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Labai gražus žygis. 
“Kunigų “Draugo” 

patarimas.
Sovietų žeme.
Mes ir jie.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

“Kiekviena socialistų patalpa 
turi būti stotimi reikmenų Is
panijos kovotojams”, skaitome 
“Socialist Call.” L a i k r a štiš 
karštai ragina Socialistų Parti
jos narius ir organizacijas, 
taip pat narius Jaunųjų Socia- 
listų Lygos mestis darban rin
kime drabužių, maisto ir pini
gų Ispanijos liaudies kovoto
jams.

t Sako, kad vienoj “house par
ty” Long Island socialistai su
metė t..m tikslui $120. Labai 
graži ir nuoširdi parama Ispa
nijos žmonėms.
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Ispanų Fašistai Užgrobė 
Sovietų Laivą

Nusivarė Jį į Savo Prie
plauką Centą

I^abai sveikintinas šis prakil
nus Socialistų Partijos žygis. 
Komunistai ir socialistai gali ir 
privalo kooperuoti šiame darbe. 
Didesnė vienybė, didesnė galy
bė, platesnis masinis pritari
mas, geresnės pasekmės.

Chicagos kunigų “Draugas” 
nenurimsta neįkišęs nosį į sve
timus reikalus. Jis ir vėl mo- 

k kiną darbininkus neskriausti 
savo samdytojų. “Draugas” už
draudžia organizuotiems darbi
ninkams kovoti už augštesnes 
algas. Girdi:

Juk visi garai žinome, kad 
gerai organizuoti darbininkai 
gali išsikovoti ir turi labai 
augštas algas, o neorganizuoti 
darbininkai tegauna labai že
mas algas. Ar tokia padėtis 
teisinga?

“Draugas”, žinoma, atkerta, 
kad “neteisinga”. Neteisinga 
kunigams ir kitiems kapitalistų 
užtarėjams. Bet labai teisinga 
darbininkams.

Kad neorganizuoti darbinin
kai gauna labai žemas algas, tai 
kaltė ne organizuotų darbinin- 

» kų. -Tegul neorganizuoti susi
organizuoja. Dabar štai eina di
delis vajus plieno pramonėje ir 
kitose pramonėse. Puiki proga 
neorganizuotiems darbininkams 
įstoti į industrinę uniją ir lai
mėti tas augštas algas.

“Draugo” patarimas, kad or
ganizuoti darbininkai turi “nei
ti per daug toli”, tai yra, ne
kovoti už augštas algas, yra at
kreiptas prieš darbininkus. Jis 
kalba darbdavių lūpomis.

GIBRALTAR. — Ispani
jos fašistų šarvuotas laivu- 
kas mušė du kanuolės šū
viu virš Sovietų prekybos 
laivo “Stepan Kalturin,” 
2,498 tonų įtalpos. Su ka
riniu fašistų laivuku buvo 
keturios kanuolėmis gink
luotos valtys; ir “Stepan 
Kalturin” tapo priverstas 
sustoti. Tada fašistų laivai 
apspito jį ir nusivarė į savo 
prieplauką Ceuta, Ispaniš
koj Morokkoj. Fašistų ofi- 
cieriai, sulipę į Sovietinį 
laivą, elgėsi tartum jie bū
tų jo komandieriai.

Finijos Atstovybė-Fa- 
šistų Lizdas Madride
Liaudies Milicininkai Ja
me Sučiupo 400 Fašistų

Nepaprastai gerai eina Sovie
tų Sąjungos plieno gamyba. 
Paskutiniais pora mėnesių nu
statytas planas pralenkiamas

* keturiais ar penkiais nuošim
čiais. Paprastosios geležies ga-

r myba taipgi išpildo numatytą 
planą. Visa sunkioji pramonė 
su kaupu išpildo antrąjį penkių 
metų planą.

Kad dar metus kitus nebū
tų karo! Sovietų žemė, kaip 
koks didelis skurzdėlynas, dir
ba, skubina, juda. Karas labai 
pakenktų krašto kultūrinio ir 
medžiaginio žmonių būvio ge
rinimui. Bet galingi priešai 
grūmoja darbininkų tėvynei. 
Sunertomis rankomis Vokieti
jos Hitleris, Italijos Mussolinis, 
Vatikano papa, Japonijos My- 
kado rengiasi karan.
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Mūsų revoliuciniam judėjime 

nepaprastai daug darbininkiš-
* kos energijos. Kaip pažiūri į 

kitas partijas, į kitas lietuviš
kas grupes, tai mes stovime ke
liomis galvomis augščiau. štai 
ir dabar, iškilo Ispanijos liau
dies kovos rėmimo reikalas, vi
sur mūsų eilėse tiek daug susi
domėjimo, tiek daug rūpesčio, 
tiek daug darbo ir pastangų. 
Draugai patys aukoja, draugai 
renka aukas. Parengimai, ma
siniai mitingai, visur kolektos 
Ispanijos kovotojams!

•žiūrėkite, mes išleidžiame 
du dienraščiu. Išleidžiame dvi
savaitinį laikraštį, trimėnesinį 
žurnalą ir dar knygų. Na, o 
smetonininkų frontas nepajėgia 
savo locnomis spėkomis nė vie
nos knygos išleisti. Lenda į

MADRID. — Finijos 
(Suomijos) atstovybės rū
me Madride buvo suspitę 
virš 400 Ispanijos fašistų, ir 
iš ten jie skleidė savo veik
lą prieš respublikos val
džią. Kada liaudies milici
ninkai ir policija, pagaliaus. 
apsupo tą priešų lizdą, tai 
fašistai ėmė pro langus mė
tyti bombas, kuriomis betgi 
sužeidė tik vieną pasitaikiu
sį vaiką. O kai milicininkai 
ėjo vidun, į juos fašistai 
pradėjo pyškinti iš kulka- 
svaidžių. Bet milicininkai 
vis tiek prasilaužė vidun ir 
suėmė visus tuos įnamius. 
Atstovybėje rado didelį 
daugį gatavų ir dar dirba
mų bombų. ,

EXTRA!
Algėcyras, Ispanija, gruo

džio 6.—2,500 jaunų Italijos 
fašistų atplaukė talkon ge
nerolui Franco prieš Ispani
jos Liaudies Fronto valdžią.

Madrid, gruod. 6—Fašis
tų lėktuvai vėl kartotinai 
bombardavo Madridą. Vie
name bombardavime daly
vavo 22 iki 30 itališkų orlai
vių.

Roma. — Universiteto 
studentų laikraštis “Roma 
Fascista” rašo, kad Italija 
tikrai kovojo, kovoja ir ko
vos išvien su Ispanijos fa
šistais prieš respublikos vaį- 
džią.

draugijas ir prašo aukų išlei
dimui savo vado Juozo Sirvydo 
biografijos. Matomai, Smetona 
tam tikslui neduoda litų. Na, 
o argi Tysliavoms, Karpiams, 
Strimaičiams, Vinikams ir Vi- 
taičiams rūpi savo kaštais savo 
buvusį vadą pagerbti. O akis jie 
turi geras. Visa jų kultūra su
siveda į kumpį ir bačką.

Per daugiau dešimt metų jie 
neišleido nė vienos knygos! O 
kaip jie moka čiulbėti apie lie
tuvybę, apie lietuvišką kultūrą, 
apie tautos garbę.
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Anglijos Karalius
Apleidžiąs Sostą

Del Simpsonienės
Seimo Dauguma Priešinga 

Jo Ryšiam su Amerikiete
Karaliaus Mylėtinė Pabėgo 

į Franci ją
LONDON, gruod. 6. — 

Pranešama, kad šį. pirma
dienį karalius Edwardas 
“beveik tikrai atsisakysiąs 
nuo sosto,” užuot pamesti 
savo mylėtinę amerikietę 
persiskyrėlę W. Simpsonie- 
nę, kaip kad reikalauja mi
nisterių kabinetas su St. 
Baldwinu priekyje.

Associated Press neofici
aliai paduoda žinią, gautą 
Australijoj iš Londono, jog 
karalius pasirengęs apleis
ti sostą del Simpsonienės.

Karaliaus - Simpsonienės 
pusę Anglijos seime pa
laiko žymus politikas Win
ston Churchill ir apie 100 
kitų atstovų, bet didžioji 
seimo narių dauguma, kaip 
įmatoma, nesutiktų leist ka
raliui susituokt su Simpso- 
niene. 'Darbo Partijos va
das Atlee jau pirmiau pasi
sakė remsiąs ministerių ka
binėta prieš karaliaus pora
vimosi su Simnspniene, nors 
pulkininkas Wedgewood ir 
tūli kiti darbiečiai seime 
reikalauja palikt karaliui 
teise pačiuotis, su kuo jis 
nori.

Nepriklausomoji D a r bo 
Partija išleido pareiškimą, 
jog ji nesipriešins karaliaus 
vedyboms su Simpsoniene 
todėl, kad tokios vedvbos 
silpnintų sosto intaką Ang
lijoj; o tai. girdi, pasitar
nautų judėjimui už karali
jos panaikinimą ir respubli
kos ikūrimą Anglijoj.

Katalikų s a v a i tr a štiš 
‘‘Tablet” reikalauja palikt 
karaliui laisve pasirinkt 
sau žmona. Sako, jog kata
likai priešingi perskyroms, 
o, Simpsoniene yra persisky
rus jau su dviem vyrais ir 
abudu tebėra gyvi; bet ka
dangi visi Anglijos valdi
niai turi teisę skirtis ir vėl 
tuoktis, tai kodėl atimt tei
sę karaliui?—klausia “Tab
let” redakcija.

Lordas Stafford Cripps, 
seimo “augštojo” rūmo at
stovas, sako, jog Baldwino 
ministerių kabinetas keliąs 
lermą prieš karaliaus ro
mansą su Simpsoniene to
dėl, kad jinai yra amerikie
tė. Jeigu ji būtų Anglijos 
aristokratė, tai, girdi, nebū
tų jokio ermyderio, nežiū
rint, su kiek vyrų jinai bū
tų persiskyrus.

Cannes, Franci j a, gruo
džio 6.— Iš Londono pabė
gus, čia atvyko W. W. Simp
soniene ir apsistojo pas sa
vo draugę amerikonę H. L. 
Rogers’ienę. Būdama Ang
lijoj, ji gavo šimtus laiškų 
su grąsinimais ją nužudyt, 
jeigu jinai nepasitrauks nuo 
karaliaus.

Darbiečiai Turi, Imt Anglijos 
Valdžią, Pareiškia Komunistą 

Partija
LONDON. — Anglijos 

komunistai kritikuoja dar- 
biečių vadą Atlee, seimo at
stovą, kuris pasakė, kad 
jis nesutiktų sudaryt dar- 
biečių ministerių kabinetą, 
jeigu pasitrauktų konserva
torių (dešiniųjų) ministeris 
pirmininkas St. Baldwin su 
savo kabinetu. O Baldwin 
grąsina taip padaryt, jei 
karalius Edward atmes 
Baldwino reikalavimus: ar
ba nusikratyti Simpsonie- 
nės arba atsisakyti nuo sos
to.

Anglijos Komunistų Par
tija sako: “Tegul Baldwin 
pasitraukia,” ir tada tėgul 
darbiečiai paima šalies vai
rą į savo rankas.

Karalius Gali Pats Pasirinkt 
Sau Žmoną, Sako Anglijos 

Komunistai
LONDON. — Delei kara

liaus Edwardo romanso su 
amerikiete S i m p s o niene 
“nėra visai jokio krizio, kas 

i liečia - Anglijos darbininkų 
klasę,” rašo Anglijos Ko
munistų Partijos organas 
“Daily Worker”: “Tegul 
karalius susituokia, su kuo 
jis nori. Tai yra asmeniš
kas jo dalykas.”

Anglijos vyriausybė su 
St. Baldwin priekyje kelia 
skandalą del karaliaus ry
šių su Simpsoniene todėl, 
kad nori nukreipt darbo 
žmonių domę šalin nuo to
kių rimtų klausimų, kįaip 
bedarbių bruzdėjimas del 
geresnės pašalpos, ir augan
ti žmonių reikalavimai, kad 
Anglija paremtų Ispanijos 
liaudies kovą prieš fašis
tus.

Unijos Viršininkas Peršovė 
Streikuojantį Marininką
HOUSTON, Texas.—Kai 

streikuojančių jūrininkų de
legatai ėjo į jiem pripažin
tą svetainę, juos revolverio 
šūviais pasitiko Wilbur Dic
key, skebiškas viršininkas 
Laivų Ugniakurių Unijos, 
ir pavojingai peršovė veik
lų streikierį Johnny Ka- 
ne’ą. Išgirdę apie tai, 
streikieriai - jūrininkai. ta
da užpuolė ir suskaldė gal
vą Dickey’ui ir gengsteriš- 
kam jo sėbrui “Happy” 
Harry Hopkinsui.

Annecy, Franci j a. — Kal
nuose netoli nuo čia rado 
sudužusį Vokietijos lėktuvą 
su Ispanų fašistų propagan
dos lapeliais.

Užsienių Fašistų Šaikos 
Talkon Sėbram Ispanam

Nazių Armija Atsiuntė 
5,000 Savo Parinktų 

Karių

LONDON. — Pasitvirti
na pirmesni pranešimai, jog 
pereitą savaitę Hitlerio ar
mijos vadai atsiuntė 5,000 
parinktinių nazių karių į 
talką Ispanų fašistams 
prieš Liaudies Fronto val
džią. Be to, kaip praneša 
Anglijos konsulai ir Anglų 
karo laivų viršininkai, kas
dien vis daugiau talkininkų 
atvyksta fašistams iš Airi
jos, Vokietijos ir,Italijos.

Auto. Darbininkai Lai
mėjo Sėdėjimo Streiką
Išsikovojo 90 Nuošimčių 

Savo Reikalavimų

DETROIT, Mich. — 1,200 
darbininkų visą savaitę 
streikavo, “sėdėdami,” neiš
eidami dieną nei naktį. iš 
Midland plieno kompanijos 
fabriko; ir pagaliaus laimė
jo savo reikalavimus 90 
nuošimčių, praeitą pęnktą- 
dienį. l'asr fabrikas gami
na automobilių plieninius 
rėmus. Per streiką, todėl, 
pritrūko rėmų automobilių 
fabrikams ir šeši jų del to 
buvo laikinai užsidarę.

Streikierių laimėj imai 
/yra šitokie:

10 nuošimčių daugiau al
gos dirbantiems nuo valan
dų ir tiek pat priedo dirban
tiems nuo kavalkų (akordi- 
niai), bet eigoje kelių savai
čių kompanija turi visiškai 
panaikint darbą nuo kaval
kų Turi mokėt pusantro 
sykio daugiau už darbo lai
ką virš 8 valandų per dieną 
arba virš 46 vai. per savai
tę. Moterims darbininkėms 
pakeliama alga bent iki 58 
ir pusės centų per valandą, 
o vyrams iki 66 centų. Kom
panija pripažįsta Jungtinę 
Automobilių D a r b i n inkų 
Uniją; prižada pirmenybę 
darbe senesniems darbinin
kams prieš naujai imamus; 
ketina paleisti visus žino
mus šnipus. Sargai ir kiti 
tarnautojai taipgi gauna po 
5 centus priedo per valan-

Laimėję kovą darbininkai 
ir darbininkės, baltieji ir 
negrai, su dideliu džiaugs
mu demonstraciniai išmar- 
šavo į susirinkimą Slovakų 
svetainėn, sunėrę rankomis 
ir dainuodami “Solidarity” 
(Vienybę).

Masinę pradžią sėdėjimo 
streikams, kaip žinoma, pa
darė Francijos darbininkai, 
užimdami dirbtuves, apsigy
vendami jose. Jų pavyz
džiu dabar paseka daugelis 
Amerikos darbininkų, 
skelbdami sėdėjimo strei
kus.

- Manila, Filipinai.—Nepa
prastai smarki viesulą už
mušė 32 žmones.

Ispanų Fašistai Urmu 
NuodysiąMadrido Ka 

rius ir Gyventojus ,

........--. ...... sr

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Komunistai Francijos Seime 
Nepasitenkinę Valdžios “Be- 

pusiškumu” del Ispanijos
PARYŽIUS. — Francijos 

ministeris pirmininkas L. 
Blum šeštadienį seime pra
dėjo kalbėti apie savo pasi
traukimą iš valdžios todėl, 
kad 72 komunistai seimo at
stovai atsisakė balsuot už 
jo “bepusiškumo” politiką,, 
kas liečia Ispanijos respub
likos karą su fašistais. Ko
munistų vadai Thorez, J. 
Duclos ir kt. reikalavo, kad 
Blumo valdžia leistų Ispa
nijos vyriausybei pirktis 
ginklų iš Francijos, kuomet 
Hitleris ir Mussolinis taip 
urmu ginkluoja Ispanijos 
fašistus.

Socialistai ir vadinami 
“radikalai socialistai” (libe
ralai) perkalbėjo Blumą lik
tis ministerio pirmininko 
vietoj. Sekusiame balsavi
me Blumo politika tapo už- 
girta 350 , balsų prieš 171. 
Komunistai susilaikė nuo 
balsavimo.

Galutinai Priimta Nauja 
Sovietų Konstitucija
MASKVA. — Visos So

vietų Sąjungos Aštuntas 
Kongresas, 2,500 delegatų, 
vienbalsiai užgyrė Naują 
Sovietų Konstituciją, sykiu 
priimant ir tūlus pataisy
mus, kuriuos perstatė re
dakcinė konstitucijos komi
sija su J. Stalinu priekyje. 
Visas kongresas didžiausiu 
entuziazmu sveikino nąują- 
ją socialistinę konstituciją, 
baigdamas I n t ernacionalo 
dainavimu.

Vienas pataisymų duoda 
teisę Prezidiumui Vyriau
sios Sovietų Tarybos skelb
ti karą ne tik prieš valsty
bę, kuri užpuls Sovietų Są
jungą, bet taipgi ir prieš tą, 
kuri užpuls šalis, su kurio
mis Sovietai turi tarpsavi- 
nės pagelbos sutartis. Da
bartiniu laiku Sovietų Są
jungą turi tokias sutartis 
su Franci ja ir čechoslovaki- 
ja.

30 Nazių Lėktuvu Masiniai 
žudė Madridiečius

Penktadienį ir šeštadienį 
30 iki 35 fašistų lėktuvų kar
totinai bombardavo Madri
dą sprogstančiomis ir pade
gančiomis bombomis. Juo
di vokiški lėktuvai jau ne
paisė, kur jie sėja mirtį ir 
gaisrus. Žemai skrisdami, 
jie be atodairos žudė, sprog
dino ir degino žmones ir na
mus. Vėl daugiausia ište- 
rioip moterų ir vaikų. (Šiuos 
žodžius berašant, Madrido 
vyriausybė dar nepaspėjo 
suskaityt visų aukų fašisti
nio įšėlimo.)

f

Respublikiečiai Kirto Prie
šams Skaudžiausią Smūgį

30 Fašistų Orlaivių 
Nekariškius žmones

’•V
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MADRID. — Visi kariai 
fašistų, apgulančių Madri
dą, yra aprūpinti maskomis 
apsisaugot nuo nuodingų 
dujų. Tai ženklas, kad fa
šistai patys ruošiasi užpult 
nuodų bombomis masiniai 
žudyt Madrido gynėjus ir 
nekariškius jo gyventojus. 
Jau jie yra padarę tokią 
pradžią.

Liaudies Fronto valdžia 
todėl pereitą šeštadienį at
sišaukė į Anglijos vyriau
sybę, kad tuoj parduotų Is
panijai kiek reikiant maskų 
apsisaugojimui nuo fašistų 
nuodingų dujų. Po atsišau
kimu pasirašė ir šeši Angli
jos seimo atstovai, įvairių 
partijų žmonės, kurie da
bar lankosi Ispanijos respu
blikoj. ,

Respublikos gynėjai per
eitą savaitę kirto skau
džiausią iki šiol fašistam 
smūgį Madrido priemies
čiuose, sako Associated 
Press. Jie supliekė priešus 
žiaurioje keturių dienų ko
voje, kur krito keliolika 
šimtų karių iš abiejų pu
siu.

Fašistai bandė perkirst 
susisiekimą 1 i a u d i ečiams > r 9 ■ /
tarp Madrido ir Escorialo/į 
šiaurvakarius, ir tarp Gua- •* 
darrama kalnų ir Madrido. 
Vienu atveju jie buvo UŽ- < 
ėmę Pozuelo ir Humeray < 
miestelius, už kelių mylių ' 
nuo Madrido. Bet respubli
kiečiai, padarydami audrin
gą kontr-ataką, išmušė prie
šus iš jų užimtų pozicijų ir 
kriušinančiai atmetė juos 
atgal.

Šiame mūšyje taipgi did- 
vyriškai atsižymėjo pulkai- 
užsieninių savanorių, kovo- zu
jančiu po respublikos vėlia-* -di 
va. Associated Press žinio
mis. vienas pulkas ių‘ čio- 4 
nai buvo rusai, o kitas sii- 
sidarė iš italų ir vokiečių’’* 
kovotoių prieš fašizmą.

Iki šiol smarkiausiais fa
šistu kariais buvo laikomjį. h 
afrikiečiai maurai ir užsie- 
niniai legionieriai, bet sve-t jfj 
timšaliai respublikos gynė- ? 
jai juos viršija ir narsa ir * 
kariškais gabumais.

Vienintelė fašistams vil
tis “paimt Madridą” telie
ka tik nuodijančiomis oro 
bombomis ir nuodų švirkš- 
tvnėmis bei skystąją, švirk
ščiama ugnim, kain kad da
rė italų fašistai prieš ethio- 
pus.
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Madrid. — Madrido gynė
jų prieš-orlaivinės kanuolės 
pereitą penktadienį nukirto 
žemėn vieną vokišką fašistų 
lėktuvą.
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of March 3, 1879.

sėja narių tarpe suirute^ piktumus, kenkia 
organizacijos pasitikėjimui, prestižui ir, kas 
aršiausia, apkrauna Centrų nereikalingais 
darbais, kurie sulaiko mus nuo atlikimo bū
tinai reikalingų ir organizacijai svarbių 
darbų.
Girdėjome, kad skundų specialistais 

yra fašistinio plauko žmonės, kuriems 
rūpi savos ambicijos ir sava politika, o 
ne SLA. Šiuo tarpu, kada organizacija 
yra sunkioj padėtyj, visi SLA nariai tu
rėtų ją gelbėti, o ne skandyti giliau sun- 
kumuosna. Nariai privalo kooperuoti 
su pild. taryba, bet ne savo begėdiškus 
skymus varinėti. .Deja, fašistinis ele
mentas tik jieško progos, kad SLA rei
kalams pakenkus.

Iš Lietuvos klauso, tai ant tokių parengi
mų, kur aiškinami pačių dar
bininkų uždaviniai kasdieninio

bų. Bet deja, kad daug nesi
matė net pačių draugų, o tas 
įvyksta del asmeniškų pasi-

Reikia Padaryti Tam Galas
Valdžia pradėjo paleisdinėti iš WPA 

(Works Progress Administration) dar
bų darbininkus ne šimtais bet tūkstan
čiais. Su gruodžio mėn. 15 d., š. m., sa
koma, būsią paleista išviso 415,000 dar
bininkų.

Atleisdinėjimai padaryti neva lėšų 
taupymo sumetimais. Bet pamirštama, 
kas bus su atleistaisiais darbininkais. Pa
mirštama, kad daugelis jų kol dirbo, tol 
gyveno.

Viskas daroma, tarytum, prezidenti
nius rinkimus būtų laimėjęs ne Roose- 
veltas, o Landonas. Rooseveltas nesigai
lėjo gražiausių pažadų darbininkams. 
Jis sakė (dviem dienom prieš rinkiminę 
dieną) Madison Sq. Gardene, New Yor
ke, kad jo kova tik pradėta. Girdi, an
trame savo termine jis jau daug daugiau 
darbuosis už žmonių reikalus.

Bet štai, praėjo vos vienas mėnuo, 
kaip tie pažadai jau pamiršti ir to pa
ties Roosevelto administracija atjungia 
nuo darbų šimtus tūkstančių žmonių.

Net miestų majorų susivienijimo veik, 
komitetas pasiuntė prezidentui raštą, 
prašantį neleisti nuo darbų darbininkų, 
kadangi tas labai apsunkins municipali
tetus, priverčiant juos šelpti atleistuo
sius nuo WPA darbų darbininkus.

Aną dieną New Yorke miesto policija 
daužė galvas artistams, kai šie užprotes
tavo prieš leidimą jų nup.^PA darbų. 
Rytoj ir poryt matysim tokių žygių po 
visą šalį.

Dirbanti ir bedarbiai darbininkai pri
valo nepasiduoti; jie privalo protestuoti 
prieš atleisdinėjimą iš WPA darbų dar
bininkų.

Tik suglaustomis jėgomis ir solidarybe 
bus galima laimėti savo reikalavimai.

Dar Vis Tardo
SLA sekr. Vinikas, raportuodamas pa

starajam pild. tarybos suvažiavimui, be 
kitko, pranešė:
e Nors Susivienijimo padėtis, kaip yra ra

portuota pereitais metais, patenkino beveik 
visas valstijas ir visos valstijos išdavė 
“license”’ tačiau dvi valstijos išdavė -leidi
mus su sąlyga, kad mes ateinančiais metais 
turime pataisyti savo neprielankų mirtin
gumo, uždarbio ir investmentų prižiūrėjimo 
stovį. Tos dvi valstijos yra Ohio ir New 
York. Ohio valstija pranešė savo nusista
tymą laišku iš rugpjūčio 26, 1936, o New 

' Yorko valstija užvedė tardymą. Tardymas 
įvyko Albany, N. Y. rugpjūčio 25 d., 1936 
ir tęsėsi New Yorko skyriuje, rugpjūčio 27 
d., rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 15 d., 1936.
Tai ištikrųjų prastas reiškinys, kada 

jau valstijos pradeda organizaciją varyti 
per šerengą. Portas Vinikas ten pat ra
portavo, kad prie bendrų nesmagumų 
prisidėjo dar ir tas, kad numirė SLA ak- 
tuaTaš, W. H. Gould, dirbęs organizaci
jai per 25 metus. “Jo netikėta mirtis su
laiko daugelį mūsų organizacijos nuo se
niau planuojamų patobulinimų sumoder- 
nizavimui Susivienijimo ir kartu sudaro 
nepaprastus sunkumus sudaryti šių me
tų aktuarinę valstijoms atskaitą,” parei
škė sekretorius.
I Be šitų didžiųjų organizacijai vargų, 
yra, sako p. Vinikas, ir mažesniųjų. Gir
di,

pastaruoju laiku yra įsivyravus tartum 
kokia tai laikina mada “skundų.” Daug tų 
skundų tačiau yra daromi pasiremiant ne
teisingais ar beprasmiais kaltinimais ir 
daug jų atrodo, kad jie daromi tik bendram 
pasitrukšmavimui ar pasipolitikavimui. To
kie’skundai, nors jie yra beprasmiai, visvien

Iš Vargingo į Pasiturintį Gyvenimą
“Raudonasis Artojas” talpina daug ži

nių iš kolchozų ir kolchozninkų gyveni
mo. Žiniose dažnai aštriai keliama savi
kritika, kovojama su apsileidimu ir dar
bo kokybės prastu pastatymu. Greta to, 
kas kart vis daugiau ir daugiau žinių 
pasirodo apie pasisekimus, apie naujus 
laimėjimus ir reiškimąsi šviesesnio gyve
nimo. Štai viena tokių žinučių apie kol- 
chozninką Dobricką.

Kolchozo “Udarnik” kolchozniko Dobric- 
ko Jono šeima susidaro iš 6 dukterų ir 2 
mažesnių sūnų. Prieš stojant į kolchozą 
buožės juokėsi iš Dobricko, kad su savo 
dukterimis jis nieko neuždirtis kolchoze ir 
visuomet vaikščios apiplyšęs. Dobrickas 
įstojęs į kolchozą parodė, kad su savo duk
terimis jis gali atsiekti kultūringo ir pasi
turinčio gyvenimo.

1935 m. Dobricko šeima išdirbo 1,242 
darbdienius. Už darbdienius jis gavo 176 
pudus grudų kultūrų, 854 pūdus bulvių ir 
1,736 rub. 99 kap. pinigų.

Jis turėjo užsėjęs ir savo daržą, iš kurio 
gavo gana gerą bulvių ir daržovių derlių.

1936 m. per 9 mėnesius jo duktė Viera 
turi išdirbusi 417 darbdienių. Kuomet fer
mos vedėjas išėjo į kariuomenę, Viera Do- 
brickaja stojo fermos vedėja ir tuo pat lai
ku prižiūrėjo karves rekordistes. Darbą ji 
atlikdavo labai gerai. Dabar kolchozas ją 
pasiuntė rajonan į fermos vedėjų kursus.

Dobricko šeima dabar gyvena pasiturin
čiai ir kultūringai. Visi gerai ' apsirėhgę, 
kambariuose šviesu ir švaru, gėlių daug, ant 
langų rezginiuoti uždangalai.

Dobrickas pats jau 61 metų senukas, bet 
jis dirba arklių prižiūrėtoju ir negali būti 
be jokio darbo, nors dabar jau jis galėtų 
ilsėtis. Visi Dobricko vaikai mokinasi.

Šiemet Dobricko šeima dar daugiau už
dirbs darbdienių ir gaus didesnį užmokės
iu. Iš nuskurdusio biednioko šeimos, jie ta
po kultūringa pasiturinčia šeima.

Panašių Dobrickių Sovietų žemėj 
šiandien yra milionai. Tik prieš kelis 
metus buvę smulkūs, neturtingi, apdris
kę mažažemiai valstiečiai, šiandien turi 
progą pakilti, pasiturtinti ir gyventi kul
tūrišku gyvenimu.

Išarė Senų Pagražintų 
Plytų

Merkinė. Lapkričio 6 d. Na- 
vasodų km. pil. T. Volungevi
čius savo sklype ant vieno kal
niuko išarė senų plytų. Plytos, 
matyt, yra senos—liekanos čia 
buvusio kokio tai pastato. Jos 
pagražintos “karūnomis”, šešia
kampėmis žvaigždėmis, mėnulio 
pusrutuliu, ereliais, liūtais ir k. 
Kad čia kas būtų kuomet nors 
gyvenęs, ir seniausi vietos žmo
nės nebeatmena. Kai kurios ply
tos visai sveikos ir visi pagra
žinimai labai aiškūs. Vietos gy
ventojai domisi, kas ir kuomet 
čia galėjo gyventi.

UTENA
Specialistų Apskaičiavimu

Smėlėtose lengvose Joniškio, 
Malėtų, Kuktiškių ir Linkmenų 
valsčių žemėse vasaros sausros 
vasarojui padarė apie 80,000 li
tų nuostolių.

Pažymėtina, kad nuo sausrų 
nukentėjo kaip tik apskrities 
vargingiau gyvenantieji vals
čiai.

ŠIAULIAI
Sulaikytos Recidivistes

XI 6 d. turgavietėje tūla 
Brunėizerienė A. ir šnarienė J. 
susitarusios ištraukė pil. Ru- 
daitienei E. iš palto kišenės pi
niginę su pinigais, tačiau čia 
pat buvo pastebėtos ir sulaiky
tos. Br-nė jau bausta.

Kitą, recidivistė Bernotaitė G. 
sugalvojo originalų būdą vogti: 
ji eidavo per butus, kur buvo 
išnuomojami kambariai, apžiū
rinėdavo juos, pažadėdavo iš
nuomoti ir ta proga ką nors 
nukniaukdavo. Muziejaus g. 14 
pas tūlą K. ji pavogė pliušo 
gabalą, Stoties g. 14 n-ry pa
vogė 2 indus uogienės, bet XI 
7 d. pakliuvo ir vėl padėta ka
lėjimai!.

Jau Griaunama Cerkve
Šiomis dienomis jau pradėti 

pirmieji stačiatikių cerkvės iš 
turgaus aikštės prikėlimo dar
bai. Pirmiausia griaunama ap
link cerkvę mūro siena, o už 
dvejeto savaičių pradės griauti 
ir pačią cerkvę.

Estijos ir 563 kitų valstybių 
piliečiai. Tranzitu pervažiavo 
3,292 svetimšalių: 1,135 Latvi
jos, 983 Vokietijos, 473 Estijos 
ir 701 kitų valstybių pilietis.

Per pirmuosius 10 mėn. šie
met Lietuvos piliečių atvyko 
14,392, išvyko 19,449; svetim
šalių atvyko 34,808, išvyko 35,- 
076, tranzitu pervažiavo 38,171.

Su sienos kortelėmis (regis
truojama tik išvykstant) šiemet 
spalių mėn. išvyko per Latvijos 
sieną 19,482 Lietuvos piliečiai 
ir 2,351 svetimšalis; per Vokie
tijos sieną—41,334 Lietuvos pi
liečiai ir 87,576 svetimšaliai.

Šiemet sausio — spalių mėn. 
išvyko per Latvijos sieną 227,- 
205 Lietuvos piliečiai ir 32,405 
svetimšaliai; per Vokietijos sie
ną, 238,728 Lietuvos piliečiai ir 
253,193 svetimšaliai. 1935 m. 
sausio—spalių mėn. išvyko per 
Latvijos sieną 250,126 Lietuvos 
piliečiai ir 35,929 svetimšaliai, 
per Vokietijos sieną—200,350 
Lietuvos piliečių ir 516,889 sve
timšaliai, o 1934 m.—išvyko 
per Latvijoš sieną 322,059 Lie
tuvos piliečiai ir 14,190 svetim
šalių, per Vokietijos sieną— 
401,591 Lietuvos pilietis ir 2,- 
665,034 svetimšaliai.

gyvenimo, svetainė turėtų būt 
kupinai užpildyta darbinin
kais, jeigu jiems rūpi ryto
jaus klausimas.

Minersville, Pa.

Neramu Naciškos Kultūros Centre
“Liet. Žinios” paduoda sekamą įdomią 

žinią:
“Politiken” praneša, kad Vokietijos kul

tūros rūmuose šiomis dienomis įvykęs tik
ras skandalas. Tai įvyko sąryšy su tarp
tautiniu romano konkursu. Vokietijos žūri 
komisija, kurios pirmininku buvo poetas 
Rudolfas Bindingas pripažino geriausiu vo
kiečių romanu “Paskutinė Savaitė.” Atida
rius voką pasirodė, kad romano autorium 
esąs Vengrijoje gyvenąs vokietys jur. dakta
ras Paul Neubauer.. Jo romanas buvo pa
siųstas ir į Londoną, kaip geriausias vokie
čių romanas. Londono žūri komisija šio ro
mano nepripažino geriausiu pasaulyje, bet 
filmų bendrovė “Warner Brothers” paėmė 
tą romaną nufilmuoti. Viskas buvo puikiau
sioj tvarkoj. Bet dabar staiga kilo skanda
las. Pasirodė, kad romano autorius yra žy
das. Tai buvo kaip perkūno smūgis iš gie
dro dangaus nacių kultūros rūmams. Jie tai 
laiko tiesiog Vokietijos meno Išjuokimu ir 
išdavimu. Daugelis nacių laikraščių kaltina 
tik žinomą nacių poetą Bindingą ir klausia 
jo, kaip jis dabar mano nuplauti šią gėdą.
Matyt, del to įsiutę naziai atėmė pilie

tybės teises iš Thomo Manno, garsiausio 
vokiečių novelisto, kuris 1929 metais ga
vo Nobelio dovaną. Thomas Mann, mat, 
stoja prieš fašizmą ir karą,. dėlto, nors 
jis airių kraujo, naziams visvien “neko- 
šer.”

Rąstas Užmušė Darbininką
ŠIAULIAI. — XI 10 d. apie 

7 v. ryto Gamenų kaime Papilės 
vi. prie statybos darbų kritus 
rąstui, užmuštas darbininkas 
Zibolis Juozas, kilęs iš Klaišių 
kaimo, Pipilės vi.

Keleivių Judėjimas Per 
Vokietijos Sieną

KAUNAS. — Centralinio 
statistikos biuro duomenimis, 
su pasais šiemet spalių m. Lie
tuvos piliečių per valstybės sie
nas atvyko 1,926, išvyko 1,422. 
Svetimšalių atvyko 2,104, iš jų 
717 Latvijos, 855 Vokietijos, 21 
Estijos ir 511 kitų valstybių pi
liečių. Išvyko 2,516, iš jų 794 
Latvijos, 1,115 Vokietijos, 44

Lapkričio 29 d. įvyko pra
kalbos surengtos priešfašisti- 
nio komiteto ir ALDLD 9-to 
Apskričio. Mainierių unijos 
salėje kalbėjo drg. D. M. šo- 
lomskas, generalis sekr. ALD 
Literatūros D r a u g i jos. Pro
gramą išpildė Shenandoah Ly
ros Choro dalis jaunuolių, po 
vadovyste drg. D. Judzentavi- 
čienės, sudainuojant keletą 
dainelių pertraukoj prakalbų.

Kalbėtojas ir choras savo 
užduotį atliko patenkinančiai, 
susirinkusi publika buvd pil
nai užganėdinta, kaip kalbėto
ju, taip ir choristų žavinan
čiais balsais meliodijos. Bet 
kas link visuomeniškos publi
kos Minersvillės apylinkėj, tai 
rimtas klausimas, kodėl taip 
skystai lankosi ant tokių svar
bių parengimų? Ar gi jau čia 
viskas taip patenkinančiai ei
na, kad jie ant visko tik ran
ką numoja?! čia man vienas 
kitas žodis priseis tuom klau
simu tarti.

Nežiūrint to, kad d. A. B. 
ilgesnes koresp. pasmerkė, pa
reikšdamas jas mesti į gurbą, 
bet aš negaliu su keliais žo
džiai trumpai užbaigti, sulig 
tuo nurodymu; matydamas ko 
darbininkams trūksta, todėl aš 
ir pabrėšiū plačiau tuo klausi
mu.

Momentas yra tokis svarbus 
darbininkams dabartiniu lai
ku, kad jie neturėtų pamesti 
minčių nė ant vienos minutės, 
kokia ateitis jų laukia. Jeigu 
darbininkai jaučiasi, kad jie 
yra žmonės ir reikalauja žmo
niškų teisių, kas jiems pri-

Amerikos Suvienytų Automobilių Darbininkų Unija 
veda didelę kampaniją, kad įrašyti tūkstančius tos in- 
dustrijost darbininkų į uniją. Philip Murray, Plieno 
Darbininkų Organizavimo Komiteto pirmininkas kal
ba susirinkime Hamtramck, Miph.

Prakalbos buvo rengiamos 
dviem svarbiais klausimais 
darbininkams. Buvo garsyta, 
kad kalbėtojas plačiau išaiš
kins visą svarbą tų klausimų. 
Tą užduoti kalbėtojas atliko 
pilnai, bet kas pasidarė su 
darbininkais, kad jie neatsi
lankė skaitlingai? Juk rodos, 
kad Minersvillės publiką su
daro didžiumoj juodosios in
dustrijos angliakasiai ir su 
problema susitinka kasdien, 
kurios išrišimas stovi bendram 
fronte visų darbininkų. Ir ko
dėl jų taip mažai atsilankė į 
taip svarbų šaukiamą susirin
kimą ?!

Programe prakalbų buvo 
pažymėta du svarbiausi punk
tai, kuriuos praleisti nežinoji
mu darbininkams, nėra patei
sinama. - v

Šiandien žiūrint į tarptauti
nę padėtį viso pasaulio, rodos 
neturėtų rastis nei vieno dar
bininko, kuris nekreiptų do
mės į padėtį Ispanijoj. Ten 
darbininkai kovoja už duonos 
kąsnį, už pasiliuosavimą, už 
apgynimą savo ir vaikučių 
gyvybės! Jie gyvastį aukoja, 
kraują lieja — vyrai-moterys, 
prieš užpuolusį pasiutusį dar
bininkų kraujo gėriką fašiz
mą! Kovoja ne tik su savo ša
lies žmogėdomis, bet ir Vokie
tijos, Italijos .ir Portugalijos. 
Įsitėmykit, kaip šiandien ben
drai fašizmas puola darbinin
kus, kad atimti paskutines tei
ses kaipo žmonių, prislėgti, 
kad jie negalėtų nė pasijudin
ti, terorizuoja ir žiauriausiai 
žudo nekaltus kūdikius ir mo
teris, o mes į tai nekreipiam 
domės kaipo į savo draugus, 
kada .reikia eiti į pagelbą 
jiems moraliai ir finansiniai. 
Atminkit, draugai darbinin
kai, kad šiandieninė kova Is
panijos draugų darbininkų, 
tai nėra kova vien už jų pa
čių reikalus, tai yra kova tarp
tautinė—už viso pasaulio dar
bininkus. Ir jeigu mes darbi- 
ninkai tarptautiniu maštabu 
leistume juos sukriušint fašiz
mui, tai ir mūs pačių laukia 
tas pats likimas nuo savųjų 
fašistų. Todėl, toks apsileidi
mas minersvilliečių darbininkų 
bendro fronto reikale yra peik
tinas.

Antras punktas prakalbų 
taip pat neįkainuojamai turi 
svarbią užduotį. Priešfašisti- 
nis Komitetas atstovauja Am
erikos Lietuvių Kongreso tari
mus, kaip mes geriausia galim 
pagelbėt Lietuvos liaudžiai at
gauti demokratines teises, nu
sikratyti nuo savo sprando 
kruvinąjį Smetonos fašizmą. 
Tas yra gerai žinoma Ameri
kos lietuviams, kokioj padėty 
randasi mūs tėvai, broliai ir 
draugai. Jie šaukia mūsų pa- 
gelbos, ir mes galim tai pada
ryti, tik reikia sutartinai vi- 

’siems darbininkams veikti.
šitais dviem svarbiausiais 

dienos klausimais'ir buvo pra
kalbos rengiamos. Paimta tin
kama svetainė, kad sušaukti
masiniai visus lietuvius darbi-
įlinkus pasitarti bendrai šitais 
svarbiais klausimais, bet tas
nedavė pasekmių.

Nanking, Chinija.—Chi- Japonija ištrauktų savo ka- Tsingtao. Kitaip, grasina 
nų valdžia reikalauja, kad ro laivyno maririinkus iš juos ginklais išvyt.

linksminimų. Asmeniškus pasi
linksminimus galėtų atidėti, 
kada nieko svarbaus visuome
niško nėra. Dalyvavimas vi
suomeniškuose susirinkimuose 
ir sudaro tą tvirtumą, kad mes 
prieš savo priešą galėtume 
atsilaikyti.

Da yra vienas blogumas, 
darbininkų neįkainavimas sa
vo reikalų, tai santikiai su an
glies “butlegeriais.” Girdime 
atsišaukimus, kad jiems gręsia 
pavojus iš kapitalistų pusės ir 
jie šaukiasi į progresuojančius 
darbininkus, padėt jiems pra
šalint tą pavojų. Labai gerai, 
mūs darbininkų užduotis visų 
bendrai kovoti prieš tokį pa
vojų. Bet mes, progresuojanti 
darbininkai, norime, kad tie 
visi “butlegeriai” (privatinių 
kasyklų darbininkai), skaitlin
gai dalyvautų masiniuos dar
bininkų susirinkimuos, tada 
mes būsime laimėtojai.

Labai aišku, kad minersvil
liečių darbininkų didesnė pu
sė pasidaro pragyvenimą iš 
anglies “butlegerystės”,’ nors 
gana sunkiai ir pavojingai 
dirbdami, jie palaiko ir šito 
miestuko visą biznišką judėji
mą, jeigu ne jų sunkus darbas, 
tai viskas būtų apmirę. Užsi
darius kasykloms šioj apielin- 
kėje, išstūmus darbininkus į 
gatvę, į bedarbių eiles, jie tu
rėjo jieškot išeities, kaip pa
laikyti gyvybę! Ir sunkią ko
vą vedė, kolei gavo tą legalu
mą atsidaryti skyles ir imti 
anglį. Šitokis legalumas iško
votas ne pasiskirsčiusių darbi
ninkų, bet bendrai susiorgani
zavusių, kame pasireiškė spė
ka. Bet darbininkai savo spė
ką neganėtinai įvertina, vietoj 
eiti prie didesnės vienybės, 
prie didesnio susibendrinimo, 
atslūgsta, mano, kad jau vis
kas laimėta,. o priešas gauna 
progą tada pulti.

Todėl visi turime masiniai 
lankytis į tokius susirinkimus, 
kur mus mokina pažinti, kas 
mūsų priešas ir kas draugas!

šitokia užduotis darbinin
kų.. . .

Aukų surinkta Ispanijos 
draugams, kovojantiems už 
laisvę—$9.42. Aukavusių var
dai: po $1: A. Kazokytė, K. 
Arminas ir G. Kupčinskas; po 
50c.: J. Lučkuvienė. Po 25c.: 
A. Arbačiauskas, O. Merčai- 
tienė, J. Miliavičius, V. čiudi- 
nis, V. Ramanauskas, V. Grūs
tas, K. Pauža, E. čiaponis, J. 
Vinickas, P. Pečiulis, J. Ali
šauskas, J. Rušinskas ir smul
kesnių aukų sudėta $2.92.

Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū. .

J. Ramanauskas.

Linden, N. J.
Tragedija Lietuvių Karčiamoj

Lapkričio 26 dieną, apie 1 
vai. naktį, lietuvis Juozas Ge-
lažius peršovė savo šeimininkę,
M. Venckaitienę ir patsai sa
ve nusišovė. Venckaitienė už-
laiko karčiamą, o Gelažius dir
bo pas ją už bartenderį. Jis

Prie pabaigos nebus pro ša- ten išdirbo apie 10 metų. Kaip
lį pratart vienas kitas žodis ir 
progresyviams arba pažanges
niems draugams, kurie papuo
la ant listo nusikaltėlių, už ne
dalyvavimą tokiame svarbia
me susirinkime. Juk mūs AL 
DLD kuopa yra skaitlinga 
taip pat yra gerokas skaičius 
dienraštį “Laisvę” skaitančių, 
kurie kas diena mato naujau
sius padavimus kas dedasi pa
saulyj, darbininkų klasės ko-, 
vose; kiekvienas turi dar 
draugų, kurie nėra nariai nei 
skaitytojai dienraščio, tiems 
trūksta tų svarbių žinių, tokius 
gyvu žodžiu galėtų prisikal
binti ateiti pasiklausyt prakal-

žmonės sako, kad jie kartu 
gerdavo, kartu mušdavosi ir 
mylavosi. Vienok paskutiniu 
laiku Gelažius jau silpnai jau
tėsi, buvo sunaikintas gėrimo. 
Sako, kad Venckaitienė rengė
si jį prašalinti nuo bartende- 
rio darbo. Ji jau ne kartą taip 
buvo padarius su savo “bar- 
tenderiais.” Matyt, kad Gela
žius nusprendė geriau numirti 
ir Venckaitienei mirtį pada
ryti. Venckaitienė sužeista per 
žandus, guli ligoninėj ir, sa
koma, sveiksta. Gelažius krito 
ant vietos, nes sau kulką su
varė į galvą.

Lindenietė.
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Atsakymas Į Ig. Baches 
Raštą

“Laisvės” Nr. 274, lapk. 20 
dieną yra aprašymas apie New
ark© Lietuvių Taupyme ;r Sta
tybai Skolinimo D J c ir jos 
susirinkimą. To straipsnio au
torius, p. Ig. Baches, nebūda
mas šitos draugijos nariu, ne
galėjo žinoti tikrų faktų ir sa
vo raštą parėmė spėliojimais ir 
užmetimais bei įtarimais, del 
to tasai straipsnis toli apsilen
kia su teisybe. Todėl prašau 
man leisti kai kuriuos apsiriki- 
mus atitaisyti.

1. Straipsnyje sakoma: “Vie
nai tėvynainių grupei viešpa
taujant, kita tėvynainių grupė 
su p. Trečioku priešakyje žiū
rėjo į tą viešpataujančią grupę 
ir seilę varvino.” Ar kas tą 
seilę kada varvino—nežinau, 
bet tik ne aš, nes man visuomet 
rūpėjo tik draugijos darbuotės 
pasisekimas. Aš dar prieš p. 
Baches rašomus laikus šitoje 
draugijoje buvau vice pirminin
ku, vėliau pirmininku ir nie
kuomet nieko neprašiau, kad

•» mane į tas vietas rinktų. Daž
nai renkamas atsisakydavau, 
bet kai 1930 metais darbui pa- 

* didėjus į sekretoriaus vietą ne
buvo galima gauti tinkamo žmo
gaus, tai aš ir apsiėmiau padir
bėti už tokį menką atlyginimą, 
kuris nėra pavydėtinas nei vie
nam. O kad tam darbui reikia 
atsakomingo žmogaus, liudija ir 
p. Baches, pasakydamas, kad 
“draugija išaugo į stambią fi
nansinę įstaigą... jos turtas 
dabar siekia $400,000.00 ver
tės”. Aišku, kad čia ne kokios 
pašalpinės draugijėlės sekreto- 
riavimas. Bet aš jau esu kele
tą sykių pareiškęs, kad mielai 
užleisiu savo vietą kitam, jeigu 
tiktai tas būtų naudinga mūsų 
draugijai ir jos nariams. Užė
męs sekretoriaus vietą aš ne
turėjau jokios grupės ir dabar 
neturiu. Man buvo ir yra visi 
direktoriai ir šėrininkai lygūs. 
Taipgi neteisybė, kad daugu
ma turėjo pasitraukti iš direk- 
toriato. Dauguma visuomet pa
silieka, nes konstitucijos tvarka 
reikalauja perrinkti kiekvienais 
metais tik 4 iš 12 direktorių. 
Todėl galima pakeisti tiktai vie
ną trečdalį, o ne daugumą.

Toliau p. Baches rašo: “Iš
metė ir lietuvį advokatą Matu
levičių ir vietoj j< :siėmė sve
timtautį advokatą.” Advokatas 
Matulevičius nebuvo išmestas, 
nors direktoriai, pildant Banki
nio Department© patarimus, bū- 

I tų turėję adv. Matulevičių iš
mesti, neduodant jam išbūti pa
skirtą laiką.

c Bet direktoriatas nenorėda
mas pakenkti adv. Matulevičiui, 
davė jam baigti metus ir se
kantiems metams nerinko, nors 
Kralikauskas griežtai reikalavo 
rinkti ir grąsįno draugijai 
kenkti. Kiti, kaip Staniulis ir
gi nebuvo išmestu, tiktai neiš
rinktu kitai tarnybai ir tai ne 
direktoriato, ar Trečioko gru
pės, o Bankinio Departmento 
valdininkų patarimu. Direkto
rius renka ne “tėvynainių” gru
pės, o visi šėrininkai. Jeigu 
Staniulį, arba kurį kitą neren
ka, tai jau čia šėrininkų, o ne 

• Trečioko reikalas. Jeigu prieš 
Trečioką yra nusistatęs Staniu-

• lis už -jo išmetimą iš Trečioko 
ofiso ar Kralikauskas už tilpu
sią “Keleivyj” korespondenciją, 
kad jo sūnus vedė lenkę—tai 
tas neturi nieko bendro su mū
sų draugijos reikalais, i

2. Netiesa, kad Trečiokui 
priešingos grupės šėrininkai iš
rinko komisiją, kuri būk turė
jusi saugot, kad direktoriai ne
iškeltų konstitucijos taisymo 
klausimą. Komisiją iš 3 
narių rinkti pasiūlė Trečiokas, 
ir šita komisija buvo išrinkta 
teikti direktoriatui įvairiais 
reikalais patarimų, jeigu direk
toriai tokių patarimų iš tos ko-

* misijos reikalautų, šita komisi- 
ja neturi sprendžiamo balso di
rektorių susirinkimuose ir be

komisijos pritarimo direktoriai 
galėjo veikti nevaržomi.

3. Pasakymas, kad direktoriuj 
pirmininkas atidarė susirinki
mą taipgi yra neteisingas. Susi
rinkimą atidarė vicepirminin
kas P. Bieksha. Trečiokas ir vė
liau atvykęs pirmininkas R. 
Baublis plačiai paaiškino šėri- 
ninkams apie susirinkimo ir 
konstitucijos reikalą.

4. Be reikalo straipsnio auto
rius spėlioja, kad nariai nežino
jo, kas naujoj konstitucijoj pa
rašyta ir del to atsisakė ją pri
imti. Naujos konstitucijos pro
jektas buvo visiems nariams iš
siuntinėtas 10 dienų prieš susi
rinkimą, ir tiktai ignorantai ga
lėjo apie ją nežinoti.

5. Netiesa, kad šėrininkų ko
misija pataisymams prie kons
titucijos įgaliota pasiimti advo
katą. Tokį įgaliojimą norėjo 
gauti tos komisijos narys J. 
Kralikauskas, bet nariai su tuo- 
mi nesutiko ir nutarė, kad ko
misija negali samdyti advoka
tus bei stenografus konstituci
jos pataisymų reikalu. Tai ko
misija negalės tų ir kitokių iš
laidų daryti, išskyrus spaudos 
darbus, už kuriuos apmokės 
draugija.

6. Kas link priekaištų del Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės, tai 
toji bendrovė pradėjo smukti 
pirmiaus negu Trečiokas įstojo 
į jos direktorius. Trečiokas bu
vo pirmutinis, kuris iškėlė šė
rininkų suvažiavime 1919 m. 
tos bendrovės įtartinus darbus. 
O paskubino tos bendrovės žlu
gimą ne kas kitas, kaip tik 
newarkieciai Kasaitis, Žiugžda 
ir dar kokis žydelis (Kodėl “žy
delis”?—“L.” Red.).

Apgailėtina, kad p. Baches, 
rašydamas savo straipsnį Lais
vei, nepasiteiravo apie tikrus 
faktus pačioje Lietuvių Taupy
mo ir Statybai Skolinimo Drau
gijos valdyboje, kuri būtų mie
lai suteikusi tinkamų spaudai 
informacijų.

A. S. Trečiokasf 
N.L.T. ir S.S.D-jos Sekretorius.

Lenkai Pagrobė lietu- 
vos Žurnalistą

(Prisiųsta).
Rugsėjo mėn. 21 d. 11 vai. 

40 min. iš Dancigo traukiniu 
išvažiavo Karaliaučiaus link 
Eltos žurnalistas Jonas Kutra. 
Jis vyko į savo naują paskyri
mo vietą, į Kauną. Skirtu lai
ku Karaliaučiuje žurnalistas J. 
Kutra nebepasirodė, į Kauną 
nebeatvyko.

J. Kutros artimieji ir jo bi
čiuliai sukruto jieškoti, kur jis 
galėjo pasidėti. Ėjo įvairių įvai
riausių versijų apie J. Kutros 
paslaptingą dingimą. Niekam 

! nei į galvą neatėjo mintis, kad 
J. Kutra galėtų būti pagrobtas 
lenkų,- kurie> vos tik patys at
gavę laisvę, taip žiauriai elgia
si su tautinėmis mažumomis: 
lietuviais, čekoslovakais, gu
dais ir ukrainiečiais, kaip nesi
elgė ir rusų caro žandarai su 
pavergtomis tautomis.

Pagaliau buvo pasiteirauta 
Eitkūnų stotyje, ar nebus kar
tais atėjęs J. Kutros bagažas, 
kuris buvo išsiųstas iš Dancigo 
į Eitkūnus. Ir ištikrųjų pasiro
dė, kad J. Kutros bagažas sto
vi Eitkūnų stotyje jau nuo rug
sėjo mėn. 21 d. Bet nuostabiau
sia buvo tai, kad rugsėjo mėn. 
24 d. iš Gdynės (Lenkijos teri
torijos) buvo gautas laiškas, 
pasirašytas žurnalisto J. Kut
ros ranka. Tuo laišku buvo pra
šoma stotis persiųsti J. Kutros 
daiktus iš Dancigo į Gdynę, nes 
iš ten jis, J. Kutra, vyksiąs to
liau.

Tai taip gudriai lenkų buvo 
užmaskuotas Lietuvos žurnalis
to pagrobimas. Vadinas, jei per- 
skaitysit tą raštą, tai manyki
te, kad J. Kutra savo gera va
lia yra pasitraukęs į Lenkiją 
“pasisvečiuoti ar su lenkaitė
mis paflirtuoti.”

Ir tik praslinkus apie pusant-

ro mėnesio laiko pavyko išaiš
kinti, kad žurnalistas J. Kutra, tainės paimta, tačiaus prisiė- 
jam tranzitu važiuojant per jo naudoti vien tik apatinė, 
Lenkijos koridorių, yra lenkų nes besirenkant pradžioje pub- 
pagrobtas ir pasodintas į kalė- ” ’ ’ ’
j imą.

Kad nereikėtų dėl tokio savo 
elgesio lenkų tautos “riteriams” 
Taudonuoti prieš visą kultūrin
gąjį pasaulį, reikėjo išprovo
kuoti ir kaltinimas. Lengviau
sia, žinoma, yra pasakyti, kad 

'toks ir toks pilietis yra šnipas 
j (špionas) ir baigtas kriukis.

Buvo garsinta, kad abi.sve-

jo naudoti vien tik apatinė,

likai pasirodė, kad prie vie
nų ketureilių stalų nesutilps 
svečiai, o laikas neankstyvas, 
kuomet pradžia po 5 valan
dos. Tad tapo patvarkyta, kad 
visa programa bus pildoma 
bevalgantiems per pakaitas, 
kad laiko sutaupius ir 
kad visi girdėtų ir taip labai 

i vispiuurtoy il Menktas nuuivio. gerai išėjo. Publikos buvo virš 
i Taip lenkai ir padarė. Girdi, J. trijų šimtų. Programa užsitę- 

mėginimą sė, kol dvi pakaitos pavalgė, 
ant programos 

Niekam nepaslaptis, kad už buvo duetas J. Sabaliauskas ir 
panašius kaltinimus Lenkijoj | V. Tumanius. Publika jų dai-

Kutra suimtas “už 
užmegsti špionažo kontaktų. i Pirmutiniai

prikimšti pilni kalėjimai ne tik 
'lietuvių, kurių, nesant diploma
tinių santikių su Lenkija, nie
kas negali ginti, bet ir gudų, ir 
čekoslovakų ir ukrainiečių ir ki
tų tautybių piliečių.

Kiek čia senai į Lietuvą va
žinėjo lenkų profesorius Anta- 
nevičius su savo žmona. Buvo 
jis atvažiavęs ir į J. Kutros j 
tėviškę, į Biržus. ’______

rkų profesorių priėmė kaip bran
gų svetį: vaišino jį, vežiojo po 

. apylinkes, rodė savo įžymeny- į 
bes. Bet kaip 
kai atsilygina 
žmoniškumą?!

Einant tuo 
na dabartiniai lenkų 
riai” galima būtų kiekvieną sve
timos valstybės pilietį, o ypač 

i tos, su kuria nėra diplomatinių 
santikių, suimti, pasodinti į ka
lėjimą ir apkaltinti šnipinėji
mu, ar bent noru “užmegsti 
špionažo kontaktų,” kaip šį kar- į 
tą yra padarę lenkai.

Mūsų tauta per daug

navimą myli, du syk iššaukė 
juos daugiau dainuoti. Jiems 
pianu akompanuoja Josephine 
Karsokienė. Smuiku solo gra
žiai pagriežė jaunuolė Latviu- 
tė du kavalku.

Pirmininkas iššaukė savano
res darbuotojas < 
Kudarauskienę ir

Lietuviai len-, . v- ■ - _i darbas ne veltui, tai ženklas
didelio atjautimo Ispanijos 
liaudies kovotojams. Toks 
skaitlingas susirinkimas publi
kos. Antroji sako, dirbom, 
kiek galėjom į tą trumpą lai
ką. Sukackienė, komisijos na
rė raportavo, kas ir kaip prisi
dėjo su aukomis del šio ban
kieto, dėka pirmesnių draugių 
aplankymui.

Pirmininkas pareiškė, kad 
specialių kalbėtojų iš kitur at
važiavusių nėra, tam, kad su
taupius lėšas. Tad vietinius 
nekurtuos draugus pakvies pa- 

• huma- Kalbėti. J. Motejaitis trumpoj 
niška,” kad'galėtų vartoti tokius kalb°j Pareiškia smagumą pa-

dabar mums len- 
už tokį mūsų

keliu, kuriuo ei- 
didvy-

I kovos metodus, kuriuos 
i ja mūsų kaimynai lenkai.

Dabar mes galime tik reikšti 
savo pasipiktinimą tokiuo len
kų sužvėrėjimu ij* protestuoti 
viso pasaulio akivaizdoje, kad 
nors kartą lenkai liautųsi 
skriaudę ir persekioję nekaltų 
nekalčiausius žmones.

Lietuvis. i

Worcester, Mass
Gražus ir Sėkmingas Bankie- 
tas Ispanijos Liaudies Kovoto

jų Naudai

Lapkričio 29 d. rūpesniu 
Bendro Draugijų Komiteto at
sibuvo pirmas bankietas, Lie
tuvių Svetainėje. Nors jame 
dalyvavo ir kitataučių, bet vi
sas rengimas buvo veik lietu
vių. Reikia pasakyti, kad pui
kiai, gražiai parengimas pa
vyko. Kad aiškiau suprasti, 
kaip worcesterieciai alsuoja 
Ispanijos klausimu, tai šio ban- 
kieto įspūdžius rašant reikės 
pasinaudoti amerikoniško sti
liaus korespondencija, t. y., 
gausiai paminėti vardų.

DETROITO ŽINIOS
Atsišaukimas į Lietuvių 

Organizacijas

kai, reiškia pagyrimą lietu
viams už taip sėkmingą ir gra
žų bankietą. Parengimo sėk
mingumas reiškia Ispanijos ko
votojams irgp pasekmingumą. 
Vėl pakviečiama kalbėti sve
timtautis J. Ginsburg, kalba 
angliškai ilgokai. Jis perbėga 
abelną Ispanijos padėtį ir visą 
fašistinį užsimojimą sufašizuo- 
ti Ispaniją su Hitlerio-Musso- 
linio ginklais ir amunicija, ir 
kad ten išimtinai vienos reli
gijos žmonės, bet už pavergi- turtai sunaikinta. Tūkstančiai 
mą ir už laisvę eina baisiai moterų ir kūdikių išžudyta, 
kruvina kova. Kviečia susi-(Tai fašistų vilkų darbas, tiks- 
rinkusius, kad paaukoti. Tuo-jliaį atsteigti inkviziciją ir juo- 
jaus nekurie iškelia virš gal- džiausią vergiją.
vų dolerines (pinigus). Pirmi
ninkas pareiškia, kad bus au
kų rinkikai paskirta ir užra- ma žūt ar laimėt laisvę, šau- 
šinėtojai, ir dar lietuviškai kiasi prie mūs visų pagelbos. 
kalbės aukų reikalingumo rei-i“Jūs, kurie mylite progresą, 
kale J. Skliutas. Skliutas tie-'laisvę ir demokratiją, pagelbė- 
siogįniai tik ir kalbėjo prašy- kite mums!”—šaukė Ispani- 
damas aukų, paduodamas vie- jos liaudis. Jie prašo maisto 

del bankieto ną pživyzdį, kaip karžygiškai sau ir savo kūdikiams, drabu- 
Balčiūnie- IsPaniJ°s liaudis kovoja,—jau- žiu ir gyduolių. ____

Pirmesnioji išreiškė, kad ni’ seni- moterys

varto- ren£’imo ir sako, seniau taip 
reikėjo, bet gerai ir vėlai, ne- 

... gu niekad. Perstatoma N. Ku- 
durauskas pasakyti prakalbė
ję Ispanijos klausime. Jis kal
ba karštai, jausmingai, kad fa
šistai niekadėjai, rodėsi, tuč- 
tuojaus užims Madridą, bet 
pastaromis dienomis pasirodo, 
kad karžygiška liaudis juos at
muša nuo sostinės ir gal būt 
ačiū panašiam atjautimui vi
same pasaulyje, fašistai bus 
sutriuškinti Ispanijoje. Po jo 
kalbos ateina iš publikos pata
rimai pirmininkui, kad būtų 
aukos renkama. Atsakoma, 
kad bus tas daroma.

Vėl muzika: gitarų duetas, 
jaunuoliai — brolis ir sesuo 
Geruliai, skambina nepapras
tai gražiai, rodos, čiulba-ver- 
kia jų instrumentų stygos. Po 
to biskį pertrauka programos, 
kol pasimainė prie stalų kiti 
valgytojai.

Perstatoma rusas D. Nako
nechny ruskai padeklamuoti. 
Poezija “Sena ir nauja Rusi
ja.” Smarkus deklamuotojas, 
publika atydžiai klausosi ir 
gausiai ploja. Pakviesta pa
kalbėti P. Skers, kalba angliš-

Demonstracija Maskvos Raudonojoj Aikštėj, 
minint devynioliką metų nuo Sovietų Sąjungos 
įsteigimo.
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ir jaunos

Draugai-gės:
Jau penki mėnesiai kaip 

Ispanijoj civilis karas tęsiasi, 
kurį padegė fašistai generolai, 
šimtai tūkstančių laisvę ir de
mokratiją mylinčių žmonių iš
skersta. Sodžiai, miestai iš
griauti iki pamatų, milžiniški

parengimui, tai ką gi gavau 
toj įstaigoj? Du dalykėlius 5 
centų vertės, kuomet užėjau 
pas lietuvį biznierį, tai jis au
kavo $1.50 vertės.

Aš manau, kad lietuviai dar
bininkai turėtų daugiau atsi
minti savus biznierius, tuos, 
kurie neužmiršta ir mūsų or
ganizacijų parengimus, lanko 
juos, remia, remia abelnai pa
žangiųjų judėjimą, tat pas 
tuos ir pirkti reikia. Juk vis 
vien reikia pirkti, tai kam ei- 

pas tuos, kurie niekad neno- 
paremti mūsų judėjimą?

Bučeris Darbininkas.

ti 
ri

Draugai-gės! Ispanijos liau
dis skęsta kraujuose kovoda-

merginos.
Aukas rinkti iššaukia Bal-! 

čiunienę, Kudarauskienę ir 
Mačiulienę, užrašinėtojais — 
Janulį, J. Karsoką ir J. Ger- 
dauską.

Kol aukas renka, Aido Cho
ro grupė dainininkų renkasi 
dainuoti. Jie sudainavo porą 
dainelių sutartinai, vadovau
jant jaunuoliui Sukackui. Tuo- 
mi koncertinė programa ir už
sibaigė ir jau visi svečiai bu
vo .pavalgę. Vėliau linksmino-1 
si prie grajinančios nedidelės 
orkestros. Pinigines aukas da
vė šie: J. Karsokai $2.25; J. 
Ginsburg, J. Skelčiai, T. Kra
pai (reiškia vyras ir žmona), 
S. Bakanauskas po $2.00; P. 
Butkevičius $1.50; J. Gustai
tis, J. Skliutas, I. šupenas, F. 
Balčiūnas, N. Kudarauskas, F. 
Mozurka, J. Žukas, J. J. Dva
reckas, F. Petrauskas, K. Ko-” 
sulis, P. Balčiūnas, Šatas, M. 
Jucienė, U. Tumanienė, M. Ci- 
vinskas, J. Lietuvninkas, E. 
Kelley, D. Jelskienė, M. Deks- 
nienė, P. Skers, A. T. Roman,
J. Dvareckas, M? Mitchell, P. 
Šušas, A. Sarbinta po $1.00; 
A. Jurčius, A. Valatka, M. 
Petkunas, A. Povilonis, V. 
Norkevičia, J. Lukas, J. Kru- 
konis, A. Franklin, M. Sukac
kienė, B. Blashuk, E. Dovido- 
nienė, P. Bakšienė, D. Nako
nechny po 50 centų; J. Ger- 
dauskas 62c; B. Mizara, J. 
Sabaliauskas, V. Vaiky, M. 
Stankūnienė, P. Jucius, A. Na
ruševičius, M. Latvėnienė, J. 
Andruliunas, Du Draugai, 1- 
mas Draugas, 2-ras Draugas, 
3-čias Draugas, A. Sukackas, 
P. Palevičius, J. Motėjaitis, J. 
Kanapkis, V. Stalauskas, B. 
Kukauskas, J. Laurinaitis, V. 
Lietuvninkienė, B-P. po 25c;
K. Holowka 45 centus; S. Mi- 
nerga 35 centus. Smulkių $3.- 
58. Viso $53.50.

Prie šio surašo reikia pami
nėti, kad tam pačiam tikslui 
buvo aukavusi M. žukienė $1 
ir jos vardas buvo praleistas 
vardų7 surašė, kuris tilpo ap
rašyme “Laisvėj” Bagočiaus, Į 
MichelsonO ir Mizaros prakal- 

ibų. Tada buvo surinkta apie 
Į $40 aukų. Ir tik dvi savaitės 
atgal Lietuvių Komunistų Pir
mo Distrikto vakarienėj irgi 
tam pačiam tikslui buvo sudė
ta aukų $56.00. Tik bėda, kad 
dar tebėra nepaskelbta pas
tarųjų aukautojų vardai. Be 
to, nuo šios vakarienės-bankie- 
to liks gražaus pelno. Todėl 
worcesterio lietuviai pirmei
viai tame reikale, rodos, pagir
tinai darbuojasi ir aukauja, 
ypač pastarasis parengimas 
gražiai pavyko. Valgių visiem 
pakako. Laurušaitis, veik nuo
latinis vakarienių kukorius 
prigelbstint moterims, gerai 
išverda. Kuknios darbutojų 
net neįsitėmijau, mačiau Nor
kienę, Plokštienę, Plokštį ir 
kitus. Darbavosi gerai. Maiš
tas veik visas buvo surinktas- 
aukautas. D. J.

Draugai-gės! Vardan žmo- 
Įniškumo, vardan darbininkiš
kos vienybės ir solidariškumo, 
kviečiame jus paremti Ispani
jos kovojančią liaudį. Tegy
vuoja darbininkų solidarišku- 
mas! Tegyvuoja darbininkų ir 
visų pažangių žmonių kova už 
šviesesnę ir geresnę ateitį!

Lapkričio 22 d. Draugijų 
svetainėj susirinko keliolikos 
Detroito organizacijų valdybų 
nariai, plačiai apkalbėjo šian
dieninę padėtį Ispanijoj ir nu- 

Įtarė kreiptis į visas Detroito 
lietuvių organizacijas, šaukti 
Detroito lietuvių organizacijas 
į konferenciją, kad išdirbti 
planus, pasiekti plačią lietu- 
vių visuomenę gelbėjimui Is
panijos liaudies. Ispanijos 
liaudies kova už demokratiją 
yra »visų žmonių kova. Konfe
rencija įvyks nedėlioj, gruo- 

, džio (Dec.) 27 d., pirmą va
landą po pietų, Lietuvių sve
tainėj, 25 ir Vemor Hy. Atsto
vus rinkite vieną nuo organi
zacijos ir vieną nuo 25 narių.

Kviečia Ispanijos Gelbėjimo 
Laikinas Komitetas:

J. Vaitulis, 
J. J. Butkus, 
J. Gugas, 
G. Nuosėda, 
J. Baronas.

So. Boston, Mass.
Kodėl Remti Savus Biznierius?

Reikia biskį pakalbėti apie 
savus biznierius — bučerius, 
groseminkus ir, kitus smulkius 
biznierius. Tūli lietuviai di
džiuojasi, kad jie eina į dide
les svetimtaučių krautuves, o 
saviems, lietuviškiems, biznie
riams atsukę nugarą. Kiti sa
ko, kad kitur pigiau gauna.

Jeigu pigiau gauni, tai tan
kiai ir prastesnį tavorą, mierą 
ar panašiai. Prie to, dideli biz
nieriai daug perka, daug par
duoti, tai jiems kitaip verstis. 
Dar daugiau jie išnaudoja dar
bininkus, juos greitai palei
džia, kada tik darbo mažiau.

Mes, lietuviai smulkūs biz
nieriai, jeigu jau turime dar
bininką, tai jis pas mus dirba 
visą laiką, kad žmogus galėtų 
pragyventi. Dirba ar daug ar 
maža darbo. Antra vertus, mes. 
remiame darbininkų organi
zacijas, aukaujame, garsina
mos parengimų programuose.

atsidarė Broadway 
man teko

štai,
Market krautuvė, 
kolektuoti maistą draugijos

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Bridgeport, Conn
Lapkričio 29 ’dieną buvo 

suvaidintas teatras. Vaidinto
jų grupė buvo iš New Haven. 
Veikalas trijų atidengimų, 
vaizduojantis Lietuvos darbo 
žmonių ir studentų sukilimą 
prieš carą, 1905 metais.

Publikos buvo vidutiniai, 
buvo ir svečių iš kitų miestų— 
drg. P. Bokas ir Kazlauskas 
iš Waterbury, atsilankė į pa
rengimą ir “Laisvės” vajaus 
reikalais. Iš parengimo liks 
pelno ALDLD 63 kuopai, kuri 
rengė jį. Visiems aktoriams ir 
svečiams 
ačiū!’

tariame širdingą

M. Garison.

Krito Vokietys Komunistas 
Karžygis Madrido Fronte
MADRID.—Mūšy j su fa

šistais krito Vokietijos ko
munistų vadas Hans Beim- 
ler, buvęs seimo atstovas, 
pirm Hitlerio. Tai jis su
organizavo garsųjį Thael- 
manno batalioną iš vokiečių 
darbininkų kovai prieš fa
šistus Ispanijoj. Tas bata
lionas yra viena iš svarbiau
sių liaudies milicijos jėgų,

Žuvusiam didvyriui pa
gerbti buvo surengta dide
lis1 mitingas Madride gruo
džio 3 d., kur sake kalbą 
ir Socialistų Internacionalo 
atstovas Pietro Nenni ir va
dai kitų partijų, sudaran
čių Liaudies Frontą.

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

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

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

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

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

Hartford, Conn.

NATURAL-LAX-HERB TEA
Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenčs, 
, nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 

galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų. Širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX-

. t . HERB TEA yra viena iš geriausiu paliuo-
savimut, išvalymui ir sutvarkymui pairusiu vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.
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ALDLD REIKALAI
Protokolas ALDLD III Apskri
čio Metines Konferencijos Lai
kytos Lapkr. 8 d., 1936, 774 

Bank St., Waterbury, Conn.

Konferenciją atidarė Apskričio ižd.,
O. Giraitienė 10:50 vai. dieną. Per 
ją paskirta mandatų komisija—J. 
Šukaitis, J. Kazlauskas ir V. Kras- 
nitskas. Iki mandatai buvo sutvar
kyti pakalbėjo apie organizacijos rei
kalus J. J. Mockaitis, P. Bokas ir 
K. Krasnitskas.

Mandatų komisijai išdavus rapor
tą pasirodė, kad tik penkios kuopos 
atsiuntė 17 delegatų. Du iš jų buvo 
pavėlinę. Trys apskričio valdybos 
nariai ir broliškas delegatas nuo L. 
Meno Sąjungos Apskričio. Sudarė 21 
delegatą. Valdybos nariam ir bro
liškam delegatui suteikta sprendžia
moji gale balsavimuose.

Prezidiumas
Pirm, išrinktas J. Kazlauskas, Se

kretorium V. J. Valaitis, pagelb. J. 
Šukaitis. Rezoliucijų komisijon P. 
Bokas, J. šukaitis, O. Giraitienė ir 

I J. J. Mockaitis. Finansų peržiūrėji
mo kom., B. Medelienė, E. Valaitie
nė ir B. Mulerenka. Korespondentas
P. Bokas.

Skaityta pereitos konf. protokolas 
ir priimtas. Taipgi skaityta du kiti 
protokolai: vienas apskr. valdybos 
posėdžio ir kitas trijų apskričių, bū- 

J tent: ALDLD, LDS ir LMS valdy
bų bendro posėdžio. Priimti.

/ Valdybos Raportai

Organizatoriui B. Medeliui nepri- 
> buvus, nebuvo nė raporto. Susinė

simų raštininkas V. J. Valaitis pa- 
1 teikė trumpą raportą iš valdybos ir 

jo paties darbuotės. Turtų rašt. O. 
Vilkaitė pranešė, kad nuo pereitos 

| konf. ižde likę $69.75. Iki šiai konf.
pasidariusias išlaidas išmokėjus, te
likę $38.55. Ir pažymėjo, kad daly- 

) vavus Mancbesteryje del prigelbėji-
mo chorui sustiprėti pereitą žiemą.
Bandžius ten šaukti ir ALDLD. na
rių ir simpatikų susirinkimą. Kasi
ninkė O. Giraitienė su kasos stoviu 
sutiko. Valdybos raportai priimti.

Iš New Haven nepavykusio išva
žiavimo raporto nebuvo. Bet ten 
kuopos ruošia vakarienę, kad sukė
lus finansų del ALDLD. ir LDS. ap
skričių. Dainų Diena, kuri padėta 
rengti darbininkiškiem choram Wa
terbury, davus pelno $361.00. Spau
dos naudai buvęs išvažiavimas Hart
forde davęs pelno $142.00. Komisija 
padalinus pelną “Laisvei”, “Vilniai” 
ir “Daily Workeriui.” Raportai pri- 

į imta.
Kuopų Raportai

New Britain 27 kp., veikimas ne- 
, išjudinamas, šiais metais 17 narių 

pasimokėję, tik 2 dar ne. Ižde esą 
| $8.56. Buvę trys biznio parengimai
\ ir dvejos prakalbos. Literatūros iš

leista už $3.00.
Bridgeport 63 kp., 28 nariai pasi

mokėję, du dar ne. 3 nauji nariai 
gauti j kuopą. Ižde $5.00. Litera
tūros išleista už $12.00. Biznio pa
rengimas buvęs vienas. Aukavę K. 
P. $5.00.

Hartford 68 kp., 42 nariai pasimo
kėję, 4 dar ne. Naujų gauta 4. Pa
rengimai su kitom kuopom bendrai 
buvę 7. Ižde $1.60. Literatūros iš- 

j \ leista už $5.00. “Laisvės” skaitytojų 
; skaičius padidėjęs. Del K. P. rin

kimų kampanijos sukėlė aukų su ki
tom kuopom viso $32.00. Kai kurie 
nariai nepasitenkinę, kad paskutinė 
Centro Komiteto išleista knyga be 

f kietų apdarų.
Waterbury 28 kp., neperdaugiau- 

siai narių atsilanko j kuopos susi
rinkimus. 50 narių jau pasimokėję 
duokles, 19 dar ne. 4 gauta nauji. 
Ižde $3.00. Moterys laikė 3 atskirus 
vien tik moterų susirinkimus. Du 
kartu kuopa išleido lapelių. Aukų 

• del K. P. rinkimų surinkę su kitom

kuopom $60.00. Bendro fronto rei
kalais mažai veikiama.

New Haven 32 kp., narių pasimo
kėję 25, 8 dar ne. 2 gauta nauji. 
3 parengimai biznio. Ižde nieko nė
ra. Literatūros išleista už $5.00. Jų 
kuopos susirinkimus labiau lanko 
moterys. Paskiausiai turėję prakal
bas, bet ne tokias dideles, kokių tikė
josi.

Stamford 166 kp., prisiųstas rapor
tas nurodo, kad ten esama 3 nariai 
ir daugiausiai veikiama tarptautinėj 
dirvoje.

Kitos visos kuopos ne tik nepri- 
siuntė delegatų, bet nė raportų.

Po Raportų Diskusijos

Diskusijose iškelti kuopose trūku
mai, netikslumai. Kai kurie iš tų 
netikslių elgesių pakenkė įtraukti 
naujų spėkų j kuopas. Kiti mano, 
kad praeityje nemokėjome sugyventi 
su kitų sriovių žmonėmis, tai delei 
to šiuo laiku sunkiau gauti naujų na
rių. Buvo išsireiškimų, kad nemoka
me tinkamai prisitaikyti prie jaunuo
lių ir juos delei to neįtraukiame į 
darbininkų organizacijas ir sykiu į 
ALDLD. kuopas. Nors diskusijose 
atspindėjo trukumai, tačiaus veik 
niekas nepatiekė naujesnių planų 
ateities veikimui.

Diskusijom užsibaigus pertraukta 
valanda laiko užkandžiam.

Antra Sesija ir Įnešimai
Antra sesija atidaryta 2:45 po 

pietų.
a) Įnešta išrinkti iš trijų komisi

ją laiks nuo laiko išleidimui apskri
čio ribose lapelių. Pataisymas, kad 
pačios kuopos leistų. Pataisymas pri
imtas.

b) Duotas patarimas sutverti ALD 
LD. kuopą Oakville. Rekomenduota 
F. Miknevičia ir su waterburiečių 
pagelba tą atlikti.

c) Pakeltas sumanymas atspaus
dinti ALDLD. III Apskričio istoriją. 
Bet nesiradus reikalo, sumanymas pa
dėtas į šalį.

d) Įnešta rengti trys dideli vasa
ros laike išvažiavimai bendrai su 
LDS. ir LMS. apskričiais. Įnešimas 
priimtas.

e) Įnešta išvažiavimą del ALDLD. 
ir LDS. apskričių rengti Waterbury, 
o del spaudos naudos Hartforde. Dai
nų Diena turės būti Waterbury, nes

• L. Meno S. apskričio konf. taip nu
tarta.

f) Įnešta iš apskričių naudai ren
giamo išvažiavimo skirti Waterbury 
vietos organizacijom ir dalį lietuvių 
komunistų frakcijos distriktui. Įneši
mas priimtas.

g) Duotas patarimas, kad apskri
čio sekr. pradžioj metų praneštų 
kuopom apie vietas, kur įvyks išva
žiavimai.

Visi kiti dalykai reikale išvažiavi
mų palikti apskričių valdybom ir 
vietų kuopom sutvarkyti.

h) Pakeltas klausimas apie dėjimą 
kietų apdarų ant leidžiamų C. K. 
knygų, ypač svarbesnių knygų. Po

I apkalbėjimo palikta, kaip yra. Kur 
, nariai nepasitenkinę plonais apda
rais knygom, tos kuopos gali siųsti 
patarimus Centro Komitetui, arba 
prašyt jiem apdaryti kietais apda
rais.

i) Duota patarimas, kad apskričio 
valdybos nariai aplankytų kai ku
rias kuopas ir kad stengtųsi sutverti 
naujų.

j) Nutarta rengti ne mažiau kai 
vieną prakalbų maršrutą ir ne dau
giau kai du, del stokos finansų.

k) Nutarta parinkti aukų parėmi
mui Ispanijos liaudies valdžios kovos 
su fašistais. Aukų sumetė delegatai 
ir svečiai $8.07.

Rezoliucijos
l) Lietuvos liaudies reikalais.
2) Ispanijos liaudies valdžiai užuo

jauta pergalėt fašistus.
3) Dries fašizmą Amerikoje.
4) Paties apskričio veikimo reika

lais.

x Finansų komisija išdavė raportą, 
kad knygos finansų ir iždu gerai ve
damos. Įplaukų buvę $23, nuo perei
tos konf., likę $69.75. Viso $92.75. 
Išmokėjus visas priduotas bilas, lie
kasi ižde $52.24. Kom. raportas 
priimtas.

Apskričio valdyba sekančiam ter
minui išrinkta daugumoj iš moterų, 
būtent: O. Vilkaitė, O. Giraitienė, 
M. Vaitonaitė, B. Mulerenka ir V. J. 
Valaitis. Altematais: L. Žemaitienė, 
B. Medelienė ir J. šukaitis.

Sekanti konferencija nutarta laiky
ti New Havene pradžio lapkr. mėn., 
1937 metais. Valaitis ir Bokas pa
sakė prie užbaigos po prakalbėlę apie 
tuos reikalus, kuriais nekalbėta tę- 
siančiamoj konferencijoj. Dainuojant 
“Internacionalą,” konferencija užsida
rė 6:30 vai. vakare.

• Pirm. J. Kazlauskas, 
Rašt. V. J. Valaitis.

Jeigu kuri kuopa dar nesu- 
renget prakalbų, tai dar yra 
keturios savaites iki naujų me
tų surengti šiuo taip svarbiu 
gyvenimo momentu ir gauti 
kiek tik galima daugiau nau
jų narių, naujų kovotojų į mū
sų eiles, j mūsų apšvietos, kul
tūros organizaciją, Literatūros 
Draugiją. Greitai kuopos gau
site savo metinių raportų an- 
kietą ir ten reikės pažymėt 
jūsų raporte šie keturi punk
tai, ir metinėj konferencijoj 
išduoti raportus. Taigi, prie 
darbo, draugai, dar ’nevėlu.

G. A. Jamison,
II Apskr. Sekr.

Rezoliucijos Priimtos ALDLD.

Central Labor Council pa
aukavo du šimtu dolerių del 
Ispanų Bendro Fronto.

Pereitą pėtnyčios vakarą 
lietuvių vietinis bendras fron
tas laikė posėdį. Nutarė su
rengti vakarą naudai ispanų 
kovotojų. Komisija paėmė sve
tainę ant 9 d. sausio, 1937, 
Girdėjau, yra rengiama vaka
rienė su programa. Programą 
pranešti šiuo laiku dar nega
liu. Pranešiu vėliau.
j. Pasirodžius vakarienės ti- 
kietams, visi Rochesterio dar
buotojai bus užprašyti prisidėt 
prie išplatinimo.
Linkime sėkmingų pasekmių.

M. D.

Kuomet laivas Lake Osweya pribuvo prie 
Long Beach, Calif., prieplaukos, tai šiedu jū
reivių streiko komiteto nariai išbalino lapelius 
laivo jūreiviams, pranešant apie streiko eigų 
ir raginant prisidėti prie jo.

III Apskričio Konferencijoj 8 
d. Lapkr., 1936, Waterbury, 

Conn.

Del Ispanijos Liaudies Rėmimo
Kadangi Ispanijos liaudis pasišven

tusiai kovoja su žiauriuoju fašizmu, 
kurį mėgina Hitleris ir Mussolinis 
užkarti ant Ispanijos liaudies spran- 

1 do,
Ir kadangi liaudies frontui kasdien 

sunkėja kova vesti su fašistais, netu
rint pakankamai tam reikalingų 
įmonių,

Todėl ši konferencija atsišaukia į 
visus lietuvius darbininkus ir tuos, 
kurie nusistatę prieš fašizmą, kad 
remtij Ispanijos liaudies karžygius, 
kaip moraliai, taip ir materialiai, tol, 
kol nebus nugalėtas fašizmas, kaip 
Ispanijoje, taip ir visam pasaulyje.

Lietuvos Liaudies Reikalais.

Kadangi Lietuvoj žmonėm yra sun
kus ekonominis gyvenimas ir da sun
kesnis politinis sanprotavimas, delei 
to liaudis nepakesdama tos naštos 
veda kovas pasiliuosavimui iš fašis
tinio režimo ir reikalauja demokra
tiniai išrinkti valdžią ir visų kitų 
teisių, tai tą viską matydami valdžia 
su A. Smetona pryšakyje judėjimo 
sluogsniuose išrenka pasiryžusius 
veikėjus už laisvę, sukiša juos į ka
lėjimus ant ilgų metų ir žiauriai 
kankina. Todėl ši konferencija pa
sisako už atsteigimą Lietuvoj demo
kratinių laisvių, demokratiniu būdu 
išrinkimo valdžios ir paliuosavimo 
priešfašistinių kalinių.

Visais galimais būdais remkime 
Lietuvos liaudies teisėtus reikalavi
mus!

Prieš Fašizmą Amerikoj
Kadangi Amerikoj fašizmas smar

kiai kelia galvą su Hearstu ir jo 
spauda pryšakyj, todėl ši konferenr 
cija atsišaukia į visumenę nusista
čiusią prieš fašizmą, kad boikotuotų 
Hearsto, Kun. Coughlin’o ir visą nu
sistačiusią už fašizmą spaudą. Tuo 
pačiu sykiu raginame pažangiąją vi
suomenę suglausti savo spėkas, kad 
neprileidus Amerikoj fašizmui įsiga
lėti.
ALDLD. Apskričio Reikalais

Ši konferencija pasisako už smar
kesnį organizavimą lietuvių darbinin
kų kaip augusių, taip jaunuolių į 
ALDLD, ii* kad būtų tveriama nau- 

i jos kuopos.
• Kad kolonijose bendro fronto veik- 
I la būtu plečiama, idant tuomi galė
tume daugiau organizacijų apjungti 
darbuotėj už Lietuvos laisvės atstei- 
gimo reikalus ir čia Amerikoj pri
sidėtume prie auginimo unijų.

Kad būtinai išvystytume lietuvių 
masėse nusistatymą, rėmimą Far- 
merių Darbo Partijos ir jos auklėji
mą.

Kad būtų dėta visos pastangos 
stiprinimui ir plėtimui darbininkų 
spaudos. Ir kad ALDLD. šio aps
kričio nariai stotų į Komunistų Par
tiją ir joje darbuotūsi.

Rezoliucijų Komisija:
O. Giraitienė,
J. J. Mockaitis, 
J. šukaitis,
P. Bokas.

Rochester, N. Y.
Rochester’is vėlesniu laiku 

■pradėjo daug veikti del Ispa
nų Bendro Fronto bei lojalis- 
tų. Prilioduotas trokas įvairių 
daiktų vertės trijų tūkstančių 

i dolerių išvažiavo į New Yorko 
uostą, kur susivienys su North. 
American Komiteto sukolek- 
tuotais daiktais siuntimui į 
Ispaniją.

Grand Rapids, Mich. — 
General Motors korporaci
jos prezidentas Sloan pra
našauja, kad 1937 m. dar 
15 procentų, pakilsiąs biznis 
automobilių fabrikantų.

Detroit, Mich.—Dow che
mikalų kompanija ketina 
pakelt savo darbininkams 
algas nuo 44 iki 50 centų į 
valandą.

& a

Proga Tik iki Gruodžio-Dec. 20-tai
Iki gruodžio (December) 20-tos šių metų, galite užsisakyti “Laisvę” už

J

$5.00 visiems metams ir už $2.75 pusei metų ir dar gausite dovanų knygą:

Mortos Vilkienės Divorsas
jį •

Tai yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo, virš trijų šimtų puslapių, parašė žymus rašytojas, 
MIKAS RASODA.

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

♦ už 6 dolerius metams, ir gagsite dovaną knygą

MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Seniem skaitytojam “Laisves” kaina Brooklyne $7.,00 metams, kituose miestuose $5.50 metams. Bet 

seni skaitytojai gauna dovanų knygomis iki dolerio ir daugiau.

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

Paskutinis Paraginimas ALDL 
D II Apskričio Kuopoms ir 

Nariams

Savo laiku buvo išsiuntinėta 
apskričio kuopoms laiškai ir 
tuo pat kartu raginta per 
“Laisvę” kuopas prie smar
kesnio Veikimo. Kuopos buvo 
raginamos surengti maršru- 
tiškas prakalbas po visą aps
kričio apylinkę. Tai buvo tari
mas pusmetinės konferencijos, 
įvykusios 28 dieną birželio.

Antras ir svarbus dalykas, 
tai paskelbimas apskričio ko
miteto naujų narių verbavi
mo per visas II Apskričio 
kuopas. Trečias, tai sukėlimas 
Kom. Partijai finansinės para
mos laike rinkimų vajaus. Ir 
ketvirtas, ir gal ar ne svar
biausias, tai teikimas įvairiais 
būdais Ispanijos liaudžiai mo
ralės ir materialės pagelbos 
prieš kruvinus liaudies engė
jus fašistus.

Ar mūsų raginimą išgirdo 
kuopų draugai? Ar jūs, drau
gai, išpildėt virš suminėtus 
taip labai svarbius reikalus?’ • r . * . t

$1.00

15c.

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

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

Vokietijos Socialdemokratijos žlugimas 
Parašė Rožė Luksemburg 
Puslapių 280, kaina $1.50 *

Karolio Markso Teorijos Sistema
Puslapių 336, kaina $1.50

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

Motina. Paraše Maksim Gorki]
Apysaka iš darbininkų kovų prie caro 

valdžios Rusijoje, virš.300 pusk, ..$1.00.
Karas Lietuvoje, Apysaka

Parašė M. Gromov, vertė D. M. Šolomskas.
Puslapių 223, kaina ................ .’.... 50c

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

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

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

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

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

Povilas Jurka
Apysaka, parašė Mikas Rasoda
Puslapių 318, kaina $1.00.

Spalis, Rinkinys Apysakų
Puslapių 288, kaina $1.00.

Komunizmo ABC
Parašė N. Bucharinas
Puslapių 206, kaina............................1

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

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

Krikščionybė ar Komunizmas
Parašė A. Bimba, pūslp. 32, kaina ...5c

Krikščionybe ir Ką Ji Davė Darbininkams
Parašė A. M. Metelionis. 48 pusi., kaina 5c

Bedarbė ir Visuotinas Kapitalistinis Krizis
Parašė V. T. pusi. 127, kaina............ 25c.

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

Pus-
25c

Pasiskubinkite užsirašyti “Laisvę” už nužemintą kainą, nes vajus baigsis 
su pirma diena Gruodžio (Dec.). Po pirmai dienai gruodžio “Laisvės” kai
na bus $5.50 metams ir $3.00 pusei metų, ir nebus duodama dovanų
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Paterson, N. J.
Ligos ir Nelaimės. Išvažiuo
ja. Supranta Tikslą. Drums

čia Vandeni Stikle.
Stilsono Ukazas.

Susirgo drg. F. Buslavičius. 
Jį patiko nelaime darbe. Mat, 
d. Buslavičius gavo darbą gele
žies liejykloje. Darbas sunkus 
ir, prieg to, turėjo dirbti ilgas 
valandas. Keldamas sunkius ge
ležies kavalkus susižeidė, trū
ko gyslos kairiajame šone kru
tinėję. Dabar serga, randasi 
prastoje padėtyje, gal dar rei
kės eiti ant operacijos. . Drg. 
Buslavičius yra narys ir vice
pirmininkas Lietuvių Darbinin- 

<kų Susivienijimo 123 kuopos, 
taip pat narys Literatūros 
Draugijos 84 kuopos ir senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rėmė
jas progresyvio darbininkų ju
dėjimo. Jis yra buvęs kelius 
kartus “Laisvės” vajininkas. 
Vėliname draugui Buslavičiui 
greitai pasveikti.

* * *

tytoją, išpildyti savo prižadą. 
Stokime visi į darbą be jokio 
atidėliojimo. Man vienam yra 
per sunku apeiti visą Paterso- 
na.

Newarko vajininkai pribuvo 
gauti skaitytojų. Aš siunčiu 
jiems ultimatumą, kad “look
out.” Jeigu aš sugausiu, kad 
kas nors iš patersoniečių atsi
naujino per Newarko vajinin- 
kus, tai tegul tie newarkieciai 

i gerai žino, kad jie pointų už 
tai negaus. Specialiai taikau 
draugui G. J.

J. Matačiunas.

Newark, N. J.

paskutinį dolerį.” Ir ką jūs 
manote? Apie 60 metų am
žiaus moteris, dirba sunkiai 
ant tarnystos pas turčius už 
kelis desėtkus dolerių į mėne
sį, aukavo visą dolerį ir dar 
priprašė ir savo jaunųjų A. ir 
B. Palubinskų, kurie taipgi au
kojo dolerį. Tai puikus pavyz
dys, tiems, kurie geriau išgali, 
o dar nėra pagelbėję.

Nuoširdus ačiū jums, gerie
ji žmonės, jūs nušluosto! naš
laičių ašaras.

G.

Drg. Feliksas Osipauskas iš
važiuoja sveikatos jieškoti j 
Arizonos valstiją. Jis ten pra
leis keletą mėnesių. Mano apsi
stoti Texas miestelyje. Drg. 
bsipauskas (Osip) yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir prita
rėjas darbininkų judėjimo. Lin
kėtina jam laimingos keliones, 
ir greito pasveikimo. 

* * *
Man bevaikštant “Laisves” 

vajaus reikalais, teko užeiti po 
num. 11 Stright St. aludėn pas 
Vincą Yarulevičių. Man bekal
bant, drg. V. Y. išsiima du do
leriu ir sako, “šia du doleriai Į 
Ispanijos liaudies fronto kovo- i 
tojams.” V. Yarulevičius yra' 
katalikas, bet supranta darbi
ninkų reikalus. Jis supranta Is
panijos darbininkų padėtį ir 
prisideda su auka. 

* * *
Sklokos No. 2 žmonės paleido 

visokius išmislus, eidami palei 
stubas ir pasakodami, kąs tik 
tiem ant minties užėjo. Jie nie
kina pažangius veikėjus ir 
drumsčia vandenį stikle. Kada 
jie susipras ir surimtės, tai nie
kas nežino.

Priešfašistinėse prakalbose, 
kuriose kalbėjo ir A. Jankaus
kas, buvo priimta priešfašistinė 
rezoliucija. Dabar tas pats Jan
kauskas gvoltu rėkia “Naujoj 
Gadynėje,” būk “bimbiniai” vi
ską užgriebę ir tokią rezoliuci
ją parašę. Atrodo, kad, Jan
kausko manymu, ta rezoliucija 
turėjo būti užginanti fašizmą.

* * *
Sūnų ir Dukterų Pašalpinė 

^Draugija buvo prisiimtus dele
gatus į Priešfašistinį Komite
tą. Tą draugiją kontroliuoja 
sklokos No. 2 žmonės. Na, o 
jie kėlė baisiausią lermą, kam 
prakalbose surinktos aukos bu
vo taip greitai priduotos Prieš- 
fašistiniam Komitetui. Atrodo,
kad, jų manymu, aukas reikėjo 
laikyti kišeniuje. Ir ve, tie vy
rai užsirūstino ir atšaukė atsto
vus iš minėto komiteto. Be to, 
girdi, J. Bimba paėmęs pakvita
vimą už pinigus ir jų vardo ta
me pakvitavime nesą. Tai di-

Kuopos Susirinkimas, Aukos
Lapkričio 27 dieną, Litera^ 

tūros Draugijos kuopa turėjo 
savo susirinkimą. Tiesa, na
rių mažai atsilankė, bet ku
rie buvo mitinge, tie išgirdo 
labai svarbių žinių. Tik atida
rius susirinkimą, turėjom sve
čią, iš Tarpt. Darb. Apsigyni
mo (ILD) organizatorių, ku
ris rodė piešinį, kiek daug 
draugų kenčia kalėjimuose, 
sufrėmuoti ir kitaip sugrūsti 
valdančios klasės. Kad tiems 
draugams pagelbėjus nors ant 
šventės, tai organizatorius pa
tiekė kalėdų štampų, knygučių 
blankų ir kenukų aukoms 
rinkti, kartu ir Ispanijos ko
votojams. Viskas buvo pri
imta, ir pasidalinta tarp drau
gų rinkime aukų.

Finansų sekr. d. Kasparas 
davė raportą: naujų narių jau 
gauta 6. 62 jau užsimokėję už 
šiuos metus ir 9 dar nepasimo- 
kėję. Nutarta išrinkti duokles 
ir iš likusių.

Draugė Žukauskienė aplan
kė d. J. Vasiliauską, kuris už
simokėjo už “Laisvę” ir į kuo
pą duokles ir dar aukojo, sa
ko, kur geriausia reik, 45 cen
tus. Auką paskyrė Ispanijos 
kovotojams.

Dar turime draugų ligonių, 
tai dd. Paukštaitis, kuopos 
sekretorius, Ona Janušonienė, 
ir J. Kairys. Aplankykim šiuos 
draugus, kam tik laikas kiek 
leidžia.

Ispanijos Liaudies Reikalais

Jau daugelio moterų teko 
girdėti balsą, kad reikėtų or
ganizuot Ispanijos liaudžiai 
drapanų pagelba, bet tuomi 
dar nieko nenuveikta lietuvių 
tarpe ir kurie jau turi tokių 
drapanų ar tikisi jų gauti, ne
žino kur ir kaip pasiekti jas 
priduoti. Kol kas, galima pri
duoti ILD raštinėj, 246 Mar
ket St., ar Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą raštinėj, 301 Clinton 
Ave.

Mes, progresyviai lietuviai, 
turėsim greitoj ateityj pasirū
pinti šiam taip svarbiam, taip 
didžiam darbui atatinkamą 
vieta. Šiuos žodžius rašančiam 
teko apsilankyti su d. Žukaus
kiene pas dd. Palubinskus į 
Short Hill, N. J. ir besikalbant 
apie Ispanijos įvykius, toji se
na draugė Palubinskicnė sa

iko: “Aš labai užjaučiu tiems 
i fašistų užpultiems ir duočiau

Gerai Pavykus Sietyniečių 
Vakarienė

Nors ir pavėluotas šis pra
nešimas, bet man matosi, kad 
jis reikėtų spaudoj pažymėti. 
Mat, Inukta, kad gal kas kitas 
parašys, tačiaus, ant nelaimės, 
nesimato spaudoj ir todėl pri
verstas pažymėt. Lapkričio 15 
d. Sietyno Choras turėjo savo 
metinę vakarienę—bankietą.

Svečių turėjom pilną lietu
višką svetainę ir svečiai, mūsų 
manymų, buvo pilniausia pa
tenkinti. Tiesa, daugelis norė
jo, kad Choras dainuotų, bet 
del tam tikrų svarbių priežas
čių nebuvo galima tai padary
ti, nors ir prie geriausių norų. 
Vietoj viso choro, gražiai pa
dainavo T. Kaškiaučius ir T. 
Biškauskienė duetą, kelias 
skambias daineles, pianu ve
dant d. Stelmokaitei. O gi, 
bra, kad jau rėžė tai rėžė, V. 
Morkus, Baublys ir Yuodukas 
smagias trio ant gitaros, man- 
dalinos ir armonikėlio. Tikras 
vodevelis išėjo, o svečiai net 
galvas pakreipę klausėsi to
kios naujanybės. Tokias vaka
rienes surengt, tai draugėms 
moterims tikra rugiapjūtė. 
Skeistaitienč, Stočkienė, Žu
kauskienė, Yuodeškienė, dirbo 
kelias dienas nepaprastai su
kaitusios. Jaunuolės mergai
tės prie stalų patarnavo. Ir 
taip sėkmingai užbaigėm va
karą. Prie drapanų padėjimo, 
buvo tam tikrų trūkumų iš 
priežasties nenorėjimo suau
gusiems pagelbėt. Atsiprašom, 
gerb. Al. Beniušio, kad tokia 
nemaloni klaida įvyko. Dėkin
gi tam žmogui iš Harrisono, 
kuris tą švarką surado.

Albinas.

Baltimore, Md.
Taksos ir Pragyvenimas Lipa 
Augštyn, Algos Puola Žemyn 

J

Baltimore j taksas pakėlė 10 
nuoš. augščiau praeitų metų. 
Ateinančiais metais namų sa
vininkai ir savininkėliai turės 
taksus mokėti $2.59, kurie 
šiais metais mokėjo $2.49. 
Majoras H. W. Jackson’as dė
jo visas pastangas, kad taksai 
būtų pakelti. Nors, žinoma, bu
vo karštų “faitų” prieš taksų 
kėlimą ir dar protesto mitingai 
šaukiami, bet tai klausimas, 
kiek jie padarys gero ir kas 
juos vadovauja.

Na, o daugybė darbininkų 
ir iš lietuvių tarpo giria Jack- 
son’ą, — “tai yra darbininkų

džiausiąs esąs prasižengimas. 
Dabar, tie žmoneliai užsirūstino 
amžinai.

Labai gerai matosi, kur jie 
^važiuoja, vedami Stilsono. Lai

mingai, vyrai, maršuokite, pri
eisite liepto galą.

4. * * *
Berniukas John Quinlan, 10 

metų amžiaus, nuėjo pasivažinė
ti ant ledo Butchers Pond, West 
Paterson. Jam bevažinėjant, le
das trūko ir vaikas pasinėrė 
vandenin. Kiti jo draugai pas
tebėję pradėjo šaukti pagelbos. 
Pribuvo gyvasties saugotojas 
Hugh Somers. Kada pastarasis 
prisiartino prie skęstančio vai
ko, vaikas įsikibo į apykaklę ir 
abudu prigėrė. 

* * ♦
Draugai, dar kartą kreipiuo

si į jus kas link “Laisvės” va- 
| jaus. Vajus prailgintas iki 

gruodžio 20 dienos. Aš prašau 
<visų pasižadėjusių “Laisvei” 
gauti nors po vieną naują skai-

Net pačiam Shanghajuje, Kinijoje, šie Japonijos 
militaristai kvosdami kankina kinietį darbininką.

draugas, jis reikia išrinkt už 
gubernatorių” — sako. Taip, 
galite išrinkt ir už guberna
torių, jeigu norite pliki palikt.

čia pragyvenimas šuoliais 
žengia augštyn. Pienas pa
brango vieną centą ant kvor
tos. Algos puola žemyn. Ten
ka su darbininkais išsišnekėti, 
kurie paklausia boso, kad 
jiems kelis centus algos uždė
tų, tai bosas tokiems darbinin
kams atsako: “Neklausk ma
nęs, kad aš tau algą uždėčiau, 
nes aš tau algą numušiu arba 
visai iš darbo išmesiu.” žino
ma, bosai taip gali pasakyti 
tik neorganizuotiems darbi
ninkams, todėl darbininkai tu
ri organizuotis į uniją.

Čia neva “nupigino” gatve- 
karių transportaciją. “Nupigi- 
nimas” bus du “fėrai” už 15c, 
dabar mokama 10c “fėras”. 
Bet darbininkai su tuo nupi- 
ginimu negali pasinaudoti, ka
dangi nupigintas “fėras” bus 
tik tarpe 10 valandos ryto ir 
4 v. vakaro, žinoma, kad to
mis valandomis darbininkai 
gatvekariais nevažinėja.
Kompanijos Privatine Policija 

Pasiuntė 11 Streikierių į 
Ligonbutį

Cumberland, Md., Celanese 
Corporation streikas tęsiasi 
jau kelinta savaitė. Kompani
ja su unija turi padarius agri- 
mentą, kuris leidžia į dirbtu
vę įeiti tik ofiso ir “mainte
nance” darbininkus, bet mato
mai kompanija bandė įvešti 
streiklaužius. Kada streikie
riai pastebėjo, kad pasažie- 
rinis traukinys b a n d o m as 
įvešti į “yardą”, tai streikie- 
riai tuojau traukinį iš visų pu
sių apsupo. Tuomet vienas 
vyras iššokęs iš traukinio pra
dėjo švaistyti buože. Tuojau 
pribuvo kompanijos samdyti 
ginkluoti mušeikos. Prasidėjo 
kova tarpe mušeikų ir streikie- 
rių. Unijos vadas James Dun- 
don, pirmininkas United Tex
tile Workers, sako: “Kaip tik 
streikieriai pastojo traukiniui 
kelia, kuris buvo bandoma c- r 

įvešti į “yardą”, taip greit 
kompanijos policija pribuvo 
darbininkams galvas skaldyti 
ir kovoj 11 streikierių baisiai 
sužaloti, kad juos reikėjo pa
siųst į ligonbutį.” Jis toliaus 
sake: “Kompanijos ginkluotos 
policijos buvo apie 30 vyrų, 2 
šūviai buvo paleista.”

Nežiūrint sunkios kovos už 
būvį, nežiūrint, kad desėtkai 
streikierių pateko į ligonbutį 
ir daugelis kiek mažiau su
žeisti guli namuose, bet jų 
draugai apie 9,000 streikuo
jančių darbininkų stovi kovos 
lauke ir tęsia kovą.

27 ir 28 d d. lapkričio, strei
kieriai gerai apdaužė polici
jos viršininkus, šerifas Edward 
Lewis ir sergt. John W. Kreis 
buvo parblokšti ant žemės, 
kuomet streikieriai paleido į 
darbą akmenis ir plytas. 3 
streikieriai yra areštuoti ir lai
komi po 1,000 dolerių kauci
jos. Jų vardai Milton Burkett, 
William Faulkner ir Miss 
Louise Harris. Vienam susi
kirtime tarpe policijos ir pi- 
kieto buvo perdurti 2 policis- 
<tai ir vienas dirbtuvės forma- 
nas.

Kadangi kompanija atidarė 
dirbtuvės vartus, tai streikie
riai pareikalavo vartus užda
ryti, o kada tas nebuvo pada
ryta, tai 250 streikierių apsi
ginklavo su akmenimis, plyto
mis ir su kuo kas galėjo ir 
laukė ateinančio traukinio. 
Kada traukinys prisiartino, tai 
akmenys savo darbą atliko. 
Vienas akmuo pataikė valsti
jos policijos superintendentui į 
galvą, kitas policijos seržen- 
tui, šerifas taipogi gavo savo 
dalį. Tuomet valstijos policija 
pradėjo leisti į darbą dūmi
nes bombas. Darbininkai pa
ragavę dūmų dar daugiau 
akmenis paleido į darbą. Po
licijos superintendentas Garey 
pamatęs, kad bus blogai, pa
liepė areštuoti unijos vadus. 
Darbininkai į jo paliepimą 
atsakė akmenimis, plytomis ir

kaš kuo galėjo. Tuomet polici
ja pradėjo ašarines bombas 
leist į darbininkus, bet tas dar
bininkų nesulaikė. Tuomet še
rifas Kemp paleido gesinę 
šaunamą bombą. Nežiūrint tų 
visų inicidentų darbininkai lai
mėjo kovą. Policija tapo su
mušta. šerifas Lewis buvo nu
neštas į dirbtuvės ligoninę, po
licijos viršininkas Garey pas
kui nusvyravo. Valstijos poli
cija pašaukė daktarą, bet pi- 
kietas neįleido per vartus ir 
daktaro. Tuomet, policijos su
perintendentas Garey nusilenkė 
prieš streikierius prašydamas, 
kad įleistų ambulansą. Pikie- 
tas įleido ambulansą, kuris iš
vežė policiją. Darbininkai po 
mušiui demonstravo,

Po didelių ir kruvinų mūšių 
pikieto vadai nutarė pastip
rint pikieto liniją visoj West
ern Maryland apielinkėj.

Tai taip darbininkai kovoja, 
už savo reikalus už darbo są
lygas ir geresnį gyvenimą. Bet 
tai tik organizuotas darbinin
kų vieningumas tą gali pada
ryti. Todėl visur ir visi darbi
ninkai turi organizuotis į uni
ją, nes tik organizuotai gali
ma atmušti darbininkų išnau
dotojus ir laimėti tą, ką dar
bininkai reikalauja.

V-s.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro Metinis Mitingas
Draugai ir draugės! Sietyno Cho

ro metinis susirinkimas Įvyks gruo
džio 8-tą d., Lietuvių Svet., 180 
New York Avė. Pradžia 8 vai. vaka
ro. Visi būtinai pribūkite, nes turė
sim apkalbėt operos rengimo darbą. 
Rinkimas komiteto 1937 metams ir 
daugiau svarbių dalykų aptarti. 
Jaunuoliai taip pat dalyvaukite.

(287-288) Choro Org.

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

7:30 vai. įvyks streikuojančių jūri
ninkų masinis mitingas IWO Darb. 
Centre, 218 Lackawanna Ave. Visi 
IWO nariai ir kitų progresyviškų or
ganizacijų nariai būtinai turi pribūti 
šiame mitinge.

D. P.
(286-287)

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)

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

įvyks pirmadienį, 7 d. gruodžio, Sa-- 
benkos svet., 8 v. v. Kuopos nariai i 
visi prašomi dalyvauti šiame susirin
kime. Bus daug svarbių reikalų ap
tart, taipgi nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

Org. F. K.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. e

Sav. Vincas Viiniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
GREAT NECK, N. Y.

LDS 24 kp. susirinkimas Įvyks pir
madienį, gruodžio 7-tą, Sabenkų Sve
tainėj, 7:30 v. v. Visi pribūkite, nes 
bus renkama nauja valdyba 1937 m. 
ir taip turėsim svarstyti kitus daly
kus.

Fin Rast. A. A. L.

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kuopos narių priešme- 

tinis susirinkimas įvyks gruodžio 8, 
7:30 vai. vakare, 774 Bank St. Nariai 
visi ateikit į susirinkimą.

Dai’ nevisi atsiėmė knygą “Gamta 
ir žmonės”. Dar yra keli nepasimo- 
kėję, draugai paskutinis mitingas šių 
metų ateikit pasimokėti.

Visi pasidarbuokite del lietuvių ko
munistų rengiamo parengimo, Įvyks
tančio 13 d. gruodžio. Lietuvių Liau
dies Teatras iš Brooklyn, N. Y., loš 
veikalą “Partizanai.”

Fin. Sekr.
(287-288)

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.

Komitetas.
(285-287)

Clement Voketaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos metinis susirinki

mas, įvyks trečiadienį, gruodžio 9-tą, 
LDP Kliube, 408 Court St. Pradžia 
8 v. v. i

Draugės ir (įrangai! Malonėkite 
visi laiku susirinkti, nes bus daug 
svarbių dalykų apkalbėjimui. Taipgi 
bus renkama valdyba 1937 metams. : 
Kurie dar neužsimokėjote duoklių, 
malonėkite padaryti taip, kad būtų 
lengviau finansų knygas sutvarkyti.

Fin. Sekr. V. K. Sheralis.
(287-288)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA Į 
Salės del Balių, Koncertų, Ban- E 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir p 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS i 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų 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, Pasterics, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

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 ai’ kiti Mčšlažamės 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, šlapimd 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

'(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases 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 j ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas LAISVE Pirmad., Gruodžio 7, 1936

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Savaitę Rodomas.

Aidas Smarkiai Rengiasi 
Vaidinimui “Grigučio”

Šiomis dienomis nerasi “Lai-

WPA Rašytojai Sulaikė 
Atleidinėjimą

Brooklyno ir Apylinkės 
Organizacijų Žiniai

Drabužiai Ispanijos 
Kovotojam

svės” svetainėj liuoso kampe
lio. Kiekvieną mielą vakarą, 
o ypatingai penktadienio va
karą ir sekmadienį per ištisą 
dieną rasi pilną “Laisvės” sve
tainę jaunų žmonių. Nereikia 
jų nei jieškot, dar už bloko 
girdisi, kad jie čion. Kurgi 
negirdėsi! Jie visomis pajė
gomis praktikuojasi operetę 
“Grigutį,” kad jo suvaidinimu 
sukirsti visus rekordus. Man 
atrodo, kad jie tą ir padarys.
• Aido Choras turi visą eilę 
muzikoje augštai prasisieku
sių žmonių. Ir visa didžiuma 
jau ne naujokai, turi puikaus 
patyrimo dainoje ir vaidinime. 
Naujieji dainininkai taipgi di
džiumoje muzikališki, jauni. 
Ir daug jų—suvirs 50. Tad to
mis dienomis, kada visi susi
renka, jų dainos ir girdisi už 
viso bloko. Visas choras jau

Sėdėjimo streikas, kurį ve
dė rašytojai, sulaikė atleidinė
jimą iš WPA projekto. Laimė
jimas paaiškėjo, kada iš Wa
shington© sugrįžo WPA admi
nistratorius Somervell ir pa
reiškė, kad streikavusieji ne
bus pravaryti. Jis taip pat pa
liepė sudraskyti jau gatavus- 
išrašytus atleidimo iš darbo 
pranešimus.

Prasitęsusį rašytojų streiką 
parėmė ir kai kurie viršinin
kai. Orrick Johns, rašytojų 
projekto direktorius, rezigna
vo protestui prieš atleidinėji
mą rašytojų.

Policijos viršininkas Valen
tine taipgi pranešė, kad poli
cija netarnaus WPA, kaipo 
mėty to j ai.

Visi projekto prižiūrėtojai 
taipgi pasisakė už streikierius.

Orrick Johns patsai yra 
apysakų rašėjas ir poetas. Jo 
vadovybėje federalis rašytojų 
projektas priruošė “New Yor- 
ko Miesto Vadą” (informaci
jų knygą) ir New Yorko Al- 
manaką. Paduodamas savo re
zignaciją jis nedvejodamas 
pareiškė:

Šiuomi pranešam, kad vasa
rio 28 d., 1937 metais, įvyks 
Maspetho lenkų, rusų ir lietu
vių organizacijų bendras di
džiulis parengimas Lenkų Sve
tainėje, Maspethe. Todėl at
sišaukiame į apylinkės orga
nizacijas nerengti kitų paren
gimų tą pačią dieną, nes toks 
dalykas pakenktų visiems 
parengimams.

Rengėjai.

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
1-ma Kuopa Išrinko 

Naują Valdybą

na- 
že-

Iš visos Amerikos lietuviai 
pradėjo siųsti Ispanijos liau
džiai, kovojančiai su fašizmu, 
drabužius “Laisvės” antrašu. 
Reikia adresuoti ir siųsti:

Aid For Spanish People, 
832 Broadway, 6th floor, New

55th S£. Playhouse Teatre 
rodomas veikalas “Yellow 
Cruise.” Tai nepaprastas daly
kas, vaizduojąs tikrąjį gyveni
mą Azijos tyruose. Veikalo 
rodymas pratęstas trečiai sa
vaitei.

55th St. Playhouse randasi 
prie Septintos Avenue, New 
Yorke.

SUSIRINKIMAI

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

“Laisvei” siunčiant, susieik- 
voja daug laiko ir pasidaro 
bereikalingų išlaidų, nes iš 
“Laisvės” reikia vežti drabu
žiai į New Yorką. Siųskite tie- 
siai augščiau paduotu antrašu.

Brooklyniečiai, taip pat iš 
Coney Islando, Flatbush ir 
East New York, irgi geriau 
vežkite drabužius augščiau 
paduotu antrašu, nes iš tų vie
tų arčiau į New Yorką nu
vežti negu į “Laisvę.” Tiesiai 
nuveždami, sutaupysite laiko 
“Laisvei” ir sau.

BROOKLYN
APLA 22 kuopos susirinkimas 

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

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

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimu

Geria usia Vieta f— 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

A. Bataitis.
(286-287)

i.PAI N-EXPELLER

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKŲ NAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

A. JESKEVIČIŪTĖ, 
vaidins Mariutės rolėje.

senai turi po dvi praktikas į 
savaitę. O prieš praktikas ir 
kitais vakarais rasi solistus, 
orkestrą su solistais, šokikes 
bei kitas grupes po vieną, kar
tais po kelias darant prakti
kas.

Taigi, apie puikų suvaidini- 
mą-sudainavimą nėra abejo
nės, nes choras pasiaukojusiai 
rengiasi suteikt publikai ilgai 
minėtiną įspūdį. Dabar mes 
turėtume atlikt savo dalį. 
Tą geriausiai atliksim įsigyda
mi iš anksto tikietus, taip gi 
pakviesdami savo draugus da
lyvauti ir pasiūlydami jiems 

A’ tikietų. “Grigučio” medžiagi- 
/ nis pasisekimas priklausys 

nuo mūsų visų.
“Grigutį” los jau šį sekma

dienį, 13 gruodžio (Dec.), La
bor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Ave., B rook lyne. 
Pradžia 3:30 po piet. Įžanga 
75 ir 50c.

S. S.’

“Rezignuoju protestui prieš 
sumažinimą po-rinkiminių kvo
tų meno projektams.”

Jis taip pat nurodė, kad ti
kimasi ir daugiau kapojimo. 
Jisai sako:

“Tie nukapojimai palies
tiems sudarys didžiausių sun
kenybių, ypatingai profesiona
lų projektams, nes tie darbai 
visuomet velkasi užpakaly in
dustrinių darbų. Jie bus išmes
ti į svietą, kuris dar nepasi
rengęs juos priimti.”

Protestai Pertraukė 
Artistų Teisiną

Protesto telegramos, pasmer
kiančios policijos brutališkumą 
prieš reikalaujančius darbo ar
tistus, privertė teisėją Curran 
pertraukti teismą, kad pareikšti 
savo nepasitenkinimą. Teisė
jas pasakė: “Jie ėjo blogu ke
liu.”

Telegramose prašoma, kad 
teisėjas paremtų artistų kovą 
už darbus ir įvertintų jų darbą 
tvėrime Amerikos kultūros. Te
legramos buvo nuo Am. Prieš- 
karinės-Priešfašistinės Lygos, 
taipgi nuo Rašytojų Unijos iš 
St. Louis ir kitur.

“Juokdarė” Motina

■ *i Aido Choro Narių Domei
—

Šį • vakarą, gruodžio 7 d., 7 
vai. vakaro, įvyks labai svarbios 
specialės pamokos. Įsitėmyki- 
te, kad pamokos įvyks Labor 
Lyceum svetainėje. Jeigu sa
lės durys bus uždarytos, tai ga
lėsite įeiti per to namo restau- 
raną.

Visiems choriečiams labai 
svarbu dalyvauti, nes pamokas 
laikysime ant “steičiaus” su ko- 
stiūmais ir scenerija, o ateinan
tį sekmadienį toj pačioj vietoje 
lošime operetę “Grigutį.”

VaZdyba.

Ties First Avė. ir 64th St., 
New York, automobilistas par
mušė ir pavojingai sužeidė 
Margaret Connolley, 26 me
tų, 482 E. 80th St. Jis nesus
tojo.

Advokatas Abraham Ton- 
:onogy tapo nuteistas nuo 
denų iki penkių metų kalėji- 
no už mėginimą iškeisti į pi- 
dgus negerą čekį.■

Mrs. Helen Boychuk, 38 
metų, 33 Greenpoint Ave., 
buvo savo šeimoj pasižymėju
si, kaipo juokdarė. Ketvirta
dienio vakarą jos vyras ir 17 
metų dukra pasileido juokais, 
kuomet ji jiems pasakė, kad 
įdėjus sutrinto stiklo į maltos 
mėsos kukulius. Bet jie nusi
vylė.

Mat, atsisėdus prie stalo va
karieniauti, vyras ir dukra su
valgė vieną maltos mėsos ku
kulį ir tuomet žmona tarė: 
“Jūs abu suvalgėte sutrinto 
stiklo su tais kukuliais. Dabar 
aš einu į judžius. Ha, ha, ha.” 
Tada ir apleido namus.

Tą naktį vyras Peter ir 
dukra Anna išbudo iš miego 
skausmų apimti. Kadangi 
žmona dar nebuvo sugrįžus 
namo, tai vyras pranešė poli
cijai apie tą visą dalyką ir iš- 
egzaminavus mėsos likučius, 
rasta sutrinto stiklo. Vyras ir 
dukra nuvežti į ligoninę, o po
licija jieško žmonos. Sakoma, 
kad kadaise ji buvo išegzami
nuota ligoninėj, bet tapo ras
ta pilnai sveiko proto.

Gruodžio 3 d., 1-ma kuopa 
laikė savo priešmetinį susirin
kimą.

Į kuopą įstojo du nauji 
riai, būtent, Kazimieras 
maitis ir John Jušinskas.

“Vilnies” a d m i n i stracijai 
atsišaukus reikale 1937 metų 
kalendorių, nutarta parsi
traukti 35 egz.

Drgg. J. Gaitis ir E. Vilkai
tė davė pranešimus iš vaikų 
mokyklėlės, kuri eina gerojon 
pusėn. Apart lietuvių rašybos, 
kalbos, deklamavimo, taip pat 
mokinama liaudies dainų ir lo
šimo įvairių vaikams pritaiky
tų veikalų.

Iš lapkričio 22 d. Lietuvių 
Kongreso konferencijos rapor
tą duoda drg. Stakovas, kuris 
pažymi, kad iš Brooklyno ir 
apylinkės dalyvavo 76 delega
tai nuo 29 organizacijų su 
3103 nariais. Kiti delegatai 
raportą dapildė.

Ispanijos kovotojų Rėmimo 
Komitetas turėjo Brooklyne 
pažangiųjų lietuvių masinį 
mitingą, kuriame surinko 
$137 dol. su centais. Šiame 
darbe nuo mūs kuopos dau
giausiai darbavos dd. S. Pet
kienė ir E. Vilkaitė.

Ligonių lankytojai dd. Ar
lauskas ir Griškus davė savo 
raportus, šiuomi laiku ligonių 
kuopoje randasi 4.

Kad sustiprinus kuopą fi
nansiniai, nutarta turėti me
tinį parengimą ir šis sumany
mas priimtas vienbalsiai. Kož- 
nam nariui reikės imti atsako
mybę už vieną įžangos tikie- 
tą. Šiam darbui išrinkta ko
misija iš sekamų narių: E. 
Yumplot, Kuraitis ir Plepys.

Išrinkta nauja valdyba: M. 
Stakovas—pirmininku, A. Bal
čiūnas — vice-pirmininku, J. 
Grubis—fin. sek., Ona Dep- 
sienė—kasininku, J. L. Kava
liauskaitė—prot. sek., E. Ben
sonas ir E. 
pondentais. 
naujų narių 
resonas, E.
raitis, A. Balčiūnas ii’ J. 
bis.

Buvo gyvos diskusijos 
organizavimą vaikų į Susivie
nijimą, nes šiuomi laiku eina 
vajus už jaunuosius kandida
tus.

Kuopos daktaru vienbalsiai 
išrinkta Dr. Aldona šliupaitė 
sekantiems metams.

Vilkaitė—kores- 
Organ izatoriais 
gavimui: G. 
Vilkaitė, G.

Wa-
Ku-

Gru-

apie

Kovų Lauke

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 7 0 metų-.

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

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)

Piešėjų Gildija veda dery
bas su žurnalo Judge savinin
kais už unijinę šapą ir $25 mi
nimumo algą piešėjams. Gildi
ja atsišaukia į darbininkus ne- 
pirkt to žurnalo tol, kol sa
vininkai nepriims jų reikalavi
mus.

Suareštavo Tris Pikietus

Policija užpuolė pikieto li
niją ties 21 W. 22nd Street, 
suareštavo tris pikietus ir ap
kaltino juos betvarkės kėlime. 
Ten yra audinių dirbtuvė ir 
darbininkai jau streikuoja ke
letą mėnesių prieš penkių dar
bininkų atleidimą iš darbo už 
unijinį veikimą. .

Nori Susivienyti su AFL

New Yorko automobilių 
darbininkai nori gauti čarterį 
nuo United Automobile Wor
kers Union. Jje dabar susior
ganizavę į . United Vehicle 
Workers, Union, bet nori su
sivienyti i su minėta Amerikos 
Darbo Federacijos unija.

Vaistininkai Organizuojasi

Vaistininkų Unija Harleme 
veda sėkmingą kampaniją su
organizuoti vaistinių darbinin
kus, nepaisant vaistinių savi
ninkų unijų laužymo žygius. 
Savininkai jau išdirbo planus 
suorganizuoti kompaničną uni
ją ir tuomi mano laikyti dar
bininkus po pirštu.

Žmogžudžio Pasiaukavimas

Martin, 19-kos metų 
žmogžudys, Tombs 
kameroje parašė se-

Harry 
amžiaus 
kalėjimo 
karną laiškutį:
“Brangi Ponia:

“Aš laikraštyje skaičiau 
apie jūsų dukros nelaimę. Mes, 
šio kalėjimo įnamiai, sutinkam 
duoti savo kraujo jūsų duk
rai.”

Ta mergaitė, Yvonne Blake, 
randasi Montefiore ligoninėje, 
Bronxe, ir serga neišgydoma 
liga. Ji tik gali išlikti gyva

šis susirinkimas buvo vienas!kitų žmonių perduotu krauju 
n Ir r* OiifiGv n d F O ' 1. i _ • ♦  •_ • J __ V  iš skaitlingiausių per pasta

ruosius kelius metus. Matėsi 
daug naujų veidų, kurių, se
niau nesimatydavo. Tai geras 
ženklas, kad Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas gauna 
vis daugiau pritarėjų plačiose 
lietuvių masėse.

E. Bensonas.

bet pirmiausia į tų žmonių 
kraują turi būt įleisti tam tik
ri nuodai.

Automobilių “v a k t avimo” 
raketas, kuriame mušeikos rei
kalauja atlyginimo už “vak- 
tavimą” pastatytų ties šali
gatviu automobilių, gavo dar 
vieną smūgį. Teisėjas Burke 
sulaikė Anthony Russell, 2 (T 
metų, be kaucijos iki teismo 
už tokį darbą.

Queens apylinkėje namų 
budavojimas smarkiai pakilo. 
Pavyzdžiui, šių metų lapkričio 
mėnesį p r adėta budavoti 
$4,459,088 vertės namų, o per-I 
eitų metų lapkričio mėn. buvo 
pradėta budavoti $2,926,414 
vertės namų.

Forest Hills apylinkės šu
nims didelis pavojus. Mat, kas 
tai pradėjo nuodyti juos ar- i 
seniko nuodais. Į labai trum-1 
pą laiką net 15 “augštos gent- 
kartės” šuniukų pakratė ko
jas.

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.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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. I., N. Y.

PAINTERS 
arid 

CARPENTERS
Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. EVergrecn 8-8520

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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




