkūną atsigulė, ir

smulkesnių reikalų, buvo svars
tomas ytin svarbus Prekybos 
įstatų (Handels gesetzbuch) 
pakerimas. Įstatymo pakeiti
mas priimtas trečiu skaitymu. 
Jo padaryti pakeitimai turės la
bai svarbių pasekmių. Pagal 
juos numatoma, kad prekybos 
tarnautojui, ištarnavusiam 5 
metus, atsakymo laikas yra 3 
mėnesiai, o ištarnavusiam 15 
metų—6 mėnesiai. Bet svar
biausia, kad nustatytos normos

po paros mirė.

ZARASAI
Daug Kainavęs “Juokas”
Pavasarį “L. ž.” buvo rašy

ta, kad Pakerių km., Dusetų 
v., broliai Antanas ir Petras 
šlapšinskai-Kumeliai, užpuolė'

prekybininko kvalifikacijoms 
įsigyti. Ateityje turės teisę 
dirbti prekyboje ar savarankiš
kai vesti parduotuvę tik toks 
asmuo, kuris yra įgijęs preky
bos padėjėjo kvalifikacijas ir 
atlikęs 3 metų praktikos stažą. 
O prekybininko padėjėju bus Į 
galima tapti tik per eilę moks-

Kuršių Marėse Laivininkys
tė Baigėsi

Uosto valdyba šiuo metu 
ima lauk bojus, kuriais buvo 
nužymėtas farvateris Kuršių 
Marėse. Bojus išėmus, plaukio
jimo sezonas Kuršių Marėse 
laikomas baigtu.

ALYTUS
Pritrūko žibalo

Jau antra savaitė, kai Aly
tuje negalima gauti žibalo. 
Ūkininkai atvažiavę į miestą 
vaikšto po krautuves ieškoda
mi žibalo ir pykdami sako: 
“Atėjo viduramžių laikai mo
derniškam amžiui”. Kiek gir
dėti, tai greitu laiku žibalo dar 
nebus. Dabar rudens laiku ūki
ninkams labai bloga, nes vaka
rai ilgi, reikia sėdėti patamsy  j, 
arba deginti balanas, bet dabar 
nėra tokių medžių, iš kurių bū
tų galima balanas gaminti.

MIESTELIUOSE IR 
KAIMUOSE

Neišlaikė Susitarimo
Kelmės miestelio gyv. B. kū

nas spalių 31 d. buvo lydimas 
į kapines. Velionies sūnūs prieš 
tai susitarė su Kelmės klebonu 
kun. Vituviu, kad jis sutiksiąs 
velionį netoli namų. Šį patarna
vimą, mišias atlaikyti ir ekzek- 
vijas atgiedoti klebonas sutiko 
atlikti už 35 litus. Pinigai bu
vo iš anksto sumokėti.

Kulpmont, Pa.
Nusižudė Mikas Šiurma

šeštadienį iš ryto, lapkričio 
28-tą, iš namų išėjo niekam 
nieko nepasakęs. Gi lapkričio 
30 d. irgi iš ryto Juozas Skin- 
gelis, veždamas atmatas, rado 
Miką šiurma kabanti po me
džiu apie bloką nuo namų, 
tuoj už miesto. Pasikoręs su 
dirželiu puse colio pločio, ant 
didelio ąžuolo mažos sausos 
šakos, tik šešios pėdos nuo 
žemės, taip, kad kojų pirštai 
siekė žemę. Kuomet atrasta, 
lavonas jau buvo sustingęs. 
Distrikto koronierius Dr. A. J. 
Anceravičia, kuris buvo pa
šauktas ištirti, pareiškė, kad 
tai patžudystė ir pavelijo lai
doti. Palaikus gi pasiėmė gra- 
borius Koons-Kunsevicia į Mt. 
Carmel į savo patalpą.

M. šiurma turėjo apie 50 
metų amžiaus ir buvo našlys. 
Jo moteris mirė keli metai at
gal. Paliko vieną sūnų ir vie
ną dukterį. Sūnus Jonas gy
vena Philadelphijoj, o duktė— 
Paužienė (nes jau vedus) gy
vena Detroit, Mich.

Nors šiurma jokių motyvų 
nepaliko, bet yra spėjama, 

i kad saužudystę papildė delei 
| skurdaus gyvenimo, kurį kaipo 
(bedarbiui pastaruoju laiku te
ko pergyventi.

Palaidotas gruodžio 2 d.,
(Lietuvių Piliečių Kliubo lais
vose >Oak Hill kapinėse.

Laidotuvių dieną velionies - ' ‘ - - -
kūnas sutartu su klebonu laiku 'Association valdyba paskelbė, 
buvo isnestas is namų. Tačiau1 gruodžio 1-ma 
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Vietos Saving and Loan

klebonas numirusio sutikti ne
atėjo. Tada vienas iš velionies 
sūnų tekinas nubėgo pas klebo
ną p'rašyti, kad ateitų mirusį
tėvą nešant į bažnyčią sutikti, 
bet klebonas eiti atsisakė.

Apvogė Ūkininką
Antalieptė, Zarasų apsk. Pur

vynės km. gyv. K. Talansko
lapkričio mėn. iš 3 į 4 dieną 
naktį nežinomi vagys įlindę 
pro langą į kamarą pavogė ge
rą kostiumą, paltą ir 30 litų 
pinigais. Vagys nesugauti.

Skaudi Nelaimė
Daukniūnai, Krinčio valse. 

Šio kaimo ūkin. J. G. netikėtai

Čia atvaizduojama Ispaniškos Morokkos maurai, kurie maršuoja Madri
do fronto link. Fašistas Franco juos samdo už $15 j mėnesį, bet jau ir jie 
pradeda nerimauti po fašistu generolų komanda.

mia Ispanijos fašistus, bet kartu paaiš- 
ki, kad Vokietija ir Italija ruošias pasi

dalyti Portugalijos kolonijas Afrikoj. 
Portugalija neturi didelės karinės jėgos. 
Ji turi dideles kolonijas, kurios užima 
965,754 keturkampių mylių plotą, arba 
28 kartus yra didesnės už pačią Portu
galiją.

Į šiuos fašistų žygius negali ramiai 
žiūrėti nei Anglija, nei Amerika, nei 

Francija.

Prieštaravimų daug, kurie veda pačius 
imperialistus prie karo. Darbininkų ju
dėjimas stiprėja, revoliucinis bruzdėji
mas reiškiasi imperialistų armijose, lai
vynuose, orlaivynuose ir karo mokyklo
se. Darbo masėms reikia daugiau veikti 
apgynimui Sovietų Sąjungos, Ispanijos 
liaudies, kovai prieš karą ir fašizmą, nes 
kada jau užsiliepsnos karas, tai daug 
sunkiau bus bent ką prieš jį veikti.

D. M. š.

t išmokės 
$93,500 aktualiais, (cash) pi-
nigais tiems šėrininkams, ku
rių šėrų serijos jau išmokėtos 
kaipo ant plano “endowment.”

Iš tos sumos, kaip žinoma, 
žiupsnys teks ir kai kuriems 
lietuviams. Tai visgi bus lašas 
prie padauginimo pinigų cir
kuliacijos mieste.

Lapkričio 30 vakare čia su
degė viena iš didžiausių kviet- 
kinyčių, kurios savininku bu
vo H. F. Rhoades. Ugnis su
naikino penkius viens arti ki
to budinkus. Niekas nebuvę 
apdrausta nuo ugnies. Nuosto
lių padaryta.už $15,000.

Bon Ami.

Klaidų Atitaisymas
Pereito šeštadienio “Lais

vėj”, “Ant Bedugnės Krašto” 
kritikoj, buvo pasakyta, kad 
drg. Bovinas viename susirin
kime sakė, jog d. Greatneckie- 
tis sutikęs su juom veikalo tu
rinio reikale.

Vėliau, pasikalbėjus su, d. 
Bovinu, jis sako, kad neįvar
dinęs drg. Greatneckietį, nes 
su juom nebuvo tuom reikalu 
kalbėjęs.

“L.” Rep.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. V. Lieniui.—Apysakai

tę gavome. Ačiū. Sunaudosi
me prie pirmos progos.

V. V. T. — Straipsnelis per
si Ipnas; nesUnaudosime.''

FAŠISTAI ATKIRTĘ RES- 
PUBLIKIEČIŲ BŪRĮ

. BURGOS, Ispanija, gruo
džio 3.—Fašistai skelbiasi, 
kad jų raiteliai vienoj vie
toj Madrido fronte atkirtę 
liaudies milicininkų būrį 
nuo kitų Madrido gynėjų ir 
išžudę visus atkirstuosius.
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I I I I l Vll l A ,r M E N AS «
Mirė Stambus Muzikas 

Jacob Schaeffer

garsusis 
choro di-

tik žydų

Gruodžio mėn. 1 d. New Yorke nuo širdies 
ligos staiga mirė Jacob Schaeffer, 
žydų darbininkų cho lis, Freiheit 
rigentas ir kompozitorius.

Drg. Schaeffer buvo žinomas ne 
tautybės darbininkuose, bet ir tarptautiniai. 
Ne kartą New Yorko publika gėrėjosi masi
niuose mitinguose (Madison Sq. Gardene) 
Freiheit Choro dainomis, diriguojant Schaef- 
feriui. Tūlos dainos buvo jo paties kompozi
cijos.

Schaefferis gimė 1888 metais, Kremenitze, 
Rusijoj. Iš pat mažų dienų jis mėgo dainas 
ir muziką, bet nedateklius neleido jam moky
tis muzikos. Jis lavinosi dailydės amato ir 
dainavo sinagogiškam chore.

1910 metais d. Schaefferis atvyko Jungti- 
nėsna Valstijosna ir apsigyveno Chicagoj. Dir
bo dailyde ir lavinosi muzikoj. 1915 metais 
jis jau parašė pirmą savo oratoriją “Kraujas 
ir Kankinys”.

1925 metais iš Chicagos persikėlė New Yor- 
kan, kur jis ir vadovavo didžiuliam Freiheit 
Chorui, susidedančiam iš keletos šimtų na
rių.

Schaefferis buvo Komunistų Partijos narys 
ir turėjo didelį politinį prasilavinimą.

Kai 1935 metais Maskvoje įvyko revoliuci
nių rašytojų (tarptautinis) kontestas, tai ja
me velionis laimėjo 2-rą dovaną už savo kom
poziciją.

Su d. Schaefferio mirtimi darbininkų klasė 
neteko didelio muziko, kultūros darbininko ir 
draugo-kovotojo.

Kaip Tinkamai Išnaudoti Knygą
V. NEVSKI

KNYGA IR S AVĮMOK A
Manyti, jog mokslintis šviestis galime tik

tai iš knygų, yra didelė klaida. Knygos visai 
nėra vienintelė savimokos versmė, gal nė ne 
pati svarbioji. Per daug skaitant žalos esti 
daugiau, nekaip naudos. “Toks skaitymas pa
kerta atmintį, nupratina stebėti tikrovę, ap- 

(Prof. O. 
be kriti- 
Nemaža 

vienas iš

tingina protą, nupratina galvoti” 
Lurje). Lygiai kenkia ir skaitymas 
kos, be jokio skaitymų vertinimo, 
knygų, iš viso, neverta skaityti.

Bet vis dėlto knygos yra, tikrai,
svarbiausių dalykų ir mokslinimosi darbui ir, 
aplamai, žmogaus bei žmonijos gyvenimui. 
Knygų įtaka mums labai didelė, dažnai di
desnė už kitas gyvenimo įtakas. Knygos pade- 
deda pasaulėžvalgą išsidirbti. Iš knygų semia
mės įvairių žinių. Knygos—būtinas visokio 
darbo įrankis. Svarbu kiekvienam išmokti tas 
įrankis kaip reikiant vartoti, kad būtų- daug 
naudos, nedaug tesueikvojant jėgų.

Skaityti gali sau vienas arba drauge su 
kitais (būrelyje). Iš pradžių panagrinėsime 
atskiro asmens skaitymą, o vėliau ir būrelinio 
skaitymo paž'-m- te keletą savumų.

SVARBIAUSIOS SKAITYMO SĄLYGOS
Kad geriau sektųsi knygomis naudotis, rei

kia visos eilės tinkamų sąlygų. Būtinųjų hi
gienos sąlygų čia neminėsim. Tarstelėsime ke
letą žodžių tik apie vieną kitą psichologijos 
ir organizacijos dalyką, kurie skaitymo darbą 
lengvina.

1. Skaitymas, lygiai kaip ir bet koks kitas 
darbas, eina kur kas geriau, jei jam esame 
nusiteikę. Toji nuotaika gali pareiti nuo ben
drųjų organinių priežasčių, nuo didelio domė
jimosi kuria knyga, nuo knygos pobūdžio 
(svarbus turinys, o nepersunku skaityt), nuo 
paties skaitymo sėkmės. Du pastaruoju da
lyku yra ypač svarbūs: jei knyga nemenko 
turinio ir ji sekasi negrinėti, tai iš to randasi 
ir nuotaikos. Tad svarbu mokėti pasirinkti 
gera knyga ir mokėti dirbti su ja.

2. Skaityti knygas, kurios sužadina domesį, 
vaisingiau, kaip skaityti tik iš kokio reikalo. 
Vis dėlto nereikia tuojau mesti knygą šalin, 
kaip tik ji pasirodo neįdomi. Pirmučiausia do
mesį turi bei gali kai kada atstoti valios pa
stanga, nusimanydamas, jog būtinai reikia ta
tai perskaityt. Antra, labai dažnai koks daly
kas randasi įdomus, jau apsipažinus su juo; 
ir, trečia pati domesio sąvoka nėra pastovi. 
Jei domesiu laikytume kiekvieną neilgai tetve
riančią asmens patrauką, vargu būtų galima 
juomi skaitant besivadauti; tačiaus domesys 
ir įdomumas pareina nuo skaitytojo sociali
nės būklės, gali eiti tvirtoka atrama, nusta
tant kas kam skaitytina.

3. Nereikia iš karto imti per sunkių kny
gų, nes, ir įveikęs jas nebūsi • įsitikinęs, jog 
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jas supratai kaip reikiant. Bet netinka skai
tyti ir tokias, kurių turinys perdaug skystas. 
Nedera skaityti ir tai, kame skaitytojas nieko 
neranda nauja, Skaitymas turi būti tam tik
ras darbas, sujungtas su skaitytojo valios bei 
proto pastangomis,—darbas dėl naujų žinių, 
naujų proto įgudimų. Kiekviena skaitomoji 
knyga turi būti, tartum, aukštesnė už pirmes
nes. Kas skaitydamas jaučiasi, tartum, vis 
aukštyn kopiąs—tikruoju keliu eina. Kas taip 
nesijaučia—vietoje trypia.

4. Knygų skaityme reikia laikytis tam tik
ros sistemos. Tatai nereiškia, jog reikalinga 
išskaityti tiek ir tiek, tokių ir tokių knygų. 
Taip pat nereiškia, jog negalima skaityti kar
tu 2—3 dalykų, negalima imti kitos knygos, 
ligi neperskaičius pirmosios. Skaitymo siste- 
matingumąs tereiškia tiek, kad ėjimas nuo 
vienos knygos (dalyko) prie kitos turi būti 
pagrįstas ir, be to, tarp abiejų knygų turi 
būti ir tam tikras sąryšis.

Neskaityti, nenagrinėti vienu metu keletos 
knygų, keleto klausimų, reiškia, nepaisyti 
daugybės gyvenimo reikalavimų; tatai gi 
reiškia, kliudyti plėtotis savo proto gabu
mams, pačiam besisiaurinant lyginimų, aso- 
ciacijtj plotmę. Svarbu tik, kad kiekvienam 
dalykui turėtume šiokį tokį jo nagrinėjimo 
planą ir skaitymo nuosakumą.

5. Skaitant reikia laikytis tiksliausios tvar
kos: skaityti, jei tik galima, visada tiek pat 
laiko dienoje, tas pat paskirtas valandas, ne
apleisti nenutraukti, laikytis savosios “iš
skaitymo normos” (kasdien tiek pat pusla
pių) ir tam tikro plano (nustatytų knygų są
rašo) tam tikra knygų nagrinėjimo technika 
(pastovi užrašų sistema ir kt.). Tik tuo būdu, 
kad ir nedaug teturėdami žinių ir atliekamo 
laiko, galime susilaukti iš savimokos visai ne
menkų išdavinių.

6. Darbo tempas ir jo būdai reikia tiksliai 
suderinti su atskiro asmens savumais. Vieni 
viską padaro greit, kiti—iš lėto. Mokslinimosi 
darbas reikia varyti taip pat įprastiniu tempu. 
Ar pagreitinsi, ar sulėtinsi tą tempą—-neigia
mai atsilieps darbe. Toliau, vieni protauja 
induktiškai, kiti yra linkę dedukcijai. Sutin
kamai su tuo, reikia ir savo skaitymo sistema 
nustatyti. Skirtingiems atminties tipams rei
kia skirtingai ir galvon kas dėtis.

Regėjimo ir atminties skaitytojai reikalingi 
knygų braižymo, grafinių konspektų, paveiks- 
lingųjų mokslo priemonių. Turinčiam girdė
jimo atmintį reikia skaityti balsu, klausyti ki
tų kalbos, darbuotis kuo didžiausioje tyloje, 
lankyti paskaitas. Judėjimo atminties skai
tytojas neįveiks knygų be pieštuko, be raiš
kių judesių, be skaitomosios medžiagos “ranki
nio nagrinėjimo.”

Net ir daugybė pripažintų protinio darbo 
higienos receptų, kuriuos pataria vartoti vi
siems, reikia pirma išbandyti sau, nuspręsti, 
ar skaitytojui bus iš jų naudos, nes ir čia esti 
nemenkų individualinių krypsnių, svyravimų.

Ką skaitydamas nuolatos ^ave sek: kaip 
jautiesi, kaip sekasi dirbti, ar tinka tau kuris, 
ne paties susidarytas, skaitymo higienos ar 
metodikos receptas, ir, sutinkami su tuo, keis
kis knygų, ne savo paties, receptus savais tau 
tinkamais. Tepasiliek tat, nuo ko gerėja ir 
savijauta ir patsai darbas.

SKAITYMŲ PASIRINKIMAS
Knygų gamyba daug kartų praneša vidu

tinio skaitytojo išgales: kasmet, pv., vienoje. 
S. Rusijoje išleidžia per 30,000 knygų, o šiaip 
skaitytojas per savo gyvenimą jų perskaityti 
išnagrinėti tegali visų daugiausia tūkstantį. 
Tad tuo būdu iš to knygų upelio išsiskirt kas 
geriausia, kas reikalinga perskaityti, kas įdo
mu ir kas pačiam skaitytojui įmanoma.

Naujų leidinių vertinimo reikia ieškoti tam 
tyčia leidžiamuose bibliografijos žurnaluose 
ar šiaip spaudoje (laikraščių, žurnalų)—bib
liografijos skyriuose.

Visai pasikliauti recenzijomis (ypač pirmą
ja) galima toli gražu ne visada. Daugybė re
cenzijų rašoma be atsidėjimo, vienšališkai, ar 
neišmanant kiek * reikia paties dalyko. Recen
zijos tepadeda šiek tiek nuvokti knygos vertę 
(geriau, radus 2-3 rec. tos pat knygos), o 
galutinai įvertinti tenka pačiam, tą knygą 
perskaičius.

žurnaluose kartais esti taip pat visų (ar 
svarbiausių) kurios srities raštų apžvalgos 
(ar vienų naujienų), bet vis dėlto, čia geriau 
pasinaudojus bibliografijos sąrašais. Tų są
rašui, švietimo reikalui tinkamesni rinktiniai, 
kur nurodoma geriausios knygos ir, kartais, 
jos šiek tiek apibūdinama. Menkesnės vertės 
yra ištisiniai sąrašai, kur apie atskiras kny
gas nieko nesakoma.

Rinktiniai atskirų sričių raštai nurodoma ir

LAISVE

Dailioji Literatūra

būtinoji mišką,

MAČIO-KEKŠTO

Buika
L. N. Tolstojus.

muštų, 
ir kiek

a) visų 
suprati- 

Nesu-

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

Įsigykite Šiuos Svarbiu 
Literatinius Kūrinius.

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA.

BEŠVINTANT1S RYTAS
.Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus, 

gražiausių eilių rinkinys.
288 puslapių, kaina 50c

JANONIO RAŠTAI
Tai eilės pirmutinio lietuvių darbo 

žmonių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendroves 
“Šviesos” Kaune

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis

Puslapių 263, kaina $1.00

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

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

suminėtų knygų 
dovanų

^Laisves” kaina dabar, laike va
jaus $5 metams ir $2.75 pusei m.

1

įvairiose savimokos programose bei vadovė
liuose savimokslių būreliams; ten pat esti me
todikos patarimų, kaip kuris mokslo dalykas 
skaityti nagrinėti.

Pasirenkant iš pačių knygų (knygyne, bib
liotekoj), kad ir turint šiek tiek supratimo 
iš recenzijų ar bibliografijos sąrašų, būtinai 
reikalinga knygos apžvalga. Būtent, reikia ap- 
sipažinti su antraštiniu lakštu, perskaityti pra
kalbą, peržvelgti turinio sąrašą, pavartyti at
skiri puslapiai. Antraštės lakšto svarbu vis
kas: autoriaus vardas (iš jo galima spręsti 
ir apie knygos vertę), knygos antraštė, lei
dėjai (daugelio leidėjų pats vardas save giria 
ar peikia), kelintas leidimas (naujesnieji—. 
mažiau nuo mokslo atsilikę, be to, dažnai esti 
taisyti pildyti), puslapių skaičius ir kaina taip 
pat labai svarbu, nes pasako, ir kiek tas raš
tas įmanomas (mažesnieji raštai—paprastai, 
lengvesni), ir ar veikiai jis galima perskaityti. 
Skaitydami prakalbą ir turinio sąrašą, apsi- 
pažįstame su knygos turiniu. Aplamai pažvel
gę į atskirus skyrius ir puslapius, nusivokiam 
apie tos knygos kalbos sunkumą ir turinį dar 
geriau pažįstam. Po apžvalgos jau galime nu
spręsti, ar tos knygos kalba ir turinys mums 
tinka, ar ne.

SKAITYMO EIGA
Pradedant skaityti, reikia visų pirma su

traukti į knygą dėmesis,—tariant pasirengti 
“su dūšia ir kūnu” pasinerti skaityme. Dėme
siui sukoncentruoti padeda minėtoji orientaci
nė knygos apžvalga. Paskui labai naudinga 
atsiminti, ką jūs jau žinote apie paimtą skai
tyti dalyką, klausimą.

Lyginti naujai gauųama beskaitant me
džiaga su savo senosiomis žiniomis, parinkti 
svarbiesiems knygų tvirtinimams pavyzdžių ir 
faktų iš savojo patyrimo, surišti viską aso
ciacijos ryšiais, — tat aplamai, pati 
vaisingo skaitymo sąlyga.

Skaitymų supratimas pareina nuo: 
teksto žodžių supratimo, b) sakinių 
mo ir c) teksto pilnaties supratimo, 
prantamį žodžiai ar pasakymai (dažniausiai 
svetimieji) paprastai esti nesunku rasti, jie 
ir paaiškinti lengva: tik reikia pažvelgti į 
svetimųjų žodžių arba specialinių terminų žo
dynėlį, į enciklopediją. Bet dažnai atsitinka ir 
taip: skaitytojas suprana lyg ir visus žodžius, 
tačiaus viso sakinio kaip ręikiant nepermano. 
Tat pareina nuo to, kad skaitytojas neteisingai 
arba ne visai tiksliai supranta vieną kitą ter
miną,. kad ir visai ne naują, plačiai vartojamą. 
Kas daryti? Kaip nušviesti klaidingai supran
tamas žodis? Tam reikia patikrinti žodyne ne 
tik visi svetimžodžiai, bet ir visi to sakinio 
specialiniai terminai. .

Kad daug negaištame beieškodami po žo
dynus nesuprantamų žodžių ir gerki įsidėtame 
galvon jų reikšmę, nereikia į žodyną, enciklo
pediją žiūrėti “viena akimi” ir skabėt skaity
ti toliaa, bet atsidėjas, kad įsidėmėtam atmin
tinai. Verčiaa vieną kartą ilgėliaa sastoti 
prie nesaprantamo žodžio, nekaip j ieškoti jo 
reikšmės dešimtį kartų.

Visai sąmoningai reikia žiūrėti ir į ran
damas knygose tikrinias daiktvardžias (mies
tų, šalių ir, ypačiai, žmonių vardai).

Kritiškai reikia žiūrėti ir į visas skaitme
nis, duodamus knygose. Skaitmenis supranta
me, ^pačiai, tik juos belygindami, bevesdami 
ir santykinius dydžius (procentus).

Knygų pilnatį suprantame nušviesdami jų 
minčių sąryšius, t. y. mokėdami skirti pagrin
dinius dėsnius nuo jų įrodymų, aiškinamų pa
vyzdžių (iliustracijų) ir išvadą—nuo sąlygų.

Aš turėjau šuniuką. Jo vardas buvo Buika. 
Jis visas buVo juodas, tik priešakinių kojų ga
lai buvo balti. Jis buvo iš tų šunų veisles, ku
rių apatine žiaunis ilgesnė už viršutinę, ir vir
šutiniai dantys užeina už apatinių. Bet Bui
kos apatinė žiaunis taip buvo išsikišus prie
kin, kad galima buvo tarp apatinių ir viršuti
nių dantų įsprausti pirštas. Buikos snukis bu
vo platus, akys didelės, juodos ir blizgančios, 
ir dantys, ir baltos iltys visados buvo išsikišę. 
Buika buvo ramus ir nekąsdavo, bet jis buvo 
labai stiprus ir kabus. Kai jis, būdavo, įsi
kibs į ką, tai sukąs dantis ir pakibs kaip Skur
lis ; ii’ jį, kaip vėžį, niekaip neatplėši.

Vieną .kartą jį paleido ant lokio, ir jis įsiki
bo meškai į ausį ir kabojo, kaip dielė. Lokis 
mušė jį kojom, spaudė prie savęs, blaškė į vi
sas puses, bet negalėjo atplėšti ir vertėsi rago- 
žiais, kad prislėgti Buiką. Bet Buika tol laikėsi 
įsikibęs, kol jį šaltu vandeniu apipylė.

Aš jį įsigijau dar mažą ir pats jį išpenėjau. 
Kai aš važiavau į Kaukazą, aš jį nenorėjau su 
savim imti ir liepiau jį uždaryt. Pirmą kartą 
sustojus mainyti arklius, aš jau buvau besiren
giąs sėsti į kitą vežimą, kai staiga pamačiau, 
kad keliu ritasi kažkas juodas ir žvilgantis. 
Tai buvo Buika su savo variniu kakladiržiu. 
Jis iš visų jėgų vijosi mane. Jis šoko prie ma
nęs, lyžtelėjo mano ranką ir išsitiesė pavėsyj 
po vežimu. Liežuvis jo per visą plaštaką išty
so. Jis tai traukdavo jį, rijo seiles, tai vėl iš
tiesdavo. Jis skubėjo, nelygiai alsavo, jo šo
nai šokinčte šokinėjo. Jis vartėsi nuo šono ant 
šono ir plojo į žemę uodega.

Aš vėliau sužinojau, kad jis, man išvažia
vus, išstūmė lango rėmus ir tiesiog mano pėd- 
sakiu pasileido bėgt keliu. Taip per pačią kait
rą bėgo 20 verstų.

Buika ir šernas.
Vieną kartą Kaukaze mes išėjom medžiot 

šernų, ir Buika nubėgo su manim. Vos tik me
džioklės šunes ėmė ginti, Buika pasileido bėgt 
ant jų lojimo ir dingo miške. Tai buvo lapkri
čio mėnesį: šernai tada buvo labai riebūs,

Kaukaze, miškuose, kame gyvena šernai, bū
na daug skanių vaisių: laukinių vynuogių, sku
jų, obuolių, grušių, erškėčių, gilių. Ir kai visi 
šie Vaisiai išnoksta ir juos gnybtelia šalna— 
šernai ėda, kiek lenda, ir tunka.

Tuo metu šernas būna toks riebus, kad neil
gai gali bėgioti, šunų genamas. Kai jį pagai
nios porą valandų, jis įlenda į brūzgyną ir su
stoja. Tada medžiotojai bėga į tą vietą, kur 
jis stovi, ir šauja. Iš šunų lojimo galima spė
ti, ar sustojo šernas, ar jis bėga. Jei jis bėga, 
tai šunes loja cypdami, tartum juos 
O jei jis stovi, tairjie loja, kaip žmogų, 
kaukdami.

MORTOS VILKIENĖS 
D1V0RSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).

Apysaka iš Amerikos lietuvių gy 
venimo, apie kurią daug rašo už' 
sienių spauda. Lietuvoje net au 
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

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

MOTINA
Paraše Maksimas Gorkis

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

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.”
Šioj medžioklėj aš ilgai laksčiau po 

bet nei karto neteko perkirst kelią šernui. Pa
galiau aš išgirdau šunų skalijimą ir kaukimą 
ir nubėgau į tą vietą. Aš jau buvau arti šer
no. Jau girdėjos traškėjimas brūzgyne. Tai 
šunes siautė šerną. Bet buvo girdėt iš jų loji
mo, kad jie ne puolė šerną, o tik sukinėjos apie 
jį. Staiga aš išgirdau,—kaž-kas sušlamėjo už
pakaly, ir pamačiau Buiką. Jis, matyt, pasime
tė Su medžioklės šunimis miške ir paklydo, o 
dabar girdėjo jų lojimą ir, kaip ir aš, iš visų 
jėgų riedėjo į tą pusę. Jis bėgo aikštele per 
aukštą žolę, ir man tebuvo matoma .jo juoda

• galva ir sukąstas tarp baltų dantų liežuvis. Aš 
pašaukiau jį, bet jis neatsigrįžo, pralenkė ma
ne ir dingo tankumyne. Aš pasileidau bėgt pa
skui jį, bet kuo toliau aš ėjau, tuo miškas ėjo 
tankyn ir tankyn. šakutės mėtė man nuo gal
vos kepurę, daužė per veidą, erškėčių dygliai 1 
kibo už rūbų. Aš jau buvau arti lojimo vietos, 
bet nieko negalėjau įžiūrėti.

Staiga aš išgirdau, kad šunes garsiau ėmė 
loti, kaž-kas smarkiai subraškėjo, ir šernas 
ėmė sunkiai alsuoti ir kriokti. Aš taip ir ma
niau, kad dabar Buika pasiekė jį ir kiršina jį. 
Aš iš paskutinių jėgų nubėgau per tankumyną 
į tą vietą. Pačiam tankumyne aš pastebėjau 
margą medžioklės šunį. Jis lojo ir kaukė vienoj 
vietoj, ir už trijų žingsnių nuo jo kaž-kas ju
dėjo.

Kai aš prisiartinau, aš pastebėjau šerną ir 
užgirdau, kad Buika spiegiančiai sucypė, šer
nas sukriuksėjo ir puolė ant margojo šuns, šuo 
pabruko uodegą ir atšoko. Aš išvydau šerno 
šoną if jo galvą. Aš nutaikiau į šoną ir iššo
viau. Mačiau, kad pataikiau, šernas sukriuk
sėjo ir ėmė bėgti šalin nuo manęs per brūz
gyną. šunes cypė, lojo paskui jį; per tanku
myną ėjau ir aš paskui juos. Staiga beveik po 
savo kojom aš pamačiau ir išgirdau kaž-ką. Tai 
buvo Buika. Jis gulėjo ant šono ir cypė. Po 
juo buvo bala kraujo. Aš pamaniau: žuvo 
šunelis; bet dabar nebuvo laiko jo žiūrėti, aš 
broviaus tolyn. Greit aš pamačiau šerną, šu
nes graibstė jam už pasturgalio, o jis atsi
grįždavo tai į vieną, tai į kitą pusę. Pama
tęs mane, jis šoko ant manęs. Aš iššoviau an
trą kartą beveik prikišamai, kad net šerno gė
riai užsidegė, ir šernas—sukriokė, pasvirdulia
vo ir visu kūnu sunkiai nuvirto ant žemės.

Kai aš priėjau, šernas jau buvo negyvas ir 
tik tai čia, tai ten jį trukčiojo. Bet šunys pa
sišiaušę vieni plėšė šerną už pilvo ir kojų, o 
kiti lakė iš žaizdos kraują.

Tada aš atsiminiau Buiką ir pasileidau jo 
j ieškot. Jis šliaužė man priešais ir vaitojo. Aš 
priėjau prie jo, atsitūpiau ir apžiūrėjau jo 
žaizdą. Jam buvo perrėžtas pilvas, ir visas 
žarnų kamuolys vilkosi sausais lapais. Kai 
atėjo prie manęs draugai, mes įtaisėm Buikai 
žarnas ir užsiuvom pilvą. Kol siuvom pilvą

(Tąsa 4-tam pusi.)

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Raspda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrutus, kur 

nukenčia ir lietuviai.

318 puslapių, kaina $1.00 
LAIDA ALDLD.

Reikalaudami knygų arba norėda
mi užsirašyti “Laisvę” kreipkitės 

šiuo antrašu:

427 LORIMER ST. 
Brooklyn. N. Y



Puslapis Ketvirtas

MENO SKYRIAUS DALIS

I

sTelephone! EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

šeštad., Gruodžio 5, 1936

(Tąsa iš 3-čio puslapio)
ir badėm odą, jis vis laižė man rankas.

Šerną pririšom prie arklio uodegos, kad iš
tempi iš miško, o Buiką paguldėm ant arklio ir 
taip atgabenom jį namo. Buika prasirgo šešias 
savaites ir pasveiko.

J udžiai-Kalbiai
New Yorke, “Cameo” teatre, pirmu kartu 

j buvo rodomas Mongolijos Liaudies Respubli
kos judis vardu “Son of Mongolia” (Mongo
lijos Sūnūs). Jį pagamino Sovietų Sąjungos 

j Leningrado judžių įstaiga—Lenfilm. Veikalas 
Į vaizduoja dabartinę padėtį Mongolijos Liau

dies Respublikos ir Japonijos imperialistų vieš
patavimą Mandžurijoj. Kalba mongolų, bet 
parašai anglų kalboje.

Mongolijoje buvo labai daug kunigų—lamų. 
Nors dabartinė liaudies valdžia veda apšvie- 
tą, bet vis vien dar jų daug yra ir žmonyse 
didelis religinis—burtinis pritarimas. Jaunas 
mongolas vardu Tsevan myli vieną iš gra
žiausių apylinkės merginų Dulmą. Nors Dūl
ina jį geriau myli negu visą eilę kitų, bet, 
kadangi prie jos daug vaikinų lenda, tai kar
tais ir su jais, turtingesniais, ji vaikštinėja.

Tsevan nuėjo į klioštorių, bet ten jam ne
patiko ir greitai pasitraukė. Po to jis nuėjo 
pas antros rūšies kunigą-burtininką, o tas, pa
pirktas karčiamninko sūnaus, kuris lenda prie 
Dulmos, kad prašalinus Tsevaną—pasiūlė (iš
būrė) jam, kad jis turi eiti labai toli į rytus, 
tad tik po to bus garsus vyras ir gaus Dulmą. 
Tsevanas tuojaus išjojo.

Jis pasiekė Mandžuriją (Manchukuo), per
ėjo jos sieną, čia jam prasidėjo visokios ne
laimės. Tsevanas laisvai protauja, nega
li pakęsti japonų viešpatavimo, kelia prieš 
tai protestą ir patsai patenka į jų rankas. 
Nors jį plaka, kankina, bet jis tvirtas dva
sioje. Japonijos imperialistai nuteisė nukirst 
Tsevanui galvą, kaipo baisiam revoliucionie
riai. Bet jam pavyko ištrukti—išgelbėjo 
inandžurai, kurie suprato, kad jo skelbimas 
apie laisvą Mongolijos Liaudies Respubliką 
yra ir jiems artimas, siūlantis tautinę laisvę.

Tsevanas grįžo atgal į Mongolijos liaudies 
Respubliką. Jis atsimetė nuo kunigų ir burti
ninkų, papasakojo savo valdžiai, kad Japoni
jos imperialistai su mandžurais rengiasi Mon
goliją pulti. Tuom kartu įvyko Mongolijos 
Liaudies Respublikos laisvės sukaktis ir pa
rodoma jos tankai, kanuoles, raiteliai, lėktu
vai ir kitos apsigynimui jėgos. Dulna susiran
da Tsevaną ir jie abu apsiveda.

Šis veikalas aiškiai parodo, kaip bjauriai 
Japonijos imperialistai išnaudoja mandžurus, 
kaip jie planuoja pavergti Chiniją ir Mongo
liją, tuom pat kartu ir Mongolijos Liaudies 
Respublikos prisirengimą apsigynimui.

su gengsteriais. Bet jie susipyko. Pajuto 
šaika, kad jiems gali būti blogai. Krautuvės 
savininkė pradeda kamantinėti sūnų, iš kur 
jis gauna aukso laikrodėlius.

Vieną vakarą į krautuvę pribuvo šaikos na
rys ir nudėjo krautuvininkę. Pribuvusi po
licija sulaiko visus, kas tik-tėn buvo ir prade
da klausinėti sūnų—jį kaltina užmušime mo
tinos. Bet iš keltuvo šaikos pasiuntinys nušo
vė ir krautuvininkės sūnų. Užeina naktis. 
Gengės pasiuntinys iš penkto augšto susisiekia 
telefonu su savais ir praneša, kad jis apsup
tas. Vagių šaikos nariai apsirengė į policis- 
tų drabužius ir atėję areštavo esamus polici
ninkus ir bandė išlaisvinti savo sėbrą. Bet 
tuom kartu pribuvo tikros policijos būrys ir 
juos suėmė.

Veikalas pagamintas komedijos formoj, 
žmonių gyvastys nutraukiamos, bet tuom kar
tu daromi juokai. Yra ir romano, juk be to 
negali apsieiti. Kadangi viskas dedasi naktį, 
tai ir užvardintas “The Longest Night” (Il
giausioji Naktis).

jų algas bosai apkarpė ir iki 
šiam laikui nepakėlė, nors dar
bininkai jau ne kartą pakėli
mo reikalavo — $5.75 į dieną. 
Ekonominių gyvenimo aplin
kybių priversti išėjo į streiką, 
pikietuoja kapines ir nė vieno 
numirėlio nekavoja. Miesto 
Sveikatos Departamentas yra 
tuomi labai susirūpinęs, kad 
nėra kur numirėlių padėti.

Visas San Francisco pas
kendęs streiko bangose.

Pacific.

MEDUS

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendiowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenuė 

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

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd St.

Tcl. St«rg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5*4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. ’’

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenuė 
Brooklyn, N. Y.

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

1

ii

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

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

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

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

Hartford, Conn.
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LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

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

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS
San Francisco, Calif

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą

Reumatizmas Sulaikomas

I

kad
The

The 
kom- 
sub-

L
>;

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

prieš 
darbdavių

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

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

sauvališką 
prieš

Ir vėl bitininkas Končius atve
žė

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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.

BįS*. j »J#
Streikieriai Prisirengę Ilgai 

Kovai

“Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau ' apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer Št., B’klyn, N. Y.

■

Amerikos judžiuose viešpatauja meilės ir 
gengsterizmo temos. Plačiai yra rodomas ju- 
diš “The Longest Night”. Kokis gi jo turinys? 
Vaizdavimas gengsterių veikimo. Čia veikia 
vyrai ir merginos. Vienos turtingos krautu vi- 
niiikės sūnus ir krautuvės darbininkė veikia

“The General Died at Dawn” judis paga
mintas iš užsienio imperialistų veikimo Chini- 
joj. Jame vaizduojama Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų imperialistų kova. Anglijos imperia
listai valdo pietus ir turi savo įrankius—chi- 
nus generolus su armijomis, o Amerikos— 
remia Chang Kai-sheką. Amerikos imperialis
tų agentas Harry nori pristatyti į Shanghai 
pinigus, bet anglų įrankis generolas Chang 
viską daro, kad neprileidus. Po daugelio viso
kių pavojingų susikirtimų anglų įrankis gene
rolas Chang su savo gauja plaukia laivu. Čia 
vienas anglas, girtuoklis, išprovokavo mušty
nes, kuriose gener. Changą mirtinai sužeidė. 
Generolas prieš savo mirtį nori visus išžudyti 
ir pirmiausia svetimšalius. Jo kareiviai nu
šauna anglą, jo šnipą, jau pastatė sušaudyti 
kito anglo dukterį, kurios tėvas žuvo kovose 
kiek pirmiau. Bet ji yra amerikiečio meilužė, 
tat jis—Harry perkalba generolą, pasižada 
apie jį visur paskleisti girdus, kaip jis vieš
patavo ir mirė. Tada generolas įsakė savo 
kareiviams sustoti į dvi eiles ir vieni kitus 
sušaudyti. Jie tą padarė. Generolas greitai 
mirė. Amerikietis Harry ir anglė atplaukė į 
Chang Kai-sheko prieplauką sveiki ir su pini
gais.

Tai jau paprasta Amerikos judžių užbaiga. 
Laike imperialistų intrigų amerikietis persta
tomas didvyriu, kurį nei kulkos ima, nei ug
nis degina, bet anglai—latrais ir visuomenės 
puvėsiais, sugedėliais, nenaudėliais. Visada 
taip, jeigu jau kur nors tarpe kitataučių yra 
amerikietis, tai jis bus ir protingiausias, drą
siausias, geriausias, ir nepaisant visokių kliū
čių, galų gale, jis bus laimėtoju. Tokis Ame
rikos judžių stilius. Tas reikalinga buržuazi
jai, kad žeminus kitas tautas, kad kėlus savo 
patriotizmą, kad auklėj us tautinę neapykantą 
linkui kitų tautų žmonių. Ir judyje “The Ge
neral Died at Dawn” nėra tikras atvaizdavi- ‘ 
mas imperialistų kovų Chinijoj. Jie visi ten 
turi didžiausių nenaudėlių, latrų ir gerklepjo- 
vių, bet kartu ir gudrių elementų, kad tą mil
žinišką kraštą laikyti padalinus tarpe įvairių 
generolų ir išnaudotojų. D. M. š.

sekretoriams Darbo Federaci
jos į visas valstijas, į visus 
centro Darbo Komitetus, vi
som nacionalėm ir tarptauti
nėm unijom, taipgi visom ama- 
tinėm unijom Californijoj, su 
prašymu visų imti dalyvumą 
ir daryti spaudimą ir reikala
vimą į Washingtoną.

“a. JieŠkoti teisybės už uni
jų reikalavimus.

“b. Stoti 
atsinešimą 
unijas.

“c. Yra 
keturios 
Watson,

Laivų streikieriai siunčia 
saVo atstovus į unijų susirin
kimus ir šiaip darbininkų pa
rengimus prašydami išlauki
nės paramos. Prie dabartinių 
apystovų numatoma, kad 
streikas gali užsitęsti gana il
gai, todėl streikieriai prisiren
gi išanksto į tą kovą. Harry 
Bridges pareiškė, kad samdy
tojai prašo mūsų santaikos, 
kas buvo jau sutarta per ar- 
bitraciją du metai tam atgal. 
Mes žinome, kad kareiviai su 
mašininem kanuolėm gali būti 
partraukti vėl čionai, ir mes 
žinome, kad tai nebus baikos. 
Bet, mes geriau stosime prieš 
mašinines kanuoles, negu kad 
grįšime atgal ant tų pačių są
lygų, kokios buvo pirma 1934 
metų streiko. Streiko užbaigi
mas priguli nuo pripažinimo 
reikalingumo samdymo darbi- žinimą pamatinių reikalavimų, 
ninku per unijos raštines nuo 
nėkurių darbdavių. Jeigu mes 
ir -sutiktume ant jų sąlygų, tai 
jiė visviena nebūtų užsiganė
dinę.

Laivakrovių Atsišaukimas
Tarptautine L a i v a k rovių 

Asociacija išsiuntinėjo du 
tūkstančius atsišaukimo laiškų

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

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. L, N. Y.

priparodyta, 
kompanijos,

American-Hawaiian, 
Dollar and Swayne and Hoyt,
yra tie samdytojai, kurie pa
stoja kelią sutaikymui.

“d. Priežastys del ko unijos 
negali spręsti pamatinių rei
kalavimų.

“e. Pranešama, kad 
Watson ir Dollar laivų 
panijos operuoja augšta 
sidija. valdžios laivus.

“f. Sužinota, kad streikas 
tuoj aus pasibaigtų per pripa-

“g. Atsišaukti į pirklius, 
i gyventojus, draugijas ir į pub
liką, pavieniai, kolektyviai, rei
kalauti nuo valdžios, kad sub
sidijos pinigai būtų sustabdy
ta tiem laivų savininkam, ku
rie atsisako sutikti ant pa
matinių reikalavimų. Dabarti
nis San Franciscoj laivakrovių 
streikas tikrenybėj yra “prą-

šalinimas darbininkų nuo dar
bo” pačių darbdavių. Kad at
mušti laivų, savininkų propa
gandą prieš streikierius, strei
ko bendras komitetas turės ra
dio programą kas pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį 9:15 iki 9:30 va
kare.
Prieš Pikietavimą Įstatymas

San Francisco direktorių 
boardas diskusavo prieš pikie- 
tą įstatymą; jo reikalauja 
“chamber of commerce”, kur 
priguli visi didieji šio miesto 
pirkliai, bet darbininkai už
blokavo ir tapo atidėtas, šio 
įstatymo San Francisco per 20 
metų neturėjo.
Textile Išdirbystės Streikai.

San Francisco, Textile išdir- 
bystėje dirba apie 480 darbi
ninkų įvairių tautų. Karosienė- 
Baltrunytė yra organizatorius 
nuo United Tex. Work. Union, 
vadovauja visus darbininkus 
keturiose dirbtuvėse, gatava 
vesti derybas su bosais. Drau
gė Mugianienė, sugrįžus iš kon
ferencijos, savo unijoj gavo 
sekretoriaus pagelbininkės vie
tą. Gero pasisekimo mūsų 
draugėm. Ot ir mes turime kuo 
pasididžiuoti. Juo toliau, tuo 
geriau, bravo!

San Francisco visų miesto 
kapinių 168 darbininkai išėjo 
į streiką. Keli metai tam atgal

Į 48 Valandas,
Naujas New Yorko daktaro vaistas 

tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausjnai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos.

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškiis 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 

i juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratėry, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs nė- 
sijaūsite, kad skausmai prasišalino, 
J grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
ūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs

ti ddr kitą didiią ? Valandos! šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLESBAKING

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

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

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

Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materialūs naudos.

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

iš kitą miestą ir iš Brooklyno talentai.

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
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 pasirūpintume, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

f

< •J
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[BOSTONO ŽINIOS
Įl_ veda korespondentų biuras =

RADIO

Gerbiamieji:—
šios savaitės radio progra

mas bus sekantis:
1— Al Stevens orkestrą iš So. 

Bostono.
2— Marijona Milteniutė, dai

nininkė iš Montello.
3— J. Grybas ir J. Pakarklis iš 

Norwoodo, padainuos du- 
etų.

4— Dr. M. J. Vinikas iš New 
Yorko, SLA sekretorius 
pasakys prakalbėlę.

Prašome užsistatyt savo ra
dijus ant stoties WHDH (830 
kilocikliaus) s e k m a d ieniais 
9:30 vai. ryte.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Visuose miestuose mes lie
tuviai turim labai daug pašel
pimų organizacijų. Visokių, 
visokiausių : ir saldžiausios šir
dies, ir karčiausios, ir Kazi- 
mierukų, Jonukų, Juozuku ir 
tt. ir tt.

Tai buvo savo laiku draugi
jų kūrimo gadynė. Jonas, sa
kysim, norėjo draugijai vado
vauti ir Petras neužsileido. 
Pasėkoj, arba draugija skilda
vo, arba nauja gimdavo. Įvai
riai išmarginti draugijų raikš
čiai, medaliai, ceclikai ir net 
uniformos — kiekvieną masi
no. O medžiagos draugijoms 
buvo. “Grinoriai” tada plauk
te plaukė.

didelis nuošimtis. O dalykai 
negeriau stovi ir kitose pašal- 
pinėse draugijose.

TRUMPAI KALBANT
New Yorkas Bostonui Kalba; 
Dabar Vilnių tai “Šiur” Atva
duos; Draugijos Merdi — ar 
Nevertėtų Joms Glaustis prie 
Mūs Didžiųjų Susivienijimų?

Visai kitaip dalykai virto 
dabar. Jaunimo į vietines 
draugijas pritraukti negali. 
Jie apsidraudžia apdraudos 
kompanijose. Emigrantų iš 
Lietuvos neatvažiuoja. Seni 
nariai retėja — išmiršta, štai 
pas mus. Vadinamoj Kazimie- 
rinėj per 10 šių metų mėnesių 
mirė net 16 žmonių. Tai labai

Būna, kad ir senųjų narių 
vienas kitas pasitraukia. Išsto
ja.

Mat, nekuriose draugijose, 
nariui mirus jo pomirtį turi 
sudėti likusieji nariai. Nors jie 
mėnesines duokles ir nedide
les moka, bet kartais vienu 
sykiu reikia daug pažerti.

Iš to viso išeitis, mano ma
mų, tik viena: Pasekti Chica- 
gą ir visom draugijom, ar bent 
vienodesnių pažiūrų, susijung
ti į vieną, stambesnę. O dar 
geriau tokiom draugijom susi
jungti su Liet. Darbininkų Su
sivienijimu, ar su Susiv. Liet. 
Amerikoje.

Manau, būtų jau laikas ir 
šituo klausimu susirūpinti.

Murza Neglosto.
Nuo Red. Apie portretus pa

kalbėkite pačiam kliube. Bus 
sveikiau, xjeigu .išvengsim gin
čų laikraštyje.

buryj bus nepaprastas paren
gimas—teatras. A t v a ž iuoja 
Lietuvių Liaudies Teatro gru
pė iš Brooklyno, kuri suvaidins 
veikalą “Partizanai.” Bus ir 
daugiau programos. Manoma, 
kad tai bus vienas iš geriausių 
parengimų. Rengia lietuviai 
komunistai. Parengimas įvyks 
13 d. gruodžio, 6.30 vai. vaka
re, svetainėje 103 Green St. 
Prašome jau dabar įsigyti ti- 
kietus, kurie plačiai platina
mi.

M. V.

CUMBERLAND, Mary
land.—9,000 Celanese1 (dirb
tino šilko) darbininkų strei
kavo 19 dienų, reikalauda
mi 15 nuošimčių daugiau al
gos, ir baigė streiką, kada 
kompanija sutiko pridėti 11 
ir pusę nuošimčio ir pama
tiniai pripažinti Jungtinę 
Audėjų Unija.

VALLEJO, Calif. — Tai 
nesveiku maistu apsinuodi
ję susirgo 50 šarvuotlaivio 
“Memphis” jūreivių, kaip 
pripažino patys laivyno gy
dytojai.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Gerai yra kai kada “švie

žiena.” Gerai “švieži” ir kal
bėtojai, jei tik jie geri.

Šį kartą mums papamokoli- 
nės didžiojo New Yorko žmo
nės.

P. S. E. Vitaitis jau kalbėjo 
lapkričio 29 per Minkų veda
mą radio pusvalandį.

Kalbėjo trumpai ir prastai.

Beje! Ponas S. E. Vitaitis 
buvo atvykęs čia į SLA 43 ir 
365 kuopų pokilį. Tai buvo 
paminėjimas SLA 50 metų 
sukaktuvių,

Bet toki p o k i Ii a i, ma
nau, SLA negali išpopuliari- 

» zuoti ir naudos duoti. Poki- 
T liuose susirenka tik “smeto- 

nėlė”, kuriai doleris-kitas ne
sunku išmesti. Eilinių narių, 
arba kandidatų į narius to
kiuose parengimuose nepasi- 
žvejosi. Jų reikia jieškoti lūš
nose.

Dabar gruodžio 6 d. pas 
mus per radio kalbės kitas 
newyorkietis, p. M. J. Vinikas, 
SLA sekretorius. Ką jis kalbės 
ir kpkiais reikalais mus atlan
ko — aš šiuo tarpu nežinau.

Bet va gi svarbiausia lyde
ka. Gruodžio 12-13 pas mus 

* atvažiuoja Smetonos genera- 
lis konsulas p. J. Budrys. 
Garsus Lietuvos fašistų žval- 

<gybininkas. Kad mes turim pil
nus Lietuvos kalėjimus politi
nių kalinių, tai nepamirškim 
ir ponui Budriui ačiū pasakyti.

Kaip S. Mockus “Tėvynėje” 
rašo, tai jis kalbės Vilniaus 
Vadavimo Sąjungai (kokiai?) 
dieną, o vakare bus bankietas 
(ir vėl bankietas!) konsulo 
pagerbimui, nes jis esą “vie
nas iš žymiausių lietuvių tau
tos darbuotojų.”

Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
kai kam, kur tai parūpo So. 
Bostono lietuvių darbininkų 
platus ir pasekmingas bendras 
judėjimas prieš karą ir fašiz- 

4 mą, už atsteigimą Lietuvoje 
demokratinių laisvių.

Dar biskį apie tą vadinamą 
Vilniaus Sąjungą.

S. Mockus kalba apie°vieną 
sąjungą. Bet So. Bostonas turi 
dvi tokias “sąjungas.”

Vieną jau senai turi Kata
likų Federacija įsteigus. Juk 
ir kun. Kemėšis ir dabar p. 
Uždavinis tik su katalikais 
flirtavo. Kai kam, matyt, toks 
jų flirtavimas nepatiko ir už 
tai gimė antra “sąjunga”— 
mockininkų — kaip kiti pa- 

* šiepia.
Kaip ten nebūtų — bendras 

draugijų komitetas turėtų 
budėti ir reikale į dalykus 
tinkamai reaguoti.

Worcester, Mass.
L. S. ir D. B. Draugijos Prieš- 

metinis Susirinkimas
Gruodžio pirmą, dieną įvyko 

Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Broliškos Draugijos prieš- 
metinis susirinkimas. Iš svar
besnių reikalų, tai buvo val
dybos rinkimai. Susirinkimas 
netaip labai skaitlingas buvo 
ir geroje tvarkoje ėjo veik iki 
pabaigos, daug tarimų pada
ryta- ir rimtai dalykai svars
tyta. Valdyba didžiumoje iš
rinkta iš tų pačių. Manau, ofi- 
cialis korespondentas plačiau 
apie tai parašys.

Tik pabaigoje susirinkimo 
buvo šiek tiek įsikarščiavimo. 
Buvo paduotas sumanymas, 
kad būtų atšauktas draugijos 
tarimas nerandavoti parko 
svetimtaučiams. Čia ir buvo
kai kurių draugų, priešingų 
atšaukimui, p a s i k arščiuota. 
Tačiau, pasiginčinus, susirinki
mas nubalsavo 50 balsų prieš 
2 tarima atšaukti.

D. J.

Waterbury, Conn.
Laidotuvės Mirusio Lietuvio

27 d. lapkričio mirė Jonas 
Rasimavičius Waterburio ligo
ninėj nuo plaučių uždegimo. 
Velionis dar buvo jaunas žmo
gus, vos sulaukęs 49 metų 
amžiaus. Paliko savo gyveni
mo draugę—Moniką ir dukte
rį Bronę, 4 brolius, 2 seseris; 
2 broliai ir viena sesuo gyvena 
Lietuvoj, brolis ir sesuo gyve
na Amerikoj ir vienas Kana
doje.

Velionis atvyko į šią šalį 
1906 metais. Waterbury j iš
gyveno 20 metų ir visą laiką 
dirbo ledo kompanijoj. Velio
nis pirmiaus buvo “Laisvės” 
skaitytojas, priklausė prie AL 
DLD 28 kuopos ir veikdavo pa
gal savo, išgalę, bet atsiradus 
sklokai buvo sklokos rėmėjas, 
skaitė “Naująją Gadynę”. Ve
lionis buvo rimto būdo, stam
baus subudavojimo, pavyzdin
gas. Dukterį leido mokintis 
muzikos, kuri baigė konserva
toriją. Iš lietuvių Waterburyj 
ji yra muzikoje daugiausia 
pralavinta, už tatai velioniui 
garbė, kurisai stengėsi išla
vinti savo dukrelę. Palaidotas 
Lietuvių Laisvose Kapinėse 30 
d. lapkričio. Ant kapinių drg. 
Namikas pasakė atsisveikini
mo prakalbėlę; palydėjo gra
žus būrelis pažįstamų ir 
draugų..

Ilsėkis, Jonai, Amerikos že
melėj !

Reporteris. .

Waterbury, Conn.
Iš ALDLD Vakarienės

Vakarienėj, kurią rengė 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 28 kuo
pa, buvo geras būrys svečių, 
tat ir pelno liks. Ačiū drau
gėms B. Satulienei ir M. Stri- 
žauskienei už darbą pagami
nime maisto. Vakarienė buvo 
surengta darbininkų kamba
riuose, netaip puošnioj svetai
nėj, bet darbininkai ir profe
sionalai atsilankė. Dalyvavo 
Dr. Stanislovaitis su žmona, 
laike programos pakalbėjo. 
Išsireiškus ir kitiems drau
gams ir prisiminus Ispanijos 
liaudies kovą, tam tikslui su
rinkta $6.37 aukų.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Kosi. frakcija rengia 

smagius šokius prie geros orkestros. 
Įvyks 5 d. gruodžio, Liet. Darb. Sve
tainėj, 920 E. 79th St. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Taip pat bus lei
džiama ir laimėjimų.

Komisija.

SCRANTON, PA.
Pirmadienio vakare, gruodžio 7-tą, 

7:30 vai. įvyks streikuojančių jūri
ninkų masinis mitingas IWO Darb. 
Centre, 218 Lackawanna Ave. Visi

Gruodžio 13 dieną, Water

Tel. TRObridge 633*

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard SL, j
kampas Inman St, R
arti Cenral Skvėro, I

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 7-9 vakare
Nedeliomis ir Šventadieniai* 

10-12 ryte

1 ” *' “i į; ................u-ryai

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriške su nepiliečiu vyru.
•

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

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

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

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

mitinge.

O. Rudžinskiene.

O r g. F. K.

Rengėjai.

VARPO KEPTUVE

Bus daug svarbių reikalų ap- 
taipgi nepamirškite ir naujų 
atsivesti.

Komitetas.
(285-287)

apsvarstyti.
Prot Rašt. W. Zelin.

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-776J

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. ir WIR Benas rengia 

Oyster Parę, Dailės Kliube, 20 N. 
Calhoun St. Pradžia 2 v. po piet iki 
6 vai. vakaro. Įžanga $1.00 asmeniui 
ir $1.50 porai. Kviečiame visus atsi
lankyti ir praleisti linksmai laiką.

D. P.
(286-287)

Sav. Vincas Viin i suskas 
Manageris, 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.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

A. Varaneckienė, 
(284-286) Fin. Sekretorė.

IWO nariai ir kitų progresyyiškų or
ganizacijų nariai būtinai turi pribūti 
šiame

ve
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PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97-tos kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, 8-tą d. gruodžio pas 
drg. R. Dzervi, 418 Palmer St., 7 v. 
v. Visi nariai malonėkit atsilankyt, 
nes turime svarbių dalykų aptarti.

Sekr.
(286-287)

HAMTRAMCK, MICH.
LDS 86 kp. prieš metinis susirin

kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 6 
d1. 2-rą vai. po pietų, 1035 Caniff. 
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.

HARTFORD, CONN.
BDOPK rengia didelį balių šešta

dienį, 5 d. gruodžio (Dec.), Laisvės 
Choro svet., 57 Park St., 8 v. v. 
Gerbiamieji draugai ir draugės! Šis 
balius bus vienas iš puikiausių, bus 
gera orkestrą šokiam ir taip už
kandžių ir gėrimų. Kiekvieno lietu
vio darbininko pareiga dalyvauti šia
me baliuje ir paremti darbininkiškas 
organizacijas. Įžanga 25c.

Komitetas.

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 7 d. gruodžio, Sa- 
benkos svet., 8 v. v. Kuopos nariai 
visi prašomi dalyvauti šiame susirin
kime, 
tart, 
narių

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 7 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, Liaudies name, 735 
Fairmount Ave. Draugai ir draugės, 
būtinai susirinkite visi, nes turim 
labai daug naujų ir svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taip pat bus ir delegatų 
raportas išduotas iš 6-to Apskr. su
važiavimo. Todėl prašom nepamiršti 
ateit.

HARTFORD, CONN.
TDA vietinės kuopos metinis su

sirinkimas įvyks 7 d. gruodžio, 7:30 
v. v., Laisvės Choro svet., 57 Park i 
St. Nariai visi .atsilankykite skait
lingai. Taipgi yra pareiga kiekvieno 
lietuvio darbininko priklausyti prie 
šios organizacijos, kuri lošia labai 
svarbią rolę tarpe darbininkų ir Is
panijos kovotojų už darbo žmonių 
demokratiją.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopos susirinkimas 

įvyks gruodžio 6 d., po num. 17 Ann 
Street, Harrison, N. J., 2 vai. po 
pietų. Draugai ir draugės, malonėki
te visi susirinkti j šį susirinkimą, 
nes bus labai svarbus susirinkimas. 
Turėsime prisirengti prie prakalbų, 
kurios įvyks 13 d. gruodžio ir daug 
kitų svarbių reikalų, kuriuos turėsi
me

ELIZABETH, N. J.
Paminėjimui 20 metų sukaktuvių 

nuo įsikūrimo Lietuvių Darbininkų 
Progresyvio Kliubo bus vaidinamas 
veikalas “Ant Bedugnės Krašto.” 
Vaidins garsusis Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras, vadovystėje Jono 
Valenčio. Įvyks Lietuvių Laisvės Sa
loje, 269 Second St., gruodžio 6 d. 
Durys atdaros 6 v. v. Veikalą pradės 
lošti punktuališkai- 7 v. v. Tad visi 
būkite laiku. Po lošimo bus šokiai po 
vadovyste A. Gorskio orkestros.

Kviečia Rengimo Komisija.

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos bazaras įvyks

ta gruodžio (Dec.) 3. 4 ir 5 dieno
mis, Darbininkų Centro svet., 126 
Green St. Draugės ir draugai, Kom. 
Partija kitų įplaukų neturi, kaip tik 
mūsų darbininkų parama. O K. P. 
yra mūsų darbininkų vadas ir kel
rodis laimėjimui visų kovų. Todėl 
skaitlingai paremkim šį bazarą. čia 
taipgi bus gardžių užkandžių, puiki 
muzikalė programa ir šokiai visus 
tris vakarus.

NORWOOD, MASS.
Bendro Veikimo komitetas rengia 

prakalbas ir vakarienę 6-tą d. gruo
džio, Lietuvių Salėje, 13th St. ir 
George Avė. Prakalbos ir koncertas 
prasidės 3 vai. po pietų. Vakarienė i 
6 v. v. Kalbėtojas bus “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas, dainuos] 
LLR Choras, taipgi bus dialogų ir I 
kitko. Kviečiame visus, kaip Norwoo
do taip ir apylinkės lietuvius daly- 
vausti.

N. Bend. Veikimo Komitetas.

WILKES-BARRE, PA.
APLA 51 kuopa turės savo metinį 

susirinkimą nedėlioj, 6 d. gruodžio, 
2 vai. po Į^et. Kuopos valdyba kvie- ( 
čia visus narius dalyvauti šiame susi-; 
rinkime. Taipgi yra pageidaujama,' 
kad visi nariai užsimokėtų pilnai 
užvilktas mokestis, kuopoj ir Centre 
būna daug nesmagumų, kaip nariai 
palieka skolas ant kit^ų metų. Taipgi 
turėsime perrinkti valdybą ant kitų 
metų.

NEW HAVEN, CONN.
LDS 16 kp. rengia nepaprastai 

įdomų parengimą. Šiame parengime 
bus suvaidintas veikalas “Motinos 
Širdis”, keturių atktų drama. Minimą 
veikalą suvaidins waterburiečio ga
biausi vaidintojai. Įvyks 6 d. gruo
džio, 2:30 vai. po pietų, po num. 
243 Front St. Prašome New Haveno 
lietuvius ir apylinkės skaitlingai da
lyvauti, pamatyti “Motinos širdis” ir 
tuo pat kartu paremsit LDS 16 kp.

i parengimą.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OC 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ii- Maujer Sts.

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

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

*T 1- 
M (
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Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

.rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir , telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran St.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

'ž
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Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Ryt Vakarą Pramoga su Gražia Programa

1. Kuro šilumai ir karštam
vandeniui. ,

2. Drabužių.
Medikalės pagelbos.
Padengimo išsikraustymo

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

VALANDOS: 2— 
Nėra valandų sekmadieniais.

šeštad., Gruodžio 5, 1936

7,000 Bronxo Gyventojų i 
Stato Reikalavimus '

Lietuviai Nebegali 
Lietuvoj Gyvent

Aną dieną pasitikau nesenai 
iš Lietuvos sugrįžusius Š-čius, 
gyvenančius Union Avenue, 
Brooklyne. Jie išgyvenę Lietu
voj apie metus laiko. Paklau
sus, kaip patinka Lietuva, at
sakė, kad smagu nuvažiuoti 
apsilankyti, bet gyventi labai 
sunku, nes darbų nėra. Tačiau 
ir dirbantieji negali galo su 
galu suvesti, labai skursta, iš
skyrus stambiuosius fabrikan
tus, augštuosius valdininkus 
ir stambius žemvaldžius bei 
karininkus.

Girdi, Lietuvoj gražu ir svei
ka. Lietuvos kumpiai ir laši
niai labai skanūs, ale kad jų 
nėra iš kur nupirkti. Jų gauni 
įvalias, kol yra amerikoniškų 
dolerių.

Išsikalbėjus jie priminė, kad 
pirm jų, su jais ir po jų pri
važiavo Lietuvon nemažai to
kių lietuvių, kurie nei sugrį
žimo dokumentų nebuvo pasis- 
toroję, nes buvo įsitikinę, kad 
jie niekad nenorės grįžt Ame
rikon. Dabar norėtų sugrįžti, 
ale negali. Daug tokių sutiktų 
važiuoti, kad ir užkalti kokioj 
skrynioj, bile tik sugrįžt, Lie
tuvoj negyvent.

Taigi, lietuviai myli Lietuvą, 
bet Smetonos fašistų nualinto
je, suvaržytoj ir persekiojamoj 
šalyje nebėra lietuviams darbo 
žmonėms žmoniško gyvenimo 
ir visi, kurie tik gali grįžta 
Amerikon.

Matęsis.

Universiteto Studentai 
Sudegino Trigalvį 
Fašistų Balvoną

Du tūkstančiai CCNY kole
gijos studentų suruošė demon
straciją ir parodė savo solida- 
ringumą su Ispanijos anti-fa- 
šistais kovotojais.

Jie sudegino septynių pėdų 
dydžio šiaudinį balvoną, ku
ris turėjo tris galvas, atvaiz
duojant Hitlerį, Mussolinį ir 
Franco. Herbert Robinson, 
Studentų Tarybos prezidentas, 
aiškiai įrodė, kad fašizmo pa
vojus paliečia ir kolegijas. Jis 
perskaitė kolegijos vedėjo 
John Turner laišką, kuriame 
uždraudžia studentams rinkti 
pinigų, maisto ir drabužių Is
panijos demokratijos gynė
jams.

Nepaisant to reakcinio žy
gio, studentai nusprendė tęsti 
darbą toliau ir visais galimais 
būdais padėti Ispanijos 
džiai.

liau-

Šio sekmadienio vakarą, 6 
gruodžio (Dec.), “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, bus tikrai puiki 
pramoga su koncertine pro-

dio orkestrą. O geros gaspa- 
dinės, Levanienė, šolomskie- 
nė ir Pranaitienė, gamina na
mie kilbasas, keiksus ir pajus. 
Tad svečiai gali ateit iš anks-

150 Rašytoju Užėmė 
WPA Ofisus

ALEKAS VELIČKA J. L. KAVALIAUSKAITE
grama, kurios pildyme daly
vaus Al. Velička ir J. L. Ka
valiauskaitė. Juodu yra pub
likos mylimi ne vien kaipo 
dainininkai, bet ir aktoriai, 
kurie moka perduoti klausyto
jams ir jausmą esantį dainose. 
Deklamacijas sakys maža mer
gaitė Karolina Gilmaniūtė.

Čion bus proga ir visapu
siškam pasilinksminimui ir 
pasisvečiavimui, šokiams grieš 
Geo. Kazakevičiaus šauni ra-

to prisirengę vakarieniaut- 
svečiuotis. Aišku, prie valgio 
bus ir gėrimų.

Tą puikią pramogą rengia 
ALDLD 1 kuopa. Nariai, pri
būkite patys ir atsiveskit drau
gus ! Kviečiami svečiai-vieš- 
nios iš arti ir toli. Įžanga tik 
25c. Prie įžangos bus dovanos, 
taipgi ir viduje bus progų do
vanų gavimui. Pradžia 5 vai. 
vakaro.

Komisija.

ir 
tol, 
rašytoj ai

3.
4.

lėšų.
Šiuos viršminėtus reikalavi-1 

mus Tuojautinės Pagelbos 
Biurui stato septynių blokų 
Bronxo gyventojai, kurie turi; 
išsikraustyti iki sausio 4 d.

įsi-
Pro-
nu- Mat, tie namai bus nugriauti j 
kol l ir ant. t.ns vi pi ns hus nnhnda.i

šimtas penkiosdešimts rašy
tojų, WPA darbininkų, 
briovė į Federal Writers’ 
ject, 10 E. 39th St 
sprendė ten išbūti 
gaus prižadą, kad
nebus atleisti nuo WPA dar
bų.

Mat, 73 rašytojai, Rašytojų 
Unijos nariai, gavo rožinės 
spalvos korčiukes, kurios reiš
kia atleidimą iš darbo. Tuojau 
Rašytojų Unijos delegacija nu
vyko pas rašytojų projekto 
administratorių E. E. Engel- 
horn su protestu prieš atleidi
mus. Delegacijai buvo atsaky
ta, kad jis nieko negalįs pa
daryti. Rašytojai, sužinoję 
apie tai, urmu užpuolė tą na
mą, įėjo į projekto ofisus ant 
septinto augšto ir juos užėmė.

Pašaukta policija grasino 
jėga išmesti rašytojus, bet jie 
to nedrįso daryti, nes diena 
pirm to policijos departmentas 
sukėlė New Yorko gyventojų 
rūstybę, kuomet policija žvė
riškai užpuolė artistus darbi
ninkus.

Paskiausiomis žiniomis, ra
šytojai dar vis tebelaiko ofi
sus, bet policija neleidžia jiem 
pristatyti valgio. Jie tik turi 
geriamo vandens ofisuose. Po
licija mano tuomi priverst juos 
apleisti namą.

' ir ant tos vietos bus pabuda-' 
votas privažiavimas prie Tri-j 
Boro tilto. Namuose gyvena 
7,000 žmonių ir susirgimų 
skaičius tarp jų smarkiai pa
kilo.

Rūpinasi Pasiųst 100,000 
Drabužių Ispanijai

Ketvirtadienio vakarą trys 
tūkstančiai drabužių siuvėjų 
dalyvavo masiniam mitinge 
Manhattan Opera House sve
tainėj ir atsišaukė del 100,000 
drabužių Ispanijos liaudies 
valdžios kovotojams.

Melach Epstein, kuris suki
limo metu buvo Ispanijoje ir 
dalyvavo mūšyje ties Cordova, 
davė pirmarankių žinių apie 
milicininkų karžygiškas ata
kas prieš fašistinius maurus.

Kurt 
Prūsijos 
ris, irgi 
panijos
įdomių dalykų apie darbinin
kų didvyriškumą, bet klauso- 
vus persergėjo: “Negana tik 
d i d vy risk u m o—Is p an i j a tikisi 
jūsų pagelbos.”

Rosenfield, buvusis 
Teisdarybės Ministe- 
ką tik sugrįžo iš Is- 
ir papasakojo daug

<D

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(ASAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

mas Į v a i riausios 
Degtinės, Vyno ir 

Kitokių Likerių
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts. 

(Pigiau niekur negausit)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

----------------------------------------

Vilkais ir Pasiliks
Brooklyn© lietuvių fašistų 

laikraštyje “Vienybėje” A. 
Alekna nori įkalbėti svietui, 
būk Dr. Montvidas “viešai pa
niekino ir pažemino Lietuvos 
kariuomenę.” Tasai Geležinio 
Vilko tūzas sekamai porina:

“Mūsų senieji dar tebeturi 
susidarę nepalankių Lietuvos 
kariuomenei nuomonių, laiko
si senų pažiūrų. Suėję drau
gėn, dalinasi pesimistiškais 
Lietuvos būklės klausimais. 
Vieton patriotizmą, tautos 
meilę bei vieningumą žadinę, 
nepagrįstus gandus skleidžia. 
Tokio tipo žmonių dar yra 
apsčiai. Ir tokiu tipu yra chi- 
cagietis dr. Montvidas, kuris 
lapkričio mėnesio 20 d. Brook
lyne kalbėdamas viešai pa
niekino ir pažemino Lietuvos 
kariuomenę. Gerai. Dr. Mont- 
vidui nepatinka dabartinė Lie
tuvos valdžia, bet kam reikia 
pajuokti Lietuvos nepriklauso
mybės sargai.”

Ištiesų būtų bloga, jei 
Montvydas būtų pajuokęs 
tuvos nepriklausomybės 
gus.

Visas dalykas tame,
taip nebuvo. Dr. Montvydas 
pajuokė lėbaujančius karinin
kus, fašisto Smetonos sėbrus, 
kurie girto kumščiu, taipgi 
šautuvų kambliais bei kulko
mis užčiaupia bumą eiliniams 
kareiviams ir visiems Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę my
lintiems piliečiams. Aišku, fa
šistų ir girtų rankose esant ka
riuomenės vadovybei ir pati 
kariuomenė tebūtų mažai 
reikšminga susikirtime su prie
šais.

Kiekvienas vėlinantis Lie
tuvai gerovės ragintų nuversti 
tokią fašistų ir girtų karininkų 
valdžią, tą padarė ir Dr. Mon
tvydas. Už tą stoja ir Lietuvos 
eiliniai kareiviai, bet tas labai 
nepatiko vilkeliui Aleknai, tad 
jis bando Montvydą diskredi- 
tuot. Am. lietuviai privalo ap- 
sisaugot vilkų.

Prakalbose Buvęs.

Drabužiai Ispanijai
Aną dieną išvežus pilną 

“Laisvės” troką drabužių Is
panijai, ir vėl renkasi pundai 
ir pundeliai, šiomis dienomis 
pridavė drabužių sekami:

A. Dobilienė—visokių dra
bužių.

M. Yakštienė—2 vyr. siūtus.
P. Laurukevičienė — an

trą pundą.
Simanas Dambrauskas pats 

davė daug drabužių ir surin
ko iš kitų.

Kuriem paranku, gali pri
statyti tiesiai New 
sekamu antrašu: 832 
way, 6th floor. Ten 
centralinis sandėlis.
ten neparanku, atneškite “Lai
svės” raštinėn.

Nauja Biznio Vieta

St.

Dr.
Lie- 
sar-

York an, 
Broad- 

randasi 
Kuriem

I SUSIRINKIMAI I

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

HR

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Heweta eleveiteaio stoties.

o

FOTOGRAFAS

--------- --- ------------------------------------

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

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

Kumštininkas Joseph Com- 
forti, 25 metų, rastas nužudy
tas kambaryje užpakalyje jo 
saldainių krautuvės, 248 E. 
114th St. Manoma, kad tai 
įvyko besiginčinant su kitais 
kozirninkais.

Naujai Modemiškai Įtaisytas

RESTAUR ANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

ATDARA ANKSTI RYTĄ IKI VĖLAI VAKARO KASDIENĄ 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Drg. A. Valilionis ir 
Marcinkevičius (Great Necko 
Marcinkevičiaus sūnus) atida
rė restoraną ir gėryklą 110-62 
Corona Ave., Corona, N. Y. 
Biznio vieta .užvardyta Fai- 
view Restaurant and Bar. Lei
dimas jau gautas. Vieta įreng
ta labai gražiai; valgiai ga
minami skaniai. Teisybe, ten 
lietuvių nėra,* bet biznio savi
ninkai tikisi biznį daryti iš 
svetimtaučių, nes priešais jų 
biznį rengiama pasaulinei pa
rodai vieta. Biznio vieta atda
ra ir sekmadieniais.

Linkėtina draugams Valilio- 
niui ir Marcinkevičiui gero 
pasisekimo.

Pačios didžiosios atidarymo 
iškilmės įvyks už savaitės šeš
tadienį, 12-tą d. šio mėnesio. 
Bus duodami puikūs pietūs, 
taipgi šokiai.

ir pažįstamus atsilankyti.
Reporteris.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gruodžio 7-tą, 8 
vai. v., “Laisvės” raštinėje. Draugai, 
visi ateikite Į šį susirinkimą, nes tu
rim svarbių reikalų atlikti, kaip tai 
kuopos valdybą išrinkt, taipgi Centro 
Komiteto Nominacijų Blankas išpil
dyt. Nesivėluokit.

A. Bataitis.
(286-287)

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
tomis a t d aras 
nuo '1 valandoj? 
dieną iki vėlai.

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, L. I.

(281-286)

Geras Susidraugavimas
Kaip jau žinoma, 29-tą die

ną lapkričio, Labor Lyceum 
salėje įvyko dviejų grupių lo
šiami du veikalai. Apie veika
lus ir lošimą jau buvo repor
terio aprašyta ir aš apie tai 
nebeminėsiu. Aš tik noriu pa-, 
sakyti štai ką:

Tą vakarą vėlokai po vaidi
nimo aš dar užkliuvau į tos 
pačios salės restaurantą. Gi 
žiūriu prie vieno didelio stalo 
sėdi mūsų abiejų grupių ak
toriai. Viduryje jų sėdį reži
sierius Jonas Valentis ir re
žisierius Jonas Juška, sveikin
dami viens kitą linksminasi.

Kad linksminasi, tai tas ne
nuostabu, bet labai geras da
lykas, kad mūsų teatro režisie
riai ir aktoriai suėjo 
gerą draugiškumą. Ir 
atrodo, tai ateityj jie 
meno darbą išvien.

Besilinksminant gi J.
įnešė, kad reikia aktorių pare 
surengti. Visi su dideliu 
džiaugsmu tam pritarė ir pa
re neužilgo gal įvyks.

Linkėtina, kad šis draugiš
kumas tarp mūs režisierių ir 
aktorių gyvuotų ir kad visi 
išvien meno darbą dirbtų.

Girdėjęs ir Matęs.

Kviečia drau
gus

ANTANAS KASMOCIUSKontraktoriai Laužę 
Unijos Sutartį 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.

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

Tel. EVergreen 8-8520

kad
PRANEŠIMAS

Daugeliui draugų yra 
ma, kad aš savo laikrodžių 
krautuvę pardaviau. Bet, ku
rie norėtų pirkt laikrodžių, 
žiedų arba šiaip iš auksinių 
daiktų, kreipkitės prie manęs, 
aš kiekvienam teisingai patar
nausiu ir pigiau, negu seniau. 
Ypatingai, kurie norite pirkt 
gerų deimantų ar laikrodžių, 
aš jus nusivešiu į “olselį” 
(wholesale), kur galėsit gaut 
geriausį pasirinkimą. Arba 
galėsiu atvešt į namus, kurie 
pareikalaus per laišką iš apy
linkės.

Beje, turiu ir naudotų
rędėlių už pigią kainą. O kam 

^reikalinga pataisyt laikrodis, 
taipgi aš jums pataisysiu. Tai
gi, išsikirpkit antrašą:

V. Januška.
104-56 118th 

Richmond Hill,

žino-

4/

laik-

i tokį 
kaip 

veiks

Juška

Apyskaitų komisionierius P. 
Blanshard savo raporte, majo
rui LaGuardijai pažymėjo, 
kad 8 malioriai kontraktoriai 
laužę sutartį su unija, mokė
dami malioriams po $5 į die
ną vieton sutartyje įrašytų 
9-nių dol. Jie buvo samdomi 
Liaudies Mokyklų darbams. 
Jis sako, kad kontraktoriai 
bus už tai teisiami.

Raporto dalis apie taip va
dinamą “kick-back” (išmokė
jimą algų sulyg sutarties, kad 
parodyti unijos ir valdžios at
stovams, būk laikomasi sutar
ties, o po išmokėjimo atsii
mant dalį tų pinigų atgal) su
laikyta, kol pasibaigs Martin 
“Buggsy” Goldstein byla. Jisai. 
nesenai tapo nuteistas neribo-1 
tam laikui už visokias šunybes 
prieš unijistus.

Kaltinamomis firmomis yra:
L. Yukelson, Samuel Jenks, S. 
Herson, I. Glasser, L. Glasser,
M. Friedlander, ir J. ir A.
Painting Co. i

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043
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GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Iš naujo prasidėjo 
teisme tarp Mrs. Gloria Van
derbilt ir jos mirusio vyro se
sers Mrs. Whitney už globoji
mą 12 metų dukrelės Glorijos j 
Vanderbilt.

Palindęs po troku taisyti jį, 
Lorenz Weinberg, 40 metų, 
neteko sąmonės nuo carbon 
monoxide dujų, nes troko mo
toras veikė tuo metu.

Nuvežus ligoninėn jis tapo 
atgaivintas.

Ant .W. 106th St., ties Co
lumbus Ave., ant kalno, susto
jo busas ir jis pradėjo važiuot 
atgal. Busas atsimušė į krau
tuvės langą ir sužeidė keturis 
keliautojus.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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




