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SOVIETŲ DARBININKAI 
AUKOJA KARO LAIVAM 

PRIEŠ FAŠISTUS

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Maskva, grd. 23.—Char
kovo garvežių fabriko dar-
bininkai nusitarė paaukoti 
ketvirtadalį dienos uždarbio 
į Sovietų naujų karo laivų 
fondą, prieš kariškas fašis
tų provokacijas.

Vieno fabriko darbininkai 
Uralu srityj aukoja pasta
tymui naujo “Kovojančio 
Komsomolo” vietoj to, kurį 
sudegino Ispanijos fašistai.

“Fašistai nuskandino mū
sų laivą—mes pradėsime 
rinkliavas pastatymui savo 
galingo karo laivyno,” sako 
“Kūjo ir Pjautuvo” fabri
ko darbininkai Maskvoj sa
vo išneštoj rezoliucijoj.

29 Mokslų Akademijos 
nariai Leningrade išleido 
pareiškimą su “panieka ir 
prakeiksmu fašistams, kai
po kultūros naikintojams.”

Bijo Pavojingų Sąjūdžių del 
Mėtymų iš Pašalpinių 

Darbų
Washington, grd. 23.— 

Pranešama, kad vyriausias 
pašalpų administratorius H. 
L. Hopkins grasina apleisti 
savo vietą, jeigu Roosevelto 
valdžia nepaskirs bent 
$750,000,000 pašalpiniams 
darbams per sekančius šešis 
mėnesius. Jis numato pa
vojingus milionų bedarbių 
ir darbininkų sąjūdžius, jei 
ir toliau bus iš pašaipūnių 
darbų taip mėtomi bedar
biai, kaip paskutiniu laiku.

No. 302

Bepusiškumo Komiteto 
Planas Ispanijai

London, grd. 23.—“Bepu- j 
siškumo” komitetas nutarė 
pasiųst savo planą Ispanijos 
valdžiai ir sukilėliams fa
šistams, kaip užkirst kelią 
ginklų įvežimui iš užsienių 
vieniems ir kitiems.

Shanghai. — Pranešama, 
kad gen. Chang Hsueh-liang 
nužudęs 46 generolus, ku
riuos buvo suėmęs kartu su 
Chiniios diktatorium Chi
ang Kai-sheku.

Madrid, grd. 23.—Liau
dies milicininkai šiaurinia
me fronte nušovė žemyn du 
fašistų lėktuvus.

Valencia, grd. 23.—Pra
nešama, kad Ispanijos mili
cija laimėjo porą mūšių 
prieš fašistus Oviedo apy
linkėje.

Seville, Ispanija, grd. 23. 
—Fašistai skelbiasi, kad at
stūmę respublikos gynėjus 
30 mylių atgal Cordobos 
provincijoj.

Tokio, grd. 23.—Japonijos 
valdžia planuoja pasiūlyt 
Amerikai neva “taikos- 
draugiškumo” sutartį, kuri 
pripažintų ir Filipinų salų 
“bepusiškumą.”

Rochester™ Unijos Remia 
Ispanijos Demokratiją

Rochester, N.Y. — Miesto 
darbo unijų centras oficia
liai parėmė masinį mitinga, 
šauktą gruod. 23 d., Ispani
jos demokratijai ginti. Mi
tinge kalbėjo keturi Ispani
jos Jaunuolių Fronto dele
gatai, Rochesterio Unijų 
centro pirmininkas H. D. 
0‘ConnelI ir pažangus dva
siškis D. R. Williams. Pir
mininkavo Dr. C. F. Ward, 
prezidentas Bažnyčių Fe
deracijos.
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

Telephone STagg 2-3878

Fašistai išmetą Kubos 
Prezidentą Gomezą

Havana, Kuba, grd. 23.- 
Pranešama, kad Kubos se
natas kaipo teisminis tribu
nolas išmes iš prezidentys
tės M. Gomez’ą, kaip kad 
reikalauja fašistų vadas 
pulk. Batista, armijos bo
sas. Specialis kaltinimas 
prieš Gomezą yra sudary
tas del to, kad jis atmetė 
fašistų per seimą pervarytą 
nutarimą, reikalaujantį an- 
taksuot cukrų ir tais tak
sais palaikyti fašistiniai-ka- 
rines mokyklas.

M. Gomez buvo išrinktas 
Kubos prezidentu 60 pro
centų balsų dauguma.

Angly Dvasiškiai “Tebe- 
valkioja” Ex-Karaliy
London. — Episkopalų 

bažnyčios York arkivysku
pas, sakydamas savo prieš
kalėdinį pamokslą per ra
dio, smerkė buvusį karalių 
Edwardą, kad iis apleido 
sostą del amerikietės gyva
našlės Simpsonienės. Sako, 
Edwardas negarbingai pasi
elgė, mylėdamas kito vyro 
pačia. Arkivyskupas moki
no: kada jautiesi, jog pra
dedi įsimylėti svetima pačią, 
tuoj aus nutrauk su ja viso
kius ryšius ir stengkis dau
giau nesimatyti su jąja.

“E v e n i ng - Standard”, 
“Mail” ir kiti laikraščiai 
peikia Yorko arkivyskupą, 
kad jis užsipuldinėja Ed- 
wardą, kuomet šis jau yra 
pasišalinęs.

Pranešama, kad ir dabar
tiniam karaliui Jurgiui šeš
tam nepatinka tie dvasiškių 
užsipuldinėjimai ant jo bro
lio, kuris ramiai apleido so-

Audėjy Unija Kovos už 
35 Vai. Savaitės Įstatą

Jungtinės
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"Laisves” Vajus
I ’asibaigė

Nuo drg. P. J. Martin, 
iš.Pittsburgh©, paskutinį laišką 
su prenumeratom ir $67.50 
gavome penktadienį, 18 dieną 
gruodžio. Stebimės, kad po 
tam nieko daugiau negirdėjo
me.

Šį paskutinį paskelbimą apie 
vajų spaudai priruošėme 23 
dieną gruodžio-December po 
pietų.

Pirmadienį, 21 d. gruodžio 
išsiųsti laiškai iki 23-čiai visi 
galėjo pasiekti “Laisvės” ’ raš
tinę. Kadangi vajininkai gei
džia žinoti, kokios buvo va
jaus pasekmės, tai paskelbimą 
paskutinių rezultatų nenorime 
perdaug vėlinti.

“Laisvės” Administracija.A. STRIPEIKA, 
kuris gauna pirmą dovaną. į__________ _________________

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų jau pasibai
gė. Jis buvo žymiai sėkmingesnis negu pernai. Daugiau 
gauta naujų skaitytojų ir sekmingesni atsinaujinimai 
prenumeratų.

Didvyriais “Laisvės” platinime pasirodė 92 draugai ir 
draugės, kurie gavo daugiau kaip po vieną skaitytoją sa
vo dienraščiui.

Dovanas Užsitarnavo šie Vajininkai:
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 5886 pt. Pirma dqvana—$50.00 
S. Reikauskas, 5713 pt., antra dovana ............................. $35.00
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa., 5231 pt., trečia dovana—$25.00 
Philadelphia, Pa., 4774 pt., ketvirta dovana......................$20.00
S. Penkauskas, I. Čiulada, Lawrence, 2426 pt., 5-ta dov. $18.00 
G. Šimaitis, Montello, Mass., 2232 pt., šešta dovana—$15.00 
ALDLD 28 kp., Waterbury, 1905 pt., septinta dovana—-$12.00 
K. Žukauskiene, Newark, 1741 pt., aštunta dovana—$10.00 
G. Krance, 1. Katilius, Bridgewater, 1173 pt., 9-ta dov.—$7.00 
ALDLD 11 ir 155 kps., Worcester, 1168 pt., 10-ta dov.—$5.00.

(Tąsa 2-ram pusi.)

Ispaną Fašistai Nuodą Dujomis Kariauja prieš 
Liaudį, bet Kapitalistą Spauda Tatai Užtyli

Kapitalistines žinių Agentūros ir Jų Didlapiai Užgniaužė 
Anglijos Seimo Atstovų Raportą

C. Kai-Sheko Žmona Sa
vo Vyro Liuosuotoja
Shanghai, grd. 23.—Chi- 

nijos diktatoriaus Chiang 
Kai-sheko moteris orlaiviu 
atlėkė į Sian miestą, Shensi 
provincijoj, kur sukilėlis 
generolas banditas Chang 
Hsueh-liang laiko įkalinęs 
jos vyrą. Su Chiang Kai- 
shekiene atskrido į Sianą ir 
kalinio švogeris T. V. Soong 
ir australietis jo patarėjas 
W. H. Donald, Veda dery
bas delei sąlygų, kuriomis 
Chahg Hsueh-liang sutiktų 
išlaisvinti Chiang Kai-she
ką. Tiek iki šiol težinoma, 
kad jis reikalauja 30 milio- 
nų dolerių už Kai-sheko pa
leidimą.

Streikieriai Neleisią 
Išimt Mašiną iš Fabriką

Detroit, Mich. — Automo
bilių fabrikantas H. Fordas 
grasina išimti savo mašine
riją iš Kelsey-Hayes auto
mobilių ratų kompanijos 
fabrikų, kur jau 10-tą dieną 
sėdėdami streikuoja tūks
tančiai darbininkų.

Jupgtinė A.utoJ Darbinin
kų Unija šaukia streikierius 
ir kitus darbininkus nieku 
būdu neleist Fordui išimt 
mašinų iš užstreikuotų fab
rikų.

General Motors automobi
lių korporacija atmetė uni
jos reikalavimą, kad visi au
tomobiliu fabrikantai suei
tu į konferenciją su unijos 
atstovais derėtis del sąly
gų pagerinimo darbinin
kams. General Motors siun
čia unijos nrezidentą 
Martina derėtis tik su 
skirų fąbrikų vedėjais.

M. 
at-

Fašistai Išžudė Jurinin-
kus "Komsomolo,” 
Kurį Jie Sudegino

a.
Bado Streiką ar Darbininkių 

Pokilį Pasirinks Brazilijos 
Politiniai Kaliniai?

Sovietų Darbo Masės Reika
lauja Tinkamai Atsakyt 

Ispanijos Fašistam
London, grd. 23. — Angli

jos darbiečių dienraštis 
“Daily Herald” gavo žinią 
iš pačių Ispanijos fašistinių 
šaltinių, kaip kraugeriškai 
pasielgė fašistai su jūrinin
kais sovietinio prekybos lai
vo “Komsomolo.” Kada fa
šistų šarvuotlaivis “Cana- 
rias” padegė “Komsomolą,” 
raudonieji jūrininkai iš jo 
nušoko į vandenį Vidurže
mio jūroj. Tada fašistai

badu streikuosią ar priim-,juos jg vandens išgriebė ir 
šia iš darbininkių valgius, .visus išžudė, apart keturių, 
atlaikysią nokilį ir tik nas-, “Komsomolo” įguloj buvo

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Rengiasi į bado streiką 156 
politiniai kaliniai, laupan
tieji teismo už dalyvavima 
1935 metų sukilime prieš 
fašistus ir imperialistus. 
Tuo tarpu darbininkės mo
terys ruošia jiems geriausių 
galimų valgių kalėdiniam 
pokiliui kalėjime.

Todėl esą nežinia, ar po- 
i litiniai kaliniai tuo tarpu

I

kui pradėsią bado streiką.

Nepavyksią Nuslopini 
Anglių “Butlegerystę”

25 iki 30 jūrininkų.
Fašistu karo laivas “Ca- 

narias,” kiek pastovėjęs ne
toli degančio “Komsomolo,” 
paskui šalin nuplaukė.

Washington.
Audėjų Unijos vice-prezi- 
dentas F. J. Gorman grd. 
22 d. pareiškė, kad jo unija 
yra pasiryžus neatlaidžiai. 
kovoti, idant šalies kongre
sas išleistų įstatymą, įve
dantį 35 valandų darbo sa
vaitę audimų-verpimų pra
monėj ir nustatantį, kiek 
samdytojai turi būtinai mo
kėt savo darbininkams.

Gorman atžymėjo, kad 
audėjai verpėjai dabar gau
na mažesnes algas, negu 
darbininkai bet kurioj kitoj 
masinėj pramonėj ir kad jie 
yra labiausia bosų persekio
jami.

CHINIJA Už 3 DIENŲ 
PRADĖSIANTI KARA

PRIEŠ SUKILĖLIUS
Nanking, Chinija, grd. 23. 

—Jeigu sukilėlių generolas 
Chang Hsueh-liang per tris 
dienas nepaleis savo imtinį 
Chiang Kai-sheką, Chiniios 
valdžios galvą, tai i valdžia 
pradės griežtą karą prieš 
tą banditą generolą, kaip 
praneša Associated Press.

New York. — Federated 
Press paduoda, kaip didžio
sios kapitalistinės žinių 
agentūros, Associated Press 
ir United Press, užgniaužia 
svarbias žinias apie Ispani
jos karą ir kaip tokias ži
nias boikotuoja stambieji 
buržuazijos laikraščiai.

Taip antai, Anglijos sei
mo delegacija, susidedanti 
iš dviejų dešiniųjų, dviejų 
liberalų ir dviejų darbiečių 
atstovų, lankėsi Ispanijoj ir 
sugrįžus raportavo štai ką:

Ispanijos fašistai naudo
ja nuodų dujas prieš liau
dies miliciją; yra tikrų įro
dymų, kad Ispanijos fašistai 
nuo pat savo sukilimo pra
džios gavo paramos iš Itali
jos ir Vokietijos valdžių; ir 
Anglijos užsienių reikalų 
ministerija turėtų leist Is
panijos respublikai pirkti 
Anglijoj maskų apsisaugoji
mui nuo fašistų nuodingų 
gesų.

Tas Anglų seimo atstovų 
raportas buvo įteiktas žinių 
agentūroms; bet nei Asso
ciated Press nei Uųited 
Press jo neperleido Ameri
kon. New Yorko Times ga
vo apie tai pranešimą iš ki- 
tų šaltinių, bet jo nespaus
dino; sako, kad tai “nesanti

jokia žinia”; o N. Y. He
rald Tribune dienraštis išsi
gina, būk visai negavęs to
kios žinios.

Ispanijos Užuojauta Sovietam 
del “Komsomolo” Žuvimo
Valencia, Ispanija.—Ispa

nijos respublikos valdžia 
per savo, užsieninį ministerį 
del Vayo pasiuntė Sovietų 
Sąjungai užuojautos ir ap
gailestavimo telegramą, kad 
fašistų šarvuotlaivis sude
gino sovietinį prekybos lai
vą “Komsomolą.” Ypač ap- 
gailestau j a žuvusių raudo- 
nųjų jūrininkų. Sako, kad 
Valencijos gyventojai tuos 
jūrininkus labai pamilo, 
kuomet pirmesnių atveju jie 
nuo “Komsomolo” atsilankė 
į šią laikinąją Ispanijos sos
tinę.

ŠI PENKTADIENĮ 
“LAISVĖ” NEIŠEIS

Neišeis “Laisvės” šio 
penktadienio numeris. 
Per kalėdas, kaipo legalę 
šventę, paštininkai neiš- 
nešioja laikraščių. Todėl. 
“Laisvės” prenumerato
riai jos vis tiek tą dieną 
negautų.

P. > ' f ir. / i «y*ri&i

Trockis Išplaukė iš Nor
vegijos j Meksiką

Oslo, Norvegija.—L. Tro
ckis su pačia slapta įsėdo į 
Norvegijos laivą “Fager- 
stand,” kuriuom plaukia į 
Meksiką. Jį sergėja ginkluo
tas norvegų policistas. Žiū
ri, kad jis neprieitų prie ra
dio kalbėti arba, kur •stap
telėjus laivui, nepaspruktų.

Norvegijos valdžia džiau
giasi, nusikratydama Troc
kio. Tikisi, kad, Trockiui iš
sikrausčius į kitą šalį, gal 
Sovietų Sąjunga panaujins 
prekybą su Norvegija. So
vietai beveik visai sustabdė 
prekybos reikalus su Norve
gija, kuomet Trockis pasi
rodė vadas žmogžudiškų są
mokslų prieš Sovietų vadus.

Mexico City.—Komunis
tai ir kiti revoliuciniai dar
bininkai protestuoja, kad 
valdžia nutarė priimt Troc
kį į Meksiką. Meksikos vy
riausybė sako neleisianti 
Trockiui kištis į jokią na
minę ar užsieninę politika; 
bet trockininkų organizaci
ja jau krykštauja iš džiaug
smo, belaukdama jo kaip 
savo vado.

Pottsville, Pa.—Pagal ka
syklų bosų reikalavimą, šioj 
kietųjų anglių anvgardoj 
lankėsi Pennsvlvaniios gu
bernatorius Earle. Savinin
kai nori, kad valstijos val
džia panaudotu- ginkluotą 
jėga prieš anglių “butlege- 
rius”. tai vra bedarbius 
mainierius. kurie patys ka
sa ir pardavinėja angli iš 
kompanijų apleistų kasyklų. 
Tai yra vienintelis jiems bū
das čia palaikyti gyvybę.

Pats gubernatorius Earle 
išreiškė abejonę, ar galima 
bus sustabdyti anglių “but
legerystę,” jeigu bedar
biams mainieriams ir toliau 
nieku nebus aprūpintas gy
venimas.

Dar nežinia, ar guberna
torius patyrė, jog bedarbiai 
mainieriai turi savo stiprius 
apsigynimo komitetus, kur 
darbininkai šimtais išstoja į 
atvirą kovą, kada kompani
ja atsiunčia savo garinius 
“ševelus” arba gengsterius 
užriausti “butlegerių” ang
lių “skylę” arba išvaikyti iš 
ten bedarbius angliakasius.

O žmogžudiškas bosu {šė
limas prieš anglių “butlege- 
rius” yra matomas kad ir 
iš šitokio nuotikio. Vienoj 
“skylėj” pritvino nuodingų 
juodųjų duju. Mainieriai 
puolėsi gelbėti ten esamus 
savo draugus darbininkus. 
Bet gretima Reading anglių 
kompanija atsisakė pasko
linti gelbėtojams maskas, 
reikalingas apsisaugo! nuo 
tų pavojingų dujų. Tuo bū
du ir mirė “skylėje” ties 
Buck Run bedarbis anglia- 
kasis Michael Stock, šešių 
•vaikų tėvas.

New York. — Per gruo
džio mėnesio 20 dienu New 
Yorko paštai gavo $500,000 
daugiau įplaukų už siunti
nius negu pernai tuo pačiu 
laiku.

Sovietų Piliečiai žada Dau
giau Paramos Ispanijai
Maskva. — Sovietų darbi

ninkai ię valstiečiai tūks
tančiuose didžiulių mitingų 
priima rezoliucijas, reika
laujančias, kad sovietiniai 
karo laivai lydėtų savo pre
kybos laivus, plaukiančius į 
Viduržemio jūrą, ir apgintų 
juos nuo Ispanijos fašistų 
užpuolimų. Visa šalis ban
guoja pasipiktinimu ir ap
maudu prieš fašistus, kurie 
sudegino Sovietų prekybos 
laivą “Komsomolą,”

Masiniuose susirinkimuo
se darbininkai ir valstiečiai 
pasižada daugiau aukoti Is
panijos Liaudies Frontui, 
stipriau jį paremti kare 
prieš fašistus. Taipgi rei
kalauja, kad Sovietai isitai
sytų galingesnį karo laivy
ną savo šaliai apginti.

Jūrininkai Sovietų moto
rinio laivo “Turkmenistan” 
savo rezoliucijoj sako:

“Jokiomis provokacijomis 
nenugasdins mus nachališki 
fašistai. Sovietinių laivų 
jūrininkai didžiuojasi rody
dami Sovietų Sąjungos vė
liava, ir jie nesidrovėdami 
plaukios po visas marias. ... 
Mes esame tikri, kad mūsų | 
valdžia tinkamai atmuš fa
šistinius piratus, kurie su
laužė tarptautinį jūrų įsta
tymą.”

Panašias rezoliucijas iš
neša įgulos ir kitų sovieti
nių laivų.

Nariai Laiko Namie Visus 
Karui Tinkamus Vyrus

Berlynas. — Nazių vai- , 
džia patvarkė, kad nė vie
nam vokiečiui tarp 18 ir. 45 
metų amžiaus Vokietijoj ir 
tarp 18 ir 55 metų Prūsijoj 
nebus leista išvykt užsienin ; 
be kariškos vyriausybės su- > ; 
tikimo. Visi karui tinkami I 
vyrai bus laikomi namie, .* 
ypač Rytinėj Prūsijoj, Lie
tuvos pasienyj.
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Hitlerio Brezentas Vokietijos 
Žmonėms

Daugelyj kraštų per žiemines šventes 
žmonės perkasi vieni kitiems dovanas 
(prezentus). Hitleris taipgi duos pre- 
zentą Vokietijos žmonėms. Pažiūrėkim, 
ką gi naziškas Vokietijos valdovas jiems 
duos.

New Yorko “Times” korespondentas 
Berlyne praneša, kad su šventėmis ypa- 
tingaį su Naujais Metais, tam tikri val
gomieji daiktai bus galima gauti tik tam 

• tikromis (limituotomis) porcijomis. Žmo
nės, norį gauti sviesto ir riebalų, jau da- 
bar turi užsiregistruoti.. Visi miestuose 
gyventojai turi būti suregistruoti ir jų 
antrašai priduoti tam tikrom valdiškom 
įstaigom. Korespondentas žymi, kad 
daug žmonių bijosi savo vardus duoti, 
nes mano, fašistai juos naudosią daly
kams, nieko bendro su maistu neturin
tiems.

Be to, kad bus įvesta kortos visai eilei 
maisto produktų, valdžia išleido įsakymą, 
draudžiantį duonos kepykloms parduoti 
šviežią duoną. Visa parduodama duona 
turi būti daugiau vienos dienos senumo. 
Girdi, žmonės mažiau tuomet jos suval
gysiu.

Korespondentas žymi, kad šiuo tarpu 
Vokietijoj žmonių pokalbių tema liečia 
vyriausiai maistą: kiek jie jo gaus, kur 
gaus, etc. Padėtis panaši j karo laikų 
padėtį, kuomet Vokietijos žmonės ba
davo.

Tai štai kokį prezentą Vokietijos žmo
nės gaus iš Hitlerio!

.Nepaisydamas to, kad nėra maisto, 
kad žmonės gyvens pusbadžiai, Hitleris 
leidžia bilionus markių ginklams, leidžia 
milionus markių rėmimui Ispanijos ban
ditų, švaisto milionus markių naziškai 
propagandai, kuri šiuo tarpu vedama vi
sam pasaulyj.

Kanadiečių Laiškas Lietuvos 
Liaudžiai

Kanados Lietuvių Komitetas Lietuvos 
Liaudžiai Ginti paruošė spausdintą lape
lį, pavadintą “Kanados Lietuvių Laiškas 
Lietuvos Liaudžiai.” Šis laiškas duoda
mas tiems, kurie turi galimybių pasiųsti 

! jį Lietuvon (savo giminėms, pažįsta- \ 
miems ir kt.).

Laiškas gražiai parašytas ir išleistas. 
Be to telpa daug faktų apie Lietuvą— 
faktų, kurių Lietuvos žmonės neturi pro
gos sužinoti.

Mes manome, kad kanadiečiai atliko 
tikrai gražų apšvietos ir anti-fašistinės 
propagandos darbą išleisdami šį lapelį- 
laišką.

Čechoslovakijoj, Šveicarijoj, Franci jo j. 
Visur veikė, nešė iškėlęs kovos su fašiz
mu vėliavą. Prasidėjus fašistų sukilimui 
Ispanijoj, d. Beimler nuvyko ten ir suor
ganizavo Thaelmanno Vardo Batalioną ir 
jį vadovavo Katalonijoj. O kai fašistai 
pradėjo pulti Madridą, jis atvyko čia ir 
ėmėsi už ginklo. Begindamas Madridą, 
d. Beimler krito nuo fašistų kulipkųs.

Beimlerio kūnas buvo pašarvotas Bar- 
celonoj, Katalonijoj, dalyvaujant 200,000 
asmenų.

Drg. Beimler buvo slaptos Vokietijos 
Komunistų Partijos Centro Komiteto 
nariu.

Šitoks tai yra gyvenimas ir darbai re
voliucionieriaus, kovotojo, komunisto.

Tuojau po d. Beimlerio žuvimo, kele
tas žymių vokiečių komunistų Ispanijoj 
(Arthur Cerf, Hans Kahle, Gustav Reg- 
ler, Ludwig Renn, Richard Steiner ir 
Kurt Stern) išleido pareiškimą, kuriame, 
be kitko, sakoma:

“Didžiuojamės, kad mūsų partijos at
stovas buvo įsigijęs kovotojų prieš fašiz
mą masėse tokią meilę ir pasitikėjimą. 
Mes puikiai suprantame, jog vienintelis 
būdas pagerbimui d. Beimlerio yra tęsi
mas griežtos ir drąsios kovos, kurioj jis 
žuvo. Mes užtikrinam tave, drauge Hans, 
kad šitoj kovoj mes parodysime tau savo 
meilę ir liūdesį del tavęs netekimo.”

“Priverčiamojo Darbo Įstaigos”
Lietuvoj dabar steigiama “priverčia

mojo darbo įstaigos,” arba atviriau pa
sakius: naujos katorgos. Bet į jas, kaip 
matosi iš fašistų užgaidų, siųs ne teis
mai, kaip iki šiol buvo, ale vidaus reikalų 
ministerija ir administraciniai organai 
—žvalgyba, etc.

Vidaus reikalų ministeris Čiaplikas 
duoda paaiškinimų, kodėl taip daroma. 

‘Girdi:
Teismų sprendimai kai kuriems asmenims 

didesnio įspūdžio nepadaro ir jų nuo pasi
kartojančių nusikaltimų neatbaido. Jie sa
vo nusikalstamus veiksmus ;po kelių nutei
simų kartoja, tuo kenkdami visuomenės ir 
valstybės saugumui. * Be to, yra asmenų, 
kurie dedasi esą įvairių luomų užtarėjai ir 
savo paskolintomis iš svetur idėjomis rau
siasi po valstybės pamatais, sudarydami pa
vojų pačiai Lietuvos nepriklausomybei.

Fašistų valdžia jau nebepasitenkina ir 
savo teismais, kurie bėgyj dešimties metų 
nusmerkė tūkstančius geriausių Lietuvos 
darbo žmonių veikėjų kalėjimuosna. Vi
daus reikalų ministerija dabar pati bus 
teisėja ir sugrobus bile fašistams nepa
tinkamą asmenį, bruks jį katorgon ir 
laikys ten, “kol jis pasitaisys,” t. y., kol 
sunaikins jo sveikatą arba atims gy- 
vybę.

Tegul, tačiau, muravjovukas Čiaplikas 
nesidžiaugia, kad jam tuo būdu pavyks 
sunaikinti anti-fašistinį judėjimą Lietu
voj.

“Laisvės” Vajus 
Pasibaigė

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Eilė draugų ir draugių, 

rie daug pasidarbavo vajuje 
ir kaikurie iš jų buvo visai arti 
dovanų laipsnio:
ALDLD Montreal Rajonas 1136 
ALDLD 20 kp. Moterų

Skyrius, Binghamton. 782 
Padgalskas, Mexico ... 
Balčiūnas, Brooklyn .. 
žirgulis, Rochester ... 
Vasiliauskas, Detroit . 

Grybas, Norwood ........
Klimas, Hartford .... 

J. Matačiunas, Paterson . . 
G. Kuraitis, Brooklyn ... 
ALDLD 85 kp., Haverhill . 
V. Globich, Wilkes-Barre . 
ALDLD 2-ra kp., S. Boston 
Yaskevičius, Hudson........
A. Lideikienė, Great Neck 
S. Sharkey, Easton ......
F. Shimkienė, Kearny . .. 
V. J. Valaitis, New Britain
E. Cibulskienė, Nanticoke 
P. Baranauskas, Brooklyn
G. Dagis, Sudbury, Canada
A. Valinčius, Pittston .... 
P. Šlekaitis, Scranton .... 
M. Valentą, Cleveland .... 
A. Lipčius, Chester ...... 
D. Yanush, Scotia............
J. Weiss, Brooklyn ..........
A. Levanienė, Los Angeles
F. Gervickas, Athol ......... .
A. Daukša, Grand Rapids 
J. Žilinskas, Lewiston .... 
M. Deedas, Red Lake ..... 
Cibulskienė, Brooklyn ....

‘ B. Plungienė, Cleveland ..
P. Burneikis, Brooklyn .. 
J. Barkus, Brooklyn ........
J. Shemeth, West Haven 
J. N. Simans, Cleveland .. 
J. Zizes, Perth Amboy . . . 
V. Novicky, Ansonia .... 
P. Nemura, Cleveland . . .
V. Macy, Woodhaven .... 
M. Bendineka, Summerlee
G. Braknis, Poątiac ........
A. Lukoševičius, Nanty-Glo
A. Žukas, Cleveland ........
S. Petkiene, Brooklyn ....
Šaltys, Rockford .............
J. Jackim, Shelter Is. Hghts 
J. Adams, Grand Rapids .
J. Kazlauskas, Hartford..
B. Surblis, Akron ............
L. šilabaitis, Putnam .... 
Mary Merk, Andover ....
O. Miliauskienė, Plymouth
T. Mitkus, Newark ........
K. Lawdanskas, Rockford
M. Klimas, Richmond Hill 
G. Klimas, Brooklyn . . . 
A. Daukantaitė, S. Boston 
S. Juška, Chicago ..
C. U. Davieš, Los Angeles 
Julia Bagdonienė, Cleveland
P. žemaitis, Detroit ....
W. Trainis, Royalton ....
F. Abekas, Chicago .........
S. Paulenka, Lowell ........
T. Zedelek, Collinsville .. 
L Klevinskas, Scranton . . .

Jarvis, Plymouth ..... 
Vilkaitė, Brooklyn .... 
Mugianienė,
San Francisco .........

P. Kuosevičia, Collinsville 
J. Julius, Moline .............

J. Daujotas, E. St. Louis 
M. Biliūnas, Chicago .... 
A. Boika, Cleveland ........
J. K. Alvinas, Detroit ...
K. Getts, Rockford ..........
P. Alška, Washington ... 
Gudauskas, Georgetown .. 
A. Kaunas, St. Clair

Širdingiausia dėkuojame

ku-

p.

ALDLD REIKALAI
Iš ALDLD CK POSĖDŽIO

Sekmadienį, 20 gruodžio, 
įvyko Amerikos Lietuvių 
D a r b i n i n kų Literatūros 
Draugijos C. K-to posėdis. 
Paaiškėjo, kad dar yra ne
mažai mūsų narių, kurie 
nepasimokėjo duoklių už 
1936 metus. Mes pasitikime, 
kad tie draugai ’ir draugės 
duokles pasimokęs kartu už 
1936 ir 1937 metus.

Būsimos knygos klausi
me, tai yra 1937 metų kny
gos, Centro Komiteto drau
gai sutiko, kad ji turėtų bū
ti apysaka. Jeigu bus gali
ma gauti iš Amerikos gyve
nimo, o jeigu ne, tai iš Is
panijos kovų arba abelno 
darbininkų judėjimo.

Centro Komitetas mano, 
kad mums yra reikalinga 
ant rankų turėti kelias pa
skaitas, kaip tai moterų is
torijos reikalu, literatūros 
istorijos ir jos svarbos, svei
katos klausimu ir kitomis 
temomis. Centro Komitetas 
kreipsis į eilę draugų ir 
draugių, kad jie parašytų.

Draugės iš moterų komi
sijos pranešė, kad jos deda 
pastangų įtraukimui dau
giau moterų į organizaciją, 
pralavihimui jų ir bendrai 
su “Laisve” ruošia knygą 
apie valgių gaminimą.

Mūsų vajus prasidės su 1 
diena vasario ir tęsis iki 
Pirmos Gegužės. Vajaus 
metu bus duodamos dova
nos:

(1) Raudonoji Vėliava, 
tai kuopai, kuri gaus dau-

753
716
708

.705
680
667
665
609
546
5.10
505
470
436
422
401
387
207
202
198
188
186
172
172
155
154
144
142
133
130
122
110
100
78
76
72
72
72
72
72
72
72 i72 giausiai nauju nariu.
71
29 i Albumas kiekvienam kuo- 

, pos nariui, kuris gaus ne
mažiau 10 naujų narių.

(3) Raudonosios Armijos 
Albumas kiekvienai mažai

(2) Raudonosios Armijos

Drg. Hans Beimler: Kovotojas
Gruodžio mėnesio 1 d. Ispanijoj buvo 

nukautas žymus vokiečių komunistų vei
kėjas, drg. Hans Beimler. Jis buvo ko- 
mandierius Tarptautinės Brigados, ko
vojančios su fašistais Madrido pakraš
čiuose. Štai trumpa žuvusio komunisto- 
kovotojo biografija.

Jis buvo metalistas. Dalyvavo pasau
liniam kare. Baigiantis karui, veikė Vo
kietijos Social-Demokratų Partijos kai
riajam sparne, su spartaki^čiais. Daly
vavo spartakiečių kovose 1 ’9 metais ir, 
kai organizavosi Vokietijos Komunistų 
Partija, jis buvo pirmuoju, stojusiu jon. 
Buvo nusmerktas kalėjiman už dalyvavi
mą darbininkų judėjime.

Kai Hitleris pagrobė valstybės galią, 
d. Beimler buvo suareštuotas ir patalpin- 
tas koncentracijos stovyklom Bet iš ten, 
apsirengęs naziška uniforma, jis pabėgo, 
už ką fašistai įkalino jo žmoną. Gyveno

“Ramybė Geros Valios Žmonėms 
Ant Žemės..

Šį šūkį krikščioniškas pasaulis naudos 
per Kalėdų šventes suraminimui, paguo
dimui tikinčiųjų. Deja, tos ramybės ant 
žemės nebėra. Visuose buržuaziniuose 
kraštuos, kur, kaipo kapitalizmo krizio 
pasėka viešpatauja masėse nedarbas ir 
skurdas, tebeverda masių bruzdėjimas: 
streikai, kovos už duonos kąsnį, už gyve
nimą. O fašistinis pasaulis galanda gin
klus prieš Sovietų Sąjungą.

Katalikiškoj Ispanijoj Kalėdų dieną te- 
begriaus kanuolos, virs kova tarpe tų, 
kurie nori demokratinės tvarkos, kurie 
gina išrinktą liaudies valdžią, ir tarpe 
tų, kurie nori įvesti fašizmą, didžiausią 
darbo žmonėms priespaudą.

Ispanijoj “neramybę” pradėjo kaip tik 
tie, kurie “Ramybė geros valios žmonėms 
ant žemės” obalsį įsikandę laikosi: fašis
tai su augŠtąja katalikų dvasiški j a. Pa
staroji, hipokritiškai skelbdama “dievo 
žodį” apie ramybę, laimina budelius, jų 
ginklus, kad juo daugiau išžudžius Liau
dies Fronto valdžios šalininkų ir sunai
kinus demokratiją.

Ramybė žmonėms bus, bet tik tuomet, 
kai bus panaikinta kapitalistinė sistema, 
kai nebus žmogaus žmogum išnaudojimo.

Todėl, kurie trokšta ramybės, jie turi 
šviestis, organizuotis ir kovoti prieš ne
teisybes, prieš išnaudojimą, už socia
lizmą !

R.

70
66
60
60
60 ... .50 kuopai, tai yra kur mažai 
50 randasi lietuvių, kuri gaus 
50 nemažiau 5 naujų narių lai

ke vajaus. Reiškia, ir mažos 
kuopos turės progą laimėti 
gerą dovaną.

Taipgi Centro Komitetas 
nutarė, kad 1937 metais bū
tų duodama toms kuopoms 
dovanos, kurios pralenks na
riais 1936 metus. Reiškia, 
kiekviena kuopa privalo dė-

50
50
50
50
50
50

. 50
50
50
44
42.
42
41
40
38 
27 
25

24
22

22
22
22
22
20
15
12
11 
vi-

siems draugams ir draugėms, 
dirbusiems savo dienraščio pla
tinime. Vajus pavyko puikiai. 
Savo sunkiu darbu jūs, drau
gai ir draugės, sustiprinote sa
vo dienraštį materijaliai ir 
daug atsiekėt apšvietos sklei
dimo reikale prikalbindami 
tiek daug savo brolių ir sesu
čių skaityti “Laisvę.
sunkiu triusu, ištverme, inte
ligentiškumu ir talentu plati
nime “Laisvės” prisidėjote 
prie stiprinimo darbininkų kla
sės, jos kovose su išnaudoto
jais ir reakcija. Už tai jūs, 
draugai ir draugės, esate did
vyriai akyse pirmeiviškosios 
lietuvių visuomenės.

Savo

ti pastangas ne vien naujų 
narių gavime, bet ir senų 
palaikyme. Kokios dovanos 
bus už pralenkimą nariais 
1936 metų, dar spręsime se
kamame CK posėdyje.

Centro Komitetas išrinko 
drg. P. Pakalniškį, kad jis 
dalyvautų ateivių apsigyni
mo konferencijoj, kuri 
įvyks 10 dieną sausio, 1937 
metais, New Yorke. Kartu 
nutarė tai konferencijai pa
aukoti $10.00.

Centro Komitetas pagei
dauja, kad kiekvieno aps
kričio komitetas praneštų, 
kada yra šaukiama konfe
rencija. Kur bus galima, tai 
centras stengsis pasiųsti sa
vo atstovą, o kur ne, tai 
nors laiškais suteikti kaip 
kurių patarimų.

Tūli mūsų apskričiai ne
praneša nei spaudoj, nei lai
šku centrui apie šaukiamą 
jų konferenciją, ir centras 
sužino, kad tokia konferen
cija buvo tik iš protokolo.

Knygų turime išpardavi
mą. Jų skelbimas yra “Lai
svėje”. Vien per dvi savai
tes gruodžio jų pardavėme 
virš $50:00 vertės. Bet tai 
perka tik taip pavieniai na
riai arba mūsų spaudos 
skaitytojai, kol kas iš kuo
pų dar negauname užsaky
mų. Tas parado, kad mūsų 
kuopos nesirūpina tinkamai 
knygas platinti.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

mano duotojo žodžio, kad aš, 
išsiskyręs su savo žmona, pa
imsiu ją.

Tačiau dabar, artėjant prie 
tikslo, man atbudo sąžinė, to
dėl prašau gerb. skaitytojų 
patarimo: ar aš, išardęs dvie
jų šeimų laimę ir suteršęs savo 
vardą visuomenėje naujos šei
mos žydinyje rasiu laimę? 
Kazys B-nis.”

Šį paklausimą paskaitęs 
“Sekmadienyje” Kazlų-Rūdos 
mokytojas Kazys Baltrukonis 
suprato, kad paklausimas lie
čia jį ir įtarė, kad čia yra 
Kazlų-Rudos kirpėjo Karolio 
Milkovaičio jo asmeniui taiko
ma provokacija.

Baltrukonis tuojau kreipėsi 
į “Sekmadienio” redakciją ir 
iš ten gavo minėto paklausi
mo rankraštį, rašytą jo vardu, 
su “Sekmadienio” redakto
riaus pažymėjimu, kad pagal 
tą tekstą, kuris buvo gautas 
paštu, “Sekmadienio” 40 Nr. 
tilpo paklausimas.

“Sekmadienio” r e daktorius 
Kučinskas, išdavęs mokytojui 
Baltrukoniui paklausimo 
rankraštį, suprato, kad reika
las, greičiausia, atsidurs teis
me, tuojau, dargi sekančiame 
41-me “Sekmadienio” Nr. pa
talpino tokio turinio redakci
jos įspėjimą: “Redakcija šiuo 
iperspėja skaitytojus, kad jie 
rašytų tik apie save ir vengtų 
mistifikacijos, nes tokių laiškų 
autoriai, išprovokavę kitą as
menį, bus traukiami atsakomy
bėn. Vienas tokio laiško auto
rius, prisidengęs kito vardu ir 
atsiuntęs jį iš Kazlų-Rūdos, už 
savo darbą turės atsakyti.”

Apylinkės teisėjas Karolį 
Milkovaitį nubaudė 3-mis mė
nesiais paprastojo kalėjimo.

Ir klausk, žmogau, “Sekma
dienį” patarimo....

UETUVOS ŽINIOS
“Sekmadienį” Prašė Patarimo 

ir už tai Gavo 3 Mėnesius
Kalėjimo

KAUNAS. — Šių metų spa
lių 4 d. “Sekmadienio” 40 Nr., 
“Patarkit ką daryti” skyriuje 
buvo patalpintas tokio turinio 
pąklausimas:

‘“Esu mokytojas. Turiu žmo
ną ir mažą sūnų, su kuriais- 
sugyvenau puikiai. Prieš trejus 
metus tapau atkeltas į vieną 
Suvalkijos miestelį ir nuo čia 
mūsų šeimyninis gyvenimas 
pradėjo irti, o kaltininkas aš.

Mat baliuje susipažinau su 
viena ,ponia, kuri mane nepa
prastai sužavėjo. Nors ji yra 
dviejų vaikų motina, bet tas 
nekliudė ir mudu Susimylėjo
me. Nors mano žmona mano 
pasikeitimą pastebėjo, tačiau 
aš ją įtikinau, kad čia nekal
čiausi santykiap Ilgainiui mū
sų santykiai pasiekė visuome
nę ir net spaudą. Dabar pri
ėjom prie to, kad užvedėm 
persiskyrimo bylą. Aš to lau
kiau, neš tai palengvins man 
sukurti naują šeimos žydinį.

Taip dalykams susidėjus, 
aš įkalbėjau Savo mylimąją 
mesti savo vyrą ir gyventi su 
manim. Ji taip ir padarė. Są
moningai apkaltino vyrą ry
šiais su tarnaite ir palikus jį 
išsikėlė į tėviškę, kur ji laukia

JONAVA
Visuotinas protesto streikas. 

Kauno darbininkams sustreika
vus, visuotiną solidarumo strei
ką pries fašistų terorą paskelbė 
ir Jonavos darbininkai. Strei
kavo bemaž visi darbininkai, iš
skyrus visai menkutę dalį. 
Streikas tęsėsi 19, 20 dalinai 21 
birželio.

ANYKŠČIAI
Protesto streikai.- Streikuo

jant Kauno darbinink., Anyk
ščių darbininkai įvairiose vie
tose paskelbė solidaTumo strei
kus protestui prieš fašistų te
rorą.

Pieno perdirbinio b-vė 
iniciatyvos supirkinėti

Reikia Kooperatyvo
BUTRIMONYS, Alytaus ap. 

Šis miestelis plačioj apylinkėj 
yra garsus savo turgais. Net 
ir patarlė yra susikūrusi: “But
rimonyse r ir velnio skūrą par
duosi. ” Tačiaus pažymėtina, 
kad visa prekyba yra privačių 
pirklių rankose. Tik pastaruoju 
laiku 
ėmėsi
kiaušinius ir iš to turi gražaus 
pelno. Nėr s čia galėtų koopera
tyvas gerai veikti ir pas kai ku
riuos visuomenininkus yra noro 
jį steigti, bet kažkodėl vis del
siama.

O vis dėlto šį pribrendusį su
manymą įgyvendinti reikia, nes 
tai būtų naudinga ir patogu pa
tiems iniciatoriams ir apylin
kės gyventojams.

'.r

Varde tviukdarystės” policija it paaanidyti tau šejkos ginkluotai užpuolė pikieto liniją prife Sun 
T , ^V0 ,m<> K°niP.’ Diester, Pa. Užpuolimo pasėkoj žuvo 65 metų amžiaus laivų budavotojas 
James L. Young. Kompanijos prezidentas John Pew teisinasi, būk jis neišgalįs pakelti darbininkams 
algas, vienok jis aukojo $100,000 Liberty League.

. . ■ ' V -y

Boston, Mass
Prati’eŠirnas Visūomėnfci.

Man pavyko sužinoti, kad 
So. Bostone yra platinami ti- 
kietai po vardu “Sabulienės 
Vakarienė,” neva pagerbimui 
Anastazijos ir Adomo Sabu- 
lių. Ji turėtų įvykti 14 d. va
sario, 1937 metais, 7 vai. va
kare, Omars Hall, 376 Broad
way, So. Boston. Už tikietus 
ima po $1.00.

Viešai pranešu visiems, kad 
mes nieko bendro fiėturhne sū 
ta vakariene ir OSaftie priešin
gi privhtihiams paYengirtiams, 
o dar daugiau, tam, kad tūli 
žmonės mūsą vardus naudoja 
savo bizniui.

Anastazija Sabulienė.

'X
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Orlaiviai Ispanų Kare
B. Agiev.

Daviniai užsienio spaudoj 
jau leidžia padaryti kaip 
kurias išvadas iš veikimo 
Ispanijos respublikiečių ir 
fašistų aviacijos. Pradžioj 
piliečių karo Ispanijos val
džia turėjo daugiau lėktuvų 
už fašistus. Tat Vokietijos 
ir Italijos fašistai su pirmo
mis dienomis karo pradėjo 
siųsti lakūnus, lėktuvus, 
štabus, bombas ir kitas reik
menis fašistams. Jau rug
pjūčio mėnesį ispanams fa
šistams buvo pristatyta 
apie 100 geriausių vokiečių 
ir italų bombinių ir naikini
mo lėktuvų.

Vokieti j o* fašistai pasiun
tė “Junker-52” bomberius, 
kurie turi po 3 motorus, iš
vysto 270 kilometrų į valan
dą, kiekvienas ginkluotas 
keliais kulkasvaidžiais ir 
gali vežti iki 2 tonų bombų. 
Vokiečių naikintojai lėktu
vai “Hainkel-51” išvysto iki 
360 kilometrų (apie 240 my
lių) į .valandą, ginkluoti 
kiekvienas dviem kanuoliu- 
kėmis ir ant 13,000 pėdų 
augščio iškyla į 5 minutes 
laiko.

Italijos fašistai davė 
“Caproni” bomberius, kurie 
turi po 3 motorus, išvysto 
iki 200 mylių į valandą grei
tį, yra ginkluoti kiekvienas 
keliais kulkasvaidžiais ir 
gali vienu kartu pakelti 
apie toną bombų. Italų nai
kintojai “Fiat” išdirbystės, 
kiekvienas išvysto į valan
dą po 230 mylių, ginkluoti 
keliais kulkasvaidžiais ir 
ant 11,000 pėdų aūgščio iš
kyla į 4į minutės laiko.

Tai tokiais lėktuvais yra 
ginkluojami Ispanijos fašis
tai. Ir jau spalių mėnesį fa
šistai turėjo daugiau karo 
lėktuvų, negu respublikie- 
•čiai. Vietomis buvo 10 fašis
tų lėktuvų prieš valdžios 
vieną.

Ispanijos fašistai kovo? 
prieš respublikos šalinin
kus plačiai naudoja bom
bardavimą miestų ir kare 
pozicijų. Ju lėktuvai išvier 
veikia su artilerija ir tan
kais. Štai kaip aprašo Lon
dono “Times” fašistų už
puolimą:

“Pirm fašistai praded? 
pulti valdžios pozicijas, tai 
pirmiausiai pradeda jų or
laiviai bombarduoti frontą 
ir jo užpakalyj kelius mies
telius ir net pabėgėlius. Pa
skui fašistai leidžia darban 
savo kanuoles. Baisiai atro

Ne, tai ne vaizdas ifi pereito pasaulinio karo—čia atvaiz
duojama keli namai Plaza de Anton Martin apylinkėje, 
Madride, po fašistų orlaivių bombardavimo. Vokietijos ir 
Italijos orlaiviais Ispanijos 'fašistai jau sugriovė ketvir
tadali Madrido ir užmušė tūkstančius moterų ir vaikų, 
vienok valdžios milicininkai gerai laikosi ir atmuša fa

šistų atakas.

do, kada milžiniški “Capro- 
ni” bombnešiai užlekia ant 
mūšio lauko lydimi greitu 
“Fiat” lėktuvu. Valdžios 
pozicijas užpila bombomis. 
Po to pradeda veikti fašistų 
tankai, o paskui ir pėstinin
kai.”

fašistai iš lėktuvų bom
ba Muo j a valdžios apdrūtin- 
tas pozicijas tuom arba pa
vaduodami artileriją arba 
jai gelbėdami. Tą jie daro 
ir Madrido fronte.

Fašistai apimti laukinės 
neapykantos linkui Ispani
jos liaudies, kuri taip didvy
riškai ginasi. Franco lėktu
vai užverčia Madrido gat
ves bombomis. Fašistai sie
kia sugriauti mieste susisie
kimą ir žvėriškai žudydami 
tūkstančius moterų ir vai
kų, uždegdami namus jie 
mano demoralizuoti liaudies 
milicininkus. Kad palaikyti 
mieste suirutę ir gaisrus, 
tai fašistai po kel;° kartus 
kiekvieną dieną darė ant jo 
užpuolimus iš oro. Taip tie 
banditai gyveniman prave
da italų generolo Dughet 
oro atakų teoriją, kad lėk
tuvų pagelba demoralizuoti 
politinius ir masiniai apgy
ventus centrus, kad išaukti 
sumišimą ir masių spaudi
mą, idant valdžia greičiau 
pasiduotų gali n g e s n i a m 
priešui.

Bet šiame atsitikime tos 
teorijos nedavė pasekmių. 
Didvyriški Madrido gyven
tojai su ginklais rankose at
remia budeliškus nepriete
lius.

Tam. kad užkariavus vie
špatavimą ore, fašistai daro 
užpuolimus ant liaudies 
fronto lėktuvu bazių ir lau-1fašistai pervežė, virš 15,000 
ku. Tikslas aiškus: sunai- . •
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Tankiai fašistai iš lėktu
vų numeta reikmenis, ku
rios jų erupėms yra reika
lingos. Taip jie numesdavo 
maisto ir amunicijos Alca- 
zare, Toledo j, apsuptiems 
fašistams, tą pat taktiką jie 
vartoja ir Oviedoj.

Fašistai iš lėktuvų sten
giasi sunaikinti Ispanijos 
liaudies kanuoles. Buvo at
sitikimu. kad atlėkdavo fa
šistų lėktuvų pulkai ir per 
20 minučių ant 2 myliu plo
čio ir tiek pat ilerio fronto 
numesdavo net 80 tonų 
bombų. Fašistai taip tan
kiai ir baisiai bombarduoja 
tas pozicijas, kur iu supra
timu yra valdžios kanuoles.

Ispanijos respublikos val
džia pasirūnino savo orlai- 
vyno reikalais ir dabar ji 
turi nemažiau ir nenrastes- 
nius lėktuvus ir orlaivinin- 
kus už fašistus. Pastaruoju 
laiku ant Madrido jau neda
li nenubausti fašistai lekio
ti, veik kiekvienu kartu, ka
da tik jie ten atskrenda, tai 
įvyksta oro mūšiai. Liau
dies lakūnai didvyriškai 
kaunasi ore. Daugelis ju su
žeisti sėkmingai vedė kovą 
iki galo, kol fašistų lėktuvus 
numušdavo, ir tik tada nur 
sileisdavo į savo lauka. Bu
vo dienu, kada respublikos 
gynėjai išlaikydavo po kelis 
oro mūšius ir iki 10 fašistu i 
lėktuvu numušdavo. Štai, 
pavyzdžiui, 13 d. lapkričio 
dideliame mūšvi virš Mad
rido respublikiečiai nušovė 
6 fašistu orlaivius, o patys 
neteko tik vieno. Tą pat 
dieną, no pietų. įvyko ant
ras mūšis, kuriame dar 4 
fašistų lėktuvai buvo numu
šti. Per visą karo laiką iki 
gruodžio mėnesio respubli- 
kiečiai oro mūšiuose mimu-

ku. Tikslas aiškus: sunai-i 
kinti valdžios lėktuvus dar 
tada, kada jie yra ant že
mės. kas prie nelauktų už- 
nuolimu vietomis pavvko. 
Taip fašistu užnuolimai ant 
orlaivių laukų Gedafoj. An- 
duhare, Malagoi ir Badajo- 
ze sunaikino dalį lėktuvų, o 
kitus laikinai sugadino.

Bet toli p-ražu fašistams 
nenavvko visi ju užmanv- 
mai. Jie siekė atkirsti Mad
rido susisiekimą su kitais 
nunktais. jiems tas nepavy
ko. Fašistai dėio no stangas, 
kad užkirsti M^dridui pri- 
vežima amunicijos'ir mais
to. bet ir čia iii lėKtuvai ne
atsiekė savo tikslo. Tam ti
kslui fašistai bombardavo 
gelžkelį ir jo stotis Alican-

tą, Arandjuez, Alkazarą, šė jau virš 100 fašistų lėk- 
San Queną ir kitas.

Tenka atžymėti faktą, 
kad, fašistų lėktuvai bend
rai veikia ir su jūrų karo 
laivais. Kaip praneša fran- 
cūzų komunistų dienraštis 
“L’Humanite,” tai vokiečių 
karo lėktuvai vadovavo fa
šistų karo laivų ugnies nu
statymą ant valdžios karo 
laivo “Almirante Fernan
dez.” O kada šis laivas jau 
buvo nuskandintas ir jūrei
viai gelbėjosi valtyse, tai 
vokiečių karo lėtuvas nusi
leido žemai ir iš kulkasvai- 
džių užpylė jūreivius kulkų 
lietumi. Visus fašistų lai
vus, kurie veža maurus iš 
Ceutos į Aldįerisą, visada 
lydi fašistų lėktuvai.

Fašistai naudoja tokias 
bombas, kokios reikalingos 
tikslu su na ikinti. Ant 
valdžios milicijos apkasų ir 
maršuojančių kareivių ke
liais jie meta bombas po 50 
kilogramų (125 svarų), ar
ba po 250 svarų sunkumo. 
Madrido namus griauna po 
500 arba 1.250 svarų sve
riančiomis bombomis. Viena 
tokia bomba gali sudaužyti 
penkių-šešių augštų namą. 
Prie to jie leidžia mažiukių 
uždegamų bombų lietų. (Už
degamos bombos lrra tik 
apie, 5 svaru, bet jų vienu 
kartu paleidžia šimtus. At
simušus joms į namus, jos 
sprogsta, išsilieja chemika
lai ir uždega namus.— 
Vert.).

Ispanijos fašistai plačiai 
naudoio lėktuvus ir maurų 
pervežimui iš Afrikos į Is
panija. Buvo dienu, kada jie 
perveždavo iki 2.000 karei
vių oru. Kartais jie oru per
mesdavo net už 700 mvlių 
kareivius, iš Morokkos į Ir- 
uno frontą. Taip lėktuvais

Didelį smūgį fašistų lėk
tuvams uždavė ir respubli
kiečių priešorlaivinis apsi
gynimas nuo žemės. Štai ke
li daviniai apie numuštus 
fašistų lėktuvus: 15 dieną 
spalių valdžios kulkasvaidi- 
ninkai, netoli Madrido, nu
šovė 2 fašistų lėktuvus; 16 
dieną spalių kulkasvaidinin- 
kai nušovė 3 didelius fašistų 
bomberius netoli Robledo; 
20 dieną spalių valdžios 
priešorlaivinės kanuoles nu
mušė 2 didelius trimotori- 
nius fašistų bomberius. Čia 
tik kelių dienų fašistų nuo
stoliai, padaryti jiems nuo 
žemės.

Taip tai eina kova Ispa
nijoj už oro valdymą. Ne- 
taip senai, dar rugsėjo mė
nesį, dalykai buvo kitaip: 
tada ore viešpatavo fašis
tai. Fašistai tankiai numuš- 

kdavo valdžios lėktuvus, o 
paskui laisvai skrajojo virš 
milicininkų ir iš kulkasvai- 
džių šaudė. Tada valdžios 
lėktuvai veikė tik mažomis 
grupėmis, nepasekmingai. 
Bet spalių mėnesį valdžia 
pertvarkė savo orlaivyną, 
sutvirtino jį ir pati pradė
jo puolimą ant fašistų. Grei
tai buvo atsiekta pasiseki
mas. Matomai, kad respubli
kiečių komandieriai padarė 
išvadą, kad oro užkaria
vimą turi vesti didelės orlai
vių grupės, susidariusios iš 
įvairių rūšių. Ir tas tuojaus 
valdžiai davė pasisekimus.

Spaliu mėnesį respubli
kiečių lėktuvai uždavė dide
lius smūgius fašistų lėktų-, 
vams ir ju bazėse, orlaivių 
laukuose. Talaveroj respub- 
likiečiai sunaikino apie 20] 
fašistų lėktuvų, Cesarise 
buvo sunaikinta daugiau 10 
orlaivių, Sevillėj respubli- 
kiečiai sudegino 10 fašistų 
didelių “Junkėrs-52” bom- 
berių, apie tiek Grenadoj ir 
kitur. Lapkričio 13 diena 
respublikiečių lėktuvų pul
kas užlėkė ant fašistų lėk-

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJU SKAITYTOJU-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos. nemiela nei gy- 

vpnt. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikata ir ja brangini,' tai 
nrižiūrok ja. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, ranku kojų gė
limą. nikstelėjimą, nuovargi, šaltį, 
ranku-koju t-’rnima. dieglius, t.uoians 
reikalauk P E K S N T O GALINGOS 
MOSTTES, sudarytos iŠ daug skirtin
gu gamtos elementu iš tolimu svieto 
kraštų, giriu, visokiu medžių aliejų, 
šaknų ir žolių: kuri turi savyje ga
linga šilumą, šildydama kaipo saules 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams na- 
gelbpjo. na gelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM. kad. pavartojus kelis 
svkius. anlaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

vonemis iš skirtingų nasaulio kraštu, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mosti ir na- 
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 
aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO.,

Hartford, Conn. *

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKU 9C

KIRPIMAS
3 SKUTIMAS 1 Ka lUb

Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

tuvų Gedafoj ir 10 fašistų 
orlaivių sudegino arba su
daužė.

Fašistų lėktuvai gavę to
kius smūgius buvo priversti 
jieškot sau bazių toliau nuo 
fronto, kaip tai Burgose, 
Aviloj, Seville j ir kitur, kas 
apsunkina jų užpuolimą ant 
fronto. Bet ir ten jie negali 
pasislėpti nuo valdžios or
laivių, kurie karts nuo kar
to nuskrenda ir bombarduo
ja fašistus.

Respublikiečių orlaivynas 
veda kovą ir prieš fašistų 
kareivių transportavimą. 
Dar rugpjūčio mėnesį val
džios lėktuvai sudaužė du

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
—------------- _----------  -i 
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‘LAISVES’ BAZARAS
<........ • J

Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

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

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

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

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikali programa, kurią pildys 
iš kitą miestą ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO 
f '

Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas,* 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE
□------------------------------------------------------------------------------------ ------ffl

traukinius su fašistų karei* 
viais. Spalių mėnesį valdžios 
lėktuvai susprogdino du fa
šistų traukinius su ginklais 
ir amunicija.

Piliečių karo bėgis pasta
tė prieš Ispanijos respubli
kos valdžių uždavinį — su
tverti ir sutvirtinti karo or- 
laivyną. Tą uždavinį val
džia pasekmingai vykdo.

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

J. 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 gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS IŠ KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVer green 8-8520

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

turėtų iš jo materialūs naudos.
Krf
r.4

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisves” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

Puslapis Trečias

Didvyriškoj kovoj už Mad
ridą ispanams lakūnams 
priklauso garbingiausia ro
lė.

Vertė I). M. šolomskas

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 Touches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Gruod. 24, 1936

scenas galima atpasakoti, 
skyrių pradėti nuo vietos ap- 
svarbaus žygio.

Kaip Skaityti ir R syti?
I .......................................... — D. M. ŠOLOMSKAS

30. Įvedimas asmenų — charakterių, pilnoje 
jų šviesoje yra daug naudingesnis, negu ilgas 
ir nuobodus apie juos pasakojimas. Charakte
riai reikia įvairinti, bet nedaryti tendenciniai 
palinkusius į vieną pusę.

31. Replikos, atsiliepimai, atsišiepimai, cha
rakterizuoja karšto būdo asmenį.

32. Būtinai reikia žinoti istoriją, ekonomi
ją, politiką, karinį gyvenimą, gyvenimo sąly
gas, ypatingai centralinius veikalo skyrius, 
kad jie neprieštarautų tikrovei.

33. Veikalui reikia paimti gerai žinomą vie
tą, aprašyti gamtą, miestus, gatves, kaimus, 
namus, ir tt.

34. Meiliškas
35. Apysakos 

rašymo, įvykio,
36. Viena daugiau aiški, arba kelios mažiau 

aiškios scenos turi parodyti asmens charakterį. 
Kada tas charakteris jau aiškus, tik tada eiti 
prie sekamo.

37. Būtinai prieš pradėsiant rašyti reikia 
turėti veikalo pamatą, suplanuotus skyrius, 
prieš savo akis charakterius.

38. Svarba ne tame, kad greitai rašyti, bet 
tame, kad gerai parašyti. Jeigu dar patsai jau-

■ ti, kad dar nesi pilnai prisirengęs, tai geriau 
į palauk, tvirčiau pasikaustyk.
I 39. Peržiūrinėdamas savo kūrinį, taisant jį, I 

darant papildymus, visada pažymėk, kuriems 
skyriams ir charakteriams, nes kitaip paskui

% nesurasi.
40. Apysakos rašomos pirmame, antrame ir 

trečiame asmenyje. Pirmame asmenyje yra 
apysaka, kada patsai rašytojas veda apysaką 
nuo savęs (aš dalyvavu, bėgau, ėjau). Antra
me asmenyje, kada eina pasakojimas apie kitą 
asmenį (jis tą darė, bėgo, buvo). Trečiame 
asmenyje, kada rašytojas veda apysaką patsai 
ten nedalyvaudamas, bet antro asmens pasa-

I kojimą perduoda apie trečią asmenį.
Apysakoje turime prieš savo akis asmenis— 

charakterius, jų gyvenimą ir apsiėjimą. Ra
šytojas turi linkui savo charakterių nusista
tymą, vienus iš jų piešia teigiamai, kitus nei
giamai, bet visus juos myli. Apysakoj vieni 
charakteriai yra savi, kiti svetimi, treti ma
žos reikšmės. Skaitytojas vienus charakte
rius myli, jiems pritaria, seka, kitų neapken
čia. Apysakoj charakteris gyvena, kaip sce-

1 noje aktorius. *'
Rašytojas jau iš kalno žino charakterius, 

kiek jų yra ir jų roles. Furmanovas, besireng
damas rašyti apysaką “RAŠYTOJAI”, štai 
kaip apibūdino tūlų charakterių roles:

Kolobov. Nesimpatingas. Poetas. Atvyko iš 
kaimo, vaikštinėja apsvaigęs, nes tūlas žurna
las išspausdino jo eiles. Jis lenda prie kiekvie
no, rodo žurnalą su jo eilėmis. Nedirba, tingi, 
pas kiekvieną prašo paskolinti pinigų, tai ap- 
siautalui, tai batams pirkti. Visur kiša savo 
nosį. Nepatenkintas redakcijomis. Rašytojų 
ratelyje jam atvirai pasakė: “Tu, Kolobove, 
tingi dirbti... ”

Štai charakteris Kolobovo, kokis jis turi bū
ti apysakoj, žinoma, -ten ne žodžiais, bet jo 
veikimu, būdu tas turi būti parodyta, štai ki-

I tas charakterio paveikslas:
Slučkin. Gabus valstiečių poetas, bet kartu 

f ir latras. Labai išdidus, ant visų “spjaudo”.
Kur tik eina, vis eiles pina. Nesuranda sau 
pastovios vietos darbe. ..

Lilija. Graži mergina. Ji išvažiavo į kitą

miestą. Ten susipažino su poetu Kašanovu ir 
prasidėjo jų meiliškas romanas. Lilija atvyko 
į Maskvą, čia susitiko su Lučkovu. Abu karš
tai draugauja. Lužkovas pavogčiomis skaito 
Lilijai laiškus, rašytus Kašanovo, viską žino. 
Už kelių savaičių mergina jau romansuoja su 
Borovu. Bet štai, suvažiavime ji pamato, kad 
Borovas jos nepaiso, jis mylisi su Loneva. Li
lijai suskaudėjo širdį. Ji įdūko ir sako Boro- 
vui: “Tu laisvas, gali daryti ką nori, tavo 
valia. . . bet, kas ji?” (Balse didžiausia neapy
kanta linkui Lonevos). Tai čia tik apibudi
nimas, fotografijos charakterių. Pati charak
terių ypatybė pasireiškia jų gyvenįme apy
sakoje.

Arba paimkime Miko Rasodos-Mizaros apy
sakaitę “PIRMASIS BANDYMAS”, tilpusią 
“šviesoje” No 3, 1935 metais. Apysakaitės vy
riausias charakteris yra Jurgis Puida. Jo fo
tografiją autorius duoda sekamą: “Puida, dide
lis ir stipraus sudėjimo vyras. Angštas, pe
tingas, dailiai nuaugęs, ir tokiame amžiuje, ku
riame, kad ir sunkiai dirbąs (jis buvo anglia- 
kasis), dar nespėjo išsekti.” 

o čia duota dar tik fotografija Jurgio Puidos, 
kaip jis atrodo, kad jis yra angliakasis, dar 
gan stiprus. Bet tai dar nėra apysakos cha
rakteris, čia dar nepasakyta už ką jis stoja: 
už darbo žmones, ar prieš juos.

Kokį charakterį Jurgiui Puidai duoda au
torius savo apysakaitėje? štai sutrauka: Pui
da tėvų išmokintas nesipriešinti ir todėl ne
drąsus. Jis tą patsai jaučia ir kartais nepa
tenkintas savimi. Jis norėtų būti drąsus, kaip 
Povilas. Mainieriai ėjo lapelius dalinti, šau
kiant į streiką. Puidai pasiūlė sudaryti apsigy
nimo būrį prieš mušeikas. Puida atsisakė. 
Po to graužėsi, jautėsi blogai. Bet Puida, nors 
nedrąsus, vienok yra darbininkų draugas, jis 
pas save slepia unijos organizatorių. Naktį 
pas Puidą atvažiuoja kompanijos mušeikos, 
kad pagriebus unijos organizatorių ir išvežus 
į laukus nužudyti. Puida visaip teisinasi, kad 
nėra organizatoriaus, trokšta, kad tas pabėgtų. 
Unijos organizatorius pabėga. Mušeikos pri
muša Puidą ir įgrūmoja niekam apie tai ne
sakyti. Ant rytojaus Puida dirba kasyklose, 
o vakare bosas jį išvaro iš darbo, čia Puida 
pagal boso balsą pažįsta, kad naktį tarpe mas
kuotų būta ir boso. Netikėtai pas Puidą atsi
rado drąsa, jis puolė ant boso ir pradėjo jį 
mušti. Bosą apgynė mušeikos ir areštavo 
Puidą. Jurgis Puida sumuštas, fiziniai nu
kankintas, bet dabar jis jau galingas dvasioj 
tiki į darbo žmonių pergalę.

štai kokis Jurgio Puidos charakteris. Jis at
vaizduotas pačiame gyvenime, o ne 
tas. Jis parodytas, kaip veidrodyj, 
bais.

Apysakose charakteriai keičiasi į
kiant gyvenimui, tas atsitiko ir su Puida.

VEIKALO APDIRBIMAS
Veikalo apdirbimas, atsargus jo išstudijavi

mas, ištaisymas, paruošimas spaudai, yra sun
kiausia autoriaus darbo dalis, šis darbas rei- 
klauja kantrumo. Furmanovas rašė:

“Reikia atsargiai apdirbti, apmąstančiai, ap
galvotai kiekvieną žodį, sakinį. Reikia suteik
ti papildymų, kur reikia, sudaryti naujas sce
nas. Ar užteks kantrybės? čia reikia daugi.au 
kantrybės, kaip mokėjimo. Turiu mintyj tą 
faktą, kad Levas Tolstojus net 8 kartus perra
šinėjo savo didžiulę knygą ‘Karas ir Taika’. 
Tas ir man priduoda drąsos ir padidina kan

trumą.” Daugiau bus

atpasako- 
savo dar-

juos vei-

So. Boston, Mass

savo 
(830 
ryte,

I

I

RADIO VALANDA

Gerbiamieji:
Prašome užsistatyti 

radius WHDH stoties 
kilocikliaus), kaip 9:30 
šį sekmadienį.
1— So. Sea Echoes, havajiška 

orkestrą, iš Stoughtono.
2— Vera Putvinskaitė-Belkus, 

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

* kulnis patenkinti.
Steponas Minkus.

Ačiū visiems atsilankiusiems 
ir komitetui už gerą pasidar- 

! bavimą, o labiausiai ačiū gas- 
įpadinėm, kurios tokius skanius 
valgius pagamino.

Buvo parinkta aukų Ispani
jos kovotojams ir tapo suau- 
kauta $18.25. Pinigai pasiųsti 
LDS centrui.

Lenkai, Ukrainai, rusai ir 
lietuviai bendrai rengia koncer
tą ir šokius, sausio 17 dieną, 
Lenkų Centre, 10 S. Broadway. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, o 
įžanga tik 35c. S. Raymond.

Skaitytojų Balsai

j

Baltimore, Md
48V Gruodžio 6 dieną LDS 

kuopa ir WIR Benas surengė 
“Oyster Parę,” kuri buvo la
bai sėkminga, žmonių buvo 
daug — Dailės Kliubo 
maža svetainė buvo per
pildyta, tai liks ir pelno.

Gerb. “Laisvės” Redakcija 
ir Administracija!

Mes, 18 lietuvių, prieglau
dos namų gyventojų, nuošir
džiai ačiuojam “Laisvės” re
dakcijai ir administracijai' už 
siuntinėjimą “Laisvės.’’ Nuo
širdžiai ačiuojam ir visiems 
dienraščio “Laisvės” rėmėjams 
ir “Laisvės” žinių rašėjams, ir 
kitokių moksliškų raštų. Dien
raštis “Laisvė” yra mums la
bai įvertinama brangi dova
na, todėl, kad ji lanko mus gy
venančius sunkiose gyvenimo

aplinkybėse ir kasdien atneša 
iš viso pasaulio teisingas ži
nias. “Laisvė” daug duoda 
mums svarbių straipsnių ir vi
sokių moksliškų raštų, taip 
pat, teisingai apsako apie dar
bininkų klasinę kovą ir atsiek
tus didelius laimėjimus. Be 
dienraščio “Laisvės” mūsų gy
venimas prieglaudos namuose 
būtų nuobodus. Vietinė kapi
talistų spauda, radio ir kitokie 
čia lankantis tamsybės skelbė
jai teisingų žinių mums neduo
da. Jie visur skelbia tamsybę, 
darbuojasi kapitalistų naudai. 
Čia mums mažai ir prasčiausį 
maistą padeda ant stalo, bet 
prie jo prikrauna ant stalų vi
sokios rūšies tikėjimo raštų ir 
“šventųjų” apgarsinimų. Kaip 
čia, taip ir kitur šventraščiai 
darbininkų progreso nesustab
dys ir tuomi milionus išalkusių 
darbininkų nepapenės.

Mes čia gaunam “Keleivį” 
ir “Dirvą.” Su “Keleivio” nu
sistatymu, laisvamanybės klau
simų ir darbuote del atsteigi- 
mo Lietuvoje demokratijos, 
mes pilnai sutinkam, bet dar
bininkų klausimais, tai nepil
nai sutinkam. Su fašistinės 
“Dirvos” nusistatymu, tai ma
nom, kad . nei vienas sąmonin-

gas darbininkas, kuriam nors 
kiek rūpi dąrbo žmonių laisvė, 
negali sutikti. Iš mūsų prie
glaudos namų gyventojų lietu
vių visi pilnai sutinkame su 
darbininkų dienraščio “Lais
vės” nusistatymu. “Laisvę” vi
si mylim skaityti todėl, kad. 
“Laisvė” pilnai duoda darbi
ninkams klasinę apšvietą. 
“Laisvė” teisingai nurodo, kad 
tiktai visų sriovių ir visų tikė
jimų darbininkam reikia vie
ningai veikti prieš fašizmo re
akciją ir visokiais būdais dar
bininkų išnaudojimą. Mes pil
nai sutinkam su dienraščio 
“Laisvės” nusistatymu laikytis 
marksistinės - komunis tinęs 
partijos linijos. Mes manome, 
kad tiktai Komunistų Partija 
vienintelė darbininkų užtarėja 
ir vadovė prie galutino pasi- 
liuosavimo ir prašalinimo dar
bo žmonių išnaudojimo siste
mos.

Dienraštis “Laisvė” turėtų 
lankyti kiekvieno darbininko 
lietuvio namus ir kiekvieno lie
tuvio profesionalo ir biznierio 
įstaigą. “Laisvėj” visi profesio
nalai ir biznieriai turėtų gar- 

I sintis.
“Laisvėj” nemažai žinių tel

pa iš dirbtuvių ir apie dirbtu
vių darbininkų gyvenimo sąly
gas. Apie profesionalų ir biz
nierių gyvenimo sąlygas “Lais
vėj” žinių kaip ir'nėra. Mes 
manom, kad stambioji valdan
čioji klasė nemažiau išnaudoja 
profesionalus ir smulkiuosius 
biznierius už dirbtuvių darbi
ninkus. Todėl profesionalai ir 
smulkieji biznieriai patys tu
rėtų daugiau rašyti į “Laisvę”, 
“Vilnį” ir į kitus darbininKiš- 
kus laikraščius apie savo gyve
nimo sąlygas. <

Tatai visų turi būti viena 
mintis, vienas darbas, visiems 
organizuotis ir vieningai dar
buotis darbininkų judėjime. 
Rašyti į darbininkų spaudą ir 
remti ją visokiais būdais. To
dėl, kad mūsų darbininkų 
spauda ir masinis darbo žmo
nių judėjimas vieningai at
rems mūsų priešus, visus jų 
pasikėsinimus suvaržymui dar
bo žmonių laisvės ir žodžio.

Mes prieglaudos namų gy
ventojai nuoširdžiai linkim 
“Laisvės” Redakcijai ir Admi
nistracijai pasekmingų Naujų 
Metų ! Nuoširdžiai linkim ir vi
siems dienraščio rėmėjams ir 
rašėjams sėkmingai bendra
darbiauti mūsų darbininkų 
spaudoje. Linkim gerų pasek
mių ir visiems darbininkų ju
dėjimo darbuotojams, nepail
sti tame darbe! Mes gyvenda
mi sunkiose gyvenimo aplinky
bėse nebegalim prisidėti prie 
tų prakilnių darbų darbininkų 
reikalams, bet sveikųjų, suma
ningų darbininkų, neatlaidus 
veikimas sukelia mūsų džiaug
smą ir norą dar gyventi ir gir
dėti vis daugiau ir daugiau at
siektų darbininkų klesos dide
lių laimėjimų!

Priegl. namų gyventojai, 
Warrensville, Ohio.

greičiausia pasiuntus į gelžke-1 
lio stotį. Kada policija atėmė i 
Ryaną ir įstūmė į jo mašiną, 
tai streikieriai bandė apverst 
Ryaną su jo mašina.

Kodėl Baltimores jūreiviai 
taip “negražiai” pasielgė su 
unijos prezidentu? Todėl, kad 
Ryanas atvažiavo į Baltimorę, 
kad suparalyžiavus jūreivių 
streiką. Jis bandė turėt slaptą 
susirinkimą, o masiniam susi
rinkime pasakė, kad : “Laivų 
kompanijos padarė sutartį pa
gerint darbo sąlygas ir pakelti 
darbininkams algas.” ,

Po išvijimo Ryano iš Balti
mores sekė masinis mitingas, 
kur kalbėjo Harry Bridges, 
West Coast streiko lyderis. Ki
tas kalbėtojas buvo Joseph 
Curran, pirmininkas streiko 
komiteto Iš New Yorko ir keli 
kiti kalbėtojai, kurie šaukė 
į darbininkus: “Išeikim visi 
ant streiko, o tik tada sėkmin
gai laimėsim!”

Baltimorėj laivyno judėji-' 
mas visai suparalyžiuotas. Išė
jusios grupės į streiką yra se
kamos : International Seamen’s 
Union of America, Marine 
Firemen, Oilers and Water
tenders Union, Eastern and 
Gulf Sailors Association, Ma
rine Cooks and Stewards 
Union, Masters, Mates and Pi
lots Rescue Ass’n, Marine En
gineers Beneficial Ass’n, Ame
rican Radio Telegraphists 
Ass’n, ir eilė kitų organizaci
jų narių. A. Vitkus.

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Baltimore, Md.
Unijos Prezidentą Išvijo iš 

Baltimores.

5,000 streikuojančių jūrei
vių buvo apsupę St. Stanislaus 
svetainę, kur buvo sušauktas 
Baltimores longshormenų lo- 
kalo joint mitingas. Į mitingą 
bandė įsibriauti Joseph Ryan, 
iš New York, prezidentas In
ternational Longshoremen’s 
Unijos. Kadangi Ryan pa
matė, kad jam nebus galima 
per priešakines duris įeiti į mi
tingo vietą, tai, jis paliko ma
šiną pora <kblokų” nuo svetai
nės ir su savo “body-guard” 
Cohen bandė įsispausti per už
pakalines duris. Bet ir čia jam 
nepavyko. Kaip streikieriai pa
matė Ryan’ą ateinant,-tai su
riko : “There he goes boys.” 
Ant signalo streikieriai Ryaną 
apsupo ir taip drūčiai suspau
dė, kad reikėjo daugybės poli
cijos Ryaną paliuosuot ir pa
lydėti į jo mašiną, ka(J kuo-

NASHUA, N. H., LIETUVIAM
Kalėdom ir Naujiem Metam avalynę ir smulkesnius 

drabužius kaip tai: maršk Šimus, pančekas, pirštines ir 
daugelį kitokių pirkitčs pas

JOSEPH SIMUTIS
Laiko lietuvių išdirbystes ČEVERYKUS, k y 

stiprūs ir gerai tinka ant kojų:

OVER GLOBE SHOES
Yra didelis pasirinkimas avalynes ir drabužių.

Prašome įsitėmyti antrašą:

35 HIGH STREET NASHUA, N. H.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstija e
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lui 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 Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191PAINTERS 

and 
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

MUSININKU
KAIENDMUS

1937 metams , j®
Kaina 2 S®

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

’VILNIES'
LEIDINYS

Sav. Vincas i»u
Manageris, Juozą Zeidat 

Amerikos ifidirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

1937 Mėty Darbininku Kalendorius
Yra turtingas raštais iš įvairių mokslo sričių. Yra daug 
svarbių istorinių informacijų ir statistikų. Daug raštų 
ir paveikslų yra iš Lietuvos. Rasite skambių eilių ir 
įspūdingų vaizdelių iš dailiosios literatūros. Duodama 
naudingų patarimų bei pamokinimų apie mediciną ir 

sveikatos užlaikymą. Tad tuojau, be atidėliojimo 
reikalaukite

Darbininkų Kalendoriaus 1937 Metų
Tai svarbus žinių ir mokslo šaltinis.

Darbininkų Kalendoriaus Kaina 25 centai
Reikalaudami prisiųsti po vieną kopiją, atsiųskite pašto 

štampų vertės 30c., nes kainuoja persiuntimas.

“Laisvė” 427 Lorimer St. 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. U N. Y.

Tel. Stare 2-078$ NOTARY
Night Tai. Jvniper 5-4012 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemes.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

daugi.au
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fašistai žino, 
ir tt. žodžiu

džius su pirmutiniu kalbėtoju, 
kuris išdergė lietuvybės tėvą 
Šliupą ir šliupinius, o kartu ir 
komunistus.

Į klausimą kodėl ir kas nu
vertė Lietuvos žmonių išrinktą 
valdžią, Laučka atsakė, kad 
nuversta todėl, kad duota per
daug laisvės komunistams, jie 
demonstravo su raudonom vė
liavom ir tt., o nuvertė ją pa
leistieji karininkai. Į klausi
mą, kas rinko Smetoną prezi
dentu, neatsakė. Užklaustas 
apie Lietuvos progresą ir ar 
dar vis Lietuvoje eina dūmai 
ne pro kaminus, bet stubon, at
sakė, kad jis nežinąs apie sta
bas be kaminų, nors klausėjas 
ir kalbėtojas paeina iš vieno 
Lietuvos kampuko.

Po prakalbų buvo jam pa
statytas klausimas asmeniškai, 
kodėl vengė atsakyti į neku
rtuos klausimus, tai Laučka ar
gumentavo, kad nenorėjęs nu
statyti Amerikos lietuvių jau
nimo prieš dabartinę fašistinę 
Lietuvos diktatūrą. Reiškia, jis 

kad yra kas tokio blogo,
bet užslepia, nes iškėlimas tų 
dalykų sukeltų antagonizmą 
Amerikos lietuviuose prieš 
Smetoną.

Abelnai imant prakalbos be 
jokių rimtų faktų. Pirmieji du 
kalbėtojai Mažeika ir Bulevi- 
čius daugiausiai pasitenkino 
apdainavimu Lietuvos grožės, 
apie garbingumą tautos ir tt. 
Jie vengė ką nors tokio užgau
ti bei niekinti.

Buvo taipogi rankdarbių 
paroda, kurią padovanojo Vy
čiams Lietuvos Pavasarinin
kai. Dainavo bažnytinis cho
ras. Rinkta ir aukos, bet kiek 
surinkta, tai niekas nežinojo, 
nes nebuvo paskelbta.

Prakalbose Buvęs.

gavo nuo kunigo ultimatumą, 
arba pasitraukti iš bendro pa
rengimo arba kunigas neduos 
daugiau svetainės mitingam. 
Ir SLA kuopa, nežiūrint kuni
go gązdinimų nepasitraukė iš 
parengimo, bet išėjo iš po baž-< 
nytinės svetainės, susirasdama 
sau kitą vietą susirinkimams. 
Tai pagirtinas žygis draugų iš 
SLA. Vyrai už tai, kad nesida
vė! kunigui vedžioti save už 
nosies. Tokis kunigo pragaiš
tingas žingsnis atidarė akis 
ne vienam darbininkui, ir Eas
tone dabartiniu laikotarpiu 
yra labai didelis sentimentas 
prieš kunigo diktatūrą ir patį 
prabaščių.

Report. Antras.

kitus 2 vyrus pavežt — J. 
Downing ir M. Driscoll, kurie 
ką tik nulipo nuo laivo “In
dian Arrow,” Standard Oil 
kompanijos. Jie nieko nema
nydami priėmė jų pasiūlymą 
ir įsilipo į mašiną. Bet netru
kus prasidėjo muštynės. Atsi
darė auotmobiliaus durys ir 
vienas vyras‘pusiau gyvas bu
vo išstumtas ant gatvės, už ke
lių žingsnių ir kitas išlėkė iš 

i mašinos ant gatvės. Antras ap
sižiūrėjo, kad jo viena ausis 
liko mašinoj, o mašina greit 
iš jų akių išnyko.

Buvo pranešta policijai. Po
licija meta bėdą ant jūreivių 
streikierių. A. Vitkus.

Baltimore, Md. Hudson, Mass.

Vyčių Prakalbos
Gruodžio 6 d. pobažnytinė- 

je svetainėje, šv. Mykolo pa
rapijos klebonas, kunigas Gar
mus, buvo surengęs prakalbas 
Vyčių atstovams. Kalbėjo Vy
čių pirmininkas A. J. Mažei
ka, radio pranešėjas Bulevi- 
čius, ir laikraščio “Amerika” 
administratorius K. Vilniškis, 
ir redaktorius Laučka. žmonių 
buvo nemažai, bet iš kalbėto
jų kaipo “mokslo” vyrų tikė
tasi ko daugiau, ką tokio rim
tesnio. Jų kalba buvo apysky- 

4 stė.
K. Vilniškis niekino šliupi- 

nius laisvamanius ir komunis
tus, kaip lietuviybės priešus. 
Laučka bandė aiškinti apie Is
paniją, žinoma, palaikydamas 
kruvinų fašistų pusę ir argu
mentuodamas, kad nežiūrint, 
kad dabartinė Ispanijos val
džia yra išrinkta tiesotai, di
džiumos balsų, vistiek 
turi “didžiumą
pasakojo nebūtus dalykus. Ne
galėjo susilaikyti nuo išnieki- 

f nimo Worcester’io (Usterio) 
lietuvių, kam jie suaukavo 
$300 Ispanijos demokratijos 
gynimui. Sako, geriau reikėjo 
sunaudoti tuos pinigus lietu
viškų mokyklų steigimui, o ne 
siųsti kur nors svetimon šalin.

Tas ponas, tačiaus, nežino
jo ar nenorėjo žinoti to fakto, 
kad kaip Worcesterio lietuviai, 
taip kitų kolonijų lietuviai sy
kiu ir Eastono, būtų ne tris 
šimtus, bet tris kartus po tris 
šimtus dolerių sudėję Lietuvos 
reikalams ir lietuvybės plėti
mui, jeigu Smetonos kruvino 
fašizmo diktatūra būtų nuver
sta nuo sosto ir būtų atsteigta 
tiesotai išrinkta valdžia ir de
mokratija Lietuvoje. Eastono 
lietuviai sukėlė suvirš $100 Is
panijos kovotojams, nes jie ži
no, kad by vienoje šalyje, kur 

s eina kova tarpe fašizmo ir de
mokratijos, laimėjimas tos ko
vos ir sukriušinimas fašizmo 
reiškia laimėjimą visiems dar
bininkams visam pasaulyje. 
Jeigu Lietuvoje panašūs daly
kai įvyktų, aišku, kad lietuviai 
dar daugiau tokią kovą remtų.

Kunigas Garmus, kuris yra 
didelis neapkentėjas Sovietų 
Sąjungos pakėlė klausimą 
apie “Rusiją.” Mat jam norė
josi, kad kalbėtojas paleistų 
nors kiek tulžies ant tos dar
bininkų valdomos šalies. Bet 
apsiriko, nabagas. Kalbėtojas 
pareiškė, kad ji^ mažai apie 
tą šalį žinąs, nėra ten gyve
nęs. Sako, jie turi savo demo
kratiją, sudarė savo konstitu
ciją, tai viskas ką jis gali pa- 

* sakyti. Kalbėdamas apie lietu
višką jaunimą, atidavė kredi
tą komunistams, kad jie nesi- 
sarmatina lietuvybės, nešioja 
savo laikraščius, ar tai būtų 
“Laisvė” ar “Vilnis”, visuomet 
kišeniuje, o mūsų jaunimas 
sarmatinasi vartoti lietuviu 
kalbą ar skaityti lietuvių 
spaudą. Sunku suderinti jo žo

Kunigiška Diktatūra

Kaip jau buvo seniau pra
nešta per “Laisvę”, kad ketu- 

jrios žymesnės Eastono lietu- 
1 vių organizacijos rengia ben
drai Naujų Metų pasitikimo 
vakarą su šaunia šeškaus or
kestrą iš Philadelphijos. Tos 
organizacijos yra Lietuvių Pi
liečių Kliubas, ALDLD 13 kp., 
LDS 51 kp. ir SLA Eastono 
kuopa. Ir parapija buvo kvies
ta prisidėti, bet kunigas Gar
mus atmetė bendrą veikimą. 
O rodos, kas čia tokio blogo. 
Juk kiekvienas sveikai pro
taujantis žmogus pripažins, 

ikad vienybėje galybė, kad 
i bendrai veikiant ir draugiškus 
ryšius užmezgant, nežiūrint 
politinių bei religinių nusista
tymų, galima kur kas daugiau 
nuveikti įvairiais lietuvių vi
suomenės klausimais. Bendru
mas ir draugiškumas gali būti 
tik užgirtas ir pasveikintas 
visų pirmeiviškų žnlonių. Tas 
atsitiko Eastone. Bendras 
Naujų Metų parengimas ga
vo gausaus pritarimo, bet jis 
yra peilis po gerkle kunigui 
Garmui. Ir štai SLA kuopa, 
kurt per ilgus metus laikyda
vo savo organizacijos susirin
kimus bažnytinėje svetainėje,

Kalėdos — Vieni Valgo, Geria 
ii- Linksminasi, o Kiti Dejuoja 

Verkia ir Badauja
Ne visus raudonas kalėtų 

diedukas lygiai aplanko. Vie
niems “prikemša” pilną pan- 
čiaką, o kitiems visai nieko ne
įdeda, o dar kiti net ir pan- 
čiakos neturi, o kad ir turėtų 
kokią suplyšusią pančiaką, tai 
neturi kur ją pakabint, nes 
neturi kamino.

Baltimorėj yra tūkstančiai 
namų, bet tūkstančiai darbi
ninkų vaikščioja gatvėmis, ku
rie neturi jokios pastogės, kad 
galėtų nuo šalčio pasislėpti. 
Todėl, tokie darbininkai netu
ri nei kamino, kur galėtų pan
čiaką pakabinti, čia daugybė 
darbininkų paleido nuo WPA 
darbų, kurte, žinoma, gavo 
nuo kapitalistų kalėdų “dova
ną.” Tokią dovaną gavęs vie
nas darbininkas Al. Carr, sa
ko : “Aš buvau nuo darbo pa
leistas lapkričio 16 d. Aš dir
bau ant WPA projekto. Kada 
mano paleido, man sakė, kad 
už kelių dienų mane perkels 
ant kito darbo. Aš eidavau ir 
dar vis einu į WPA ofisą klau
sdamas, kada mane padės į 
darbą, o jie man vis tą patį 
atsako. “Ateik rytoj.”

Toki kapitalistų prižadai 
darbininkams primena man 
kūdikystės dienas. Kuomet aš 
buvau dar mažas,' aš prašiau 
tėvo, kad jis man pagautų 
paukštuką. Ant mano prašy
mo tėvas atsakė “rytoj.” Atė
jus rytojui, aš ir vėl klausiu tė
vo “ar jau pagavai paukštu
ką?” Tėvas man atsakė tą pa
tį : “Kai rytoj, tai aš tau pa
gausiu.” Na ir tokio rytojaus 
negalėjau sulaukti.

Todėl aukščiau minėto dar
bininko nusiskundimai yra vai
kiški nusiskundimai. Darbinin
kai neprivalo maldauti, prašy
ti, bet organizuotis į unijas ir 
organizuotai reikalauti, o tik 
tuomet galės pasiekti ir išrei
kalauti darbininkams pageri
nimų.

Nupjovė Ausį ir Išmėtė 
iš Mašinos.

Keli vyrai važiuodami auto
mobiliam sustojo ir pasivadino

Gruodžio 12 d. atsibuvo 
bankietas, kurį surengė šešių 
organizacijų bei draugijų ben
dras komitetas, kuris yra įs
teigtas gelbėt Lietuvos liau
džiai atsteigt Lietuvos denio-1 
kratines teises ir gelbėt nuo 
žiauraus fašizmo’.

Gaspadinės M. Arlauskienė 
ir V. Grigienė pagamino^ gerą 
vakarienę, taipgi buvo užkvie
stas pasakyt- prakalbą drg. S. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius, bet nepribuvo. Tai 
labai negerai, bet kaip girdė
jau, tai iš priežasties labai blo
go oro, nes tą vakarą Bostono 
apylinkėj siautė didelė viesu
lą su lietum ir draugą S. Mi- 
chelsoną pasigavo vidurkelyj, 
ir jam mašiną vanduo užgesi
no.

Bot ant mūsų, ar gal Ispa
nijos kovotojų laimės tą vaka
rą atvažiavo pas mus draugė 
M. Sukackienė iš Worcesterio, 
kad dalyvaut mūsų parengi
me. Mes ją užklupom ir pra
šėm, kad ji kiek nors pakal
bėtų per vakarienę. Ji tą va
karą turėjo didelį šaltį, bet 
mūs paklausė ir nors trumpai 
pakalbėjo primindama Ispani
jos darbo liaudies baisias ko
vas ir vargus, kviesdama pub
liką kas kiek išgali ką nors au
koti. Susirinkusieji gerai atsi
liepė ir suaukavo $22.00, ku
rių vardai telpa žemiau.

Po prakalbų S. Šatas ir J. 
Urbonas pagrajino tikrai lie
tuviškus šokius. Publika link
smai užbaigė vakarą užsiganė
dinusi. Muzikantai pagrajino 
veltui, tai varde Ispanijos ko-

votojų tariu draugams širdin
gą ačiū, už jūsų tokį pasitar- 
navimą!

Taipgi ir nuo vakarienės gal 
liks kiek. Atskaitos dar nebu
vo, bet spėju, kad suvirš de
šimtinės liks, žinoma, kaipo 
tokiam svarbiam tikslui, t a i 
per mažai šį kartą.

I

Bet mes nenustojam vilties 
ir trumpoj ateityj vėl rengsi
me parengimą tam tikslui su' 
geresniais planais ir energija.

čia seka aukavusių vardai. 
Po dolerį aukavo: J. Urbanas, 
J. Rožėnas, A. Sikorskis, A. 
Butėnienė, P. Aleksandra, J.' 
Sabanskis, G. Šidlauskas, K. 
Yokšis ir A. Yokšienė. Po 50c:1 
A. Rimkus, A. Pilkauskas, A.i 
Sabanskienė, M. Perednis, K J 
Perednienė, M. Kazlauskas, J. į 
Yeskevičius, S. Saiman, J. Ku-' 
kauskienė, M. Lakštutis, F. 
Bukathc ii P. Vaitekūnas. Po: 
25c: A. Dubak, K. Baranaus-j 
kas, S. Kukauskas, A. Baišta-- 
ras, V. Vandziulis, K. Urba-! 
nas, V. Grigienė, A. Miškinis,1 
S. Brookly, J. Kapdrotas, A. > 
Zulanas, M. Sukackienė, Ig. 
Lazauskas, Lazauskienė, K. 
Yenušis, A. Janulis, J. Pap
lauskas, A. Suslavičius, T. Ar
lauskas ir K. Grigas. Smulkių 
$1.00. Viso $22.00. ’

Visiems šiame parengime 
dalyvavusiems ir aukavusiems 
varde komiteto ir Ispanijos 
darbo liaudies tartu širdingą 
ačiū ir kviečiu nenustot ir to
liau remti tą jųjų kovą, kol 
jie nugalės tuos razbaininkus, 
ir žmogžudžius fašistus!

M. Perednis.

GARSINKITE SAVO BIZNĮ
DIENRASTYJ “LAISVĖJE’’

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 26-tą LDS 57-ta kuopa 

rengia margą vakarą, Lietuvių sve
tainėj, 29 Endicott St. Bus užkan
džių, muzikos ii’ “bean’o geimių”. 
Įžanga 25 c. Prie įžangos bus duo
dama 3 dovanos. Kviečiame visus 
dalyvauti, nes turėsit progą praleisti 
linksmai laiką, kaip jauni, taip ir 
suaugę. Pradžia 7:30 vakaro.

WILKES-BARRE, RA.
Bendro Fronto Komitetas rengia 

didele vakarienę nedėlioj, 27 d. 
gruodžio, 325 E. Market St., 6 v. v. 
Prie vakarienės turėsime ir puikią 
programą. Dainuos Wyoming© mer
gini oktetas, iš Scrantono—drg. Valu
kas. Taipgi bus ir keli duetai. Bus 
ir muzikantai. Įžangos tikietas vi
siems prieinamas, tik 35 centai, to
dėl dalyvaukite visi.

B. F. Kom.
(301-303)

PRANEŠIMA] IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 27 d. gruodžio, 143 
Pierce St., 2 vai. po pietų. Drauges ir 
draugai malonėkite dajyvaut šiame 
susirinkime, nes daug svarbių daly
kų turėsime apsvarstyt. Dar yra 
draugų, kurie neatsiėmė knygos 
“Gamta ir Žmonės”. Ateikite atsiim
ti.

Valdyba.
J (302-303)

PHILADELPHIA, PA. ,
TDA 9-tos kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 27 d. gruodžio, 2 
vai. po piet, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. šis susirinkimas bus 
svarbus, kuopos valdyba išduos meti
nį kuopos veikimo raportą. Bus nau-

. ........ . 1
jos valdybos rinkimas ir nauji su
manymai kuopos veikimui ant to- 
liaus, tad visi nariai malonėkit daly
vauti. Nepamirškite ir duokles už 
pereitus metus ir šiuos pasimokyti.

Sekr. B. Ramanauskienė.
(301-303)

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisve” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 
į spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 

vandenys, miškai, kalnai ir tt.

Didžio: 15 colių pločio ir 20 colių ilgio. Kaina 20c
Tie patys paveikslai mažesnių :

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c
PasiunČiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 
yra pažymėta Lietuvos ofičialės Šventės 

ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė
mis. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingį. 
“Laisve” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti j Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”.

“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
13
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VARPO KEPTUVE

J'emą jau pasiekė ir Ispaniją, vienok priešfa šistinė kova tebesiaučia. čia atvaizdifdjami 
Handies valdžios milicininkai, kurie kariauja sniegu užklotuose GuadArrama kalnuose, j 
šiaurius nuo Madrido.

DETROIT, MICH.
Kom. Partijos 3-čią sekcija rengia 

didelį koncertą ' “Daily Workerio” 
naudai. Įvyks 27 d. gruodžio. Pra
džia 6 vai. vakaro. įvyks 4959 Mar
tin Svetainėj. Dainuos keli chorai, ro
dys Sovietų filmą, taipgi bus šokiai. 
Prašome lietuvius atsilankyti.

Kviečia Kom.
(302-303)

WILKES-BARRE, PA.
Visų ALDLD Kuopų žiniai 12-tam 

Apskrityj į
Kaip jau kuopoms buvo pranešta, 

kad apskričio metinė konferencija 
įvyks gruodžio 27-tą d. Pradžia 11-tą 
vai. ryto, todėl draugės ir draugai 
tegul neatsiranda jokių kliūčių, kad 
kas jumis sulaikytų nuo dalyvavimo. 
Blogas oras ar kas kitas, būtinai da
lyvauki iš visų kuopų kuo skaitlin
giausia ir laiku, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptart, kas link viso
kio ateities veikimo.

Rast. J. T. V.
(301-303)

PLYMOUTH, PA.
Laisvų kapų bendras metinis susi

rinkimas įvyks 27 d. gruodžio. Pri
būkite visi šerininkai ir lotų savinin
kai ir pasiimkite su savim daro- 
dijimą, kad priklausai, tai turėsi bal
są. Susirinkimas įvyks 325 E. Mar
ket St.

Prez. M. Kalauskas.
(301-303)

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

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimą* 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Štollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

PHILADELPHIA, PA.
Ekstra Svarbus Susirinkimas

Gruodžio 24 d., 735 Fairmount 
Ave., 8 v. v., įvyks svarbus susirin
kimas delei “Laisves” bankieto. Visi 
komiteto nariai dalyvaukite.

Sekr. A. J. S.
(302-303)

LINDEN, N. J.
Gruodžio. 26-tą įvyks Maskaradų 

Balius, kurį rengia LDS 135 kp. Wel
come Hall, Winans Avenue ir 16th 
St. Prasidės 8 v. v. ir tęsis iki volai. 
A. Gurskio Orkestrą grieš šokiems 
amerikoniškus ir lietuviškus ka .’al
kus. Įžanga 25 centai asmeniui. Bus 
duodamos 3 dovanos apsimaskavu- 
siems. Visi, kas tik nori linksmai 
vakarą praleist, būtinai maršuokite į 
šį parengimą.

Širdingai kviečiame skaitlingai at
silankyt.

. Komisija.
(302-303)

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Korporacijos pirmutinės 

iškilmės (vakarienė ir šokiai) įvyks
ta sarusio (January) 2, Lietuvių Svet. 
Įžanga $1.00. Kviečiame visus daly
vauti. Kom.

(302-303)

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnij Sugedimai, Hemor- 
rhoidAi ar kiti MėŠlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai,, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis^ o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyjįė, X-spmduliai 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 Irvirig PI.

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

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
fS

Automobilistam Nauji 
{statymai

s-
Telefonas: Humboldt 2-7964

Jūreiviai Boikotuoja 
Barzdaskutyklų

Barzdaskutyklos savininkas, 
kuris turi įstaiga 30 South 
Street, New Yorke, norėjo 
gauti jūreivių parama, tad jis 
pranešė, kad veltui aptarnaus 
streikuojančius jūreivius. Kuo
met pribuvo trys negrai jūrei
viai, savininkas nesutiko juos 
aptarnauti.

Jūreiviai, sužinoję apie ta 
įvykį, pasmerkė diskriminaci
jos žygį ir šaukiasi į apylinkės 
gyventojus nelankyti ta barz
daskutyklų. Gyventojai labai 
gerai atsiliepė į jūreivių pra
šymų.

Brooklyniečių Sveikata
Diphteria vėl buvo 11 nau

jų susirgimų ir 1 mirė. Visa
me didmiestyje buvo 3 mirtys 
nuo tos ligos. Tai augščiausias 
skaičius nuo pereito liepos 
mėnesio, čiepijimas kūdikių

Teisėjas Atmetė Kompanijos Norus
Ispaniška laivų kompanija 

buvo padavus reikalavimų nu
bausti kompanijai seniau pri
klaus! usio laivo Navemar įgu
la, kam ji palaiko liaudies val
džių. Teisėjas Clarence G. 
Galston ta reikalavimų atme
tė.

Vos tik prasidėjus civiliam 
[karui Ispanijoj, liaudies val
džia paskelbė, kad visi šalies

laitai pereina valstybės 
kosna. Navemar įgula 
su valdžia ir kaip tik 
vas pribuvo į New Yorką, kon
sului įsakius, prašalino kapito
nų, kuris nesiskaitė su įsaky
mu. Tada kompanija pradėjo 
bylą, norėdama atimti iš val
džios laivą ir pavesti jį fašis
tų globai, taipgi nubausti jū
rininkus, bet tas neišdegė.

ran- 
stojo 

lai-
Ko- 
kad 
var-

Sugrįžo Jūrininkų 
Delegacija

Streikuojančių jūrininkų de
legatai sugrįžo iš Washingto- 
no po įteikimo . Komercijos 
Departmentui peticijų su 15,- 
000 parašų, protestuojančių 
prieš reakcines dalis Copeland 
Biliaus.

Jūrininkai ypatingai priešin
gi daliai, kuri žinoma, kaipo 

j “Fink book”, nes ji tarnautų
apsaugotų juos nuo tos.ligos. jtraukimui jūrininkui

Skarlatina susirgo 69, tai1... , .
daugiau pirmesnės sa-

mirčių Brooklyne buvo 
tų 9 žuvo automobilių

yra 12 
vaitės.

Viso 
552, iš
nelaimėse. Kitose miesto da
lyse nuo automobilių 
karnai: Queens—10, 
tan — 9, Bronx—5.

Plaučių uždegimu 
influenza—2.

Gimimų buvo 648. Pereitų 
metų tuo pat laiku 632.

žuvo se-
Manhat-

mirė 40,

Algų Pakėlimas Miesto 
Darbininkams

Miesto valdžia priėmė nau- 
* jų bilių, kuris suteikia algų pa
kėlimų ąnt $120 į metus tieriYs 
miesto darbininkams, kurie 
dabar uždirba mažiau, negu 
$1,800 į metus.

Sakoma, kad pravedimas 
biliaus gyveniman su liepos 
pirma d., 1937 m., kainuos 
$1,500,000. Algų pakėlimu 
daugiausia pasidžiaugs svei
katos department© darbinin
kai ir raštininkai.

juodąjį surašą.
Gi Ryan’as savo unijos lo- 

kalo mitingan pasikvietė poli
cija, prašydamas jį “apsaugo
ti”. Jūrininkai turėjo nemažai 
šposų iš to ponulio strioko.— 
Susirūpino savo kudašium, ku
rį jūrininkai nei su kriukiu ne
norėtų liesti, tiek juomi yra 
pasipiktinę.

Streikieriai dar tebelaiko sa
vo rankose unijos salę, 59 
Pearl St., kurių atsiėmė perei
tą pirmadienį nuo išmestų vir
šininkų. Sargyba stovi dienų 
ir naktį, nes tikimasi, 
streiklaužiai viršininkai 
mušeikų pagelba bandys už
grobti.

Pikietų linijose dabar visur 
kalbama apie iškilmingų pasi
tikimų Amerikos kovingam 
jūrininkui Simpsonui, kuris ką 
tik tapo paleistas iš nazių ka
lėjimo ir laivu “Roosevelt” jau 
keliauja atgal į J. V. Jis pri
bus ateinančių savaitę.

kad
su

Apsivedė A Balčiūnukas 
Su Milda Kranciūtp

AIDIEČIŲ ATYDAI!

Šiuomi pranešame, kad 
savaitę Aido Choro pamokos 
neįvyks. Bet sekančių savaitę, 
tai yra penktadienį, 1 dienų 

■ sausio* (January), 1937, choro 
pamokos įvyks. Tad visi cho
ristai stengkitės jose dalyvauti. 

Aido Choro Pirm.

šią

Visus “Bagočius” Išmes 
Iš WPA Darbų

Šalpos biuras siunčia inves- 
tigatorius patirti WPA pro
jektuose dirbančių “turtų.” 
Jei rastų, kad. tu turi $188 pi
nigais ar prabangos dalykais, 
tai ir gausi ružavų slipukų— 
būsi atleistas. Esą vienam lei
sta turėti $46, dviem—$72, ir 
trim—$76. Jei daugiau turi, 
tai, anot šalpos biuro, tu esi 
“bagočius” ir tau nereikia 
darbo.

Bet ar galėtum tu su tiek 
išsiversti, jei susirgtum, jei 
reiktų operacijos, jei sulauk
tum kūdikį? Kažin, kad pa
siūlytume ponams valdinin- 

| kams pagyvent su tokiu “tur
tu?” Gal jie išmoktų kitaip 
skaitliuot?

WPA “Bagočius”.

Pereitų pirmadienį apsivedė 
pora jaunų laisviečių — Anta
nas Balčiūnas, jaunasis, su 
Milda Kranciūte. Gal būt jau
nieji yra linkę turėti mažai 
minėjimų, nes pasirinkta die
na, kuri taip pat yra ir gim
tadieniu Mildos, šeimyninio 
pobūdžio pokiliuka su arti
maisiais giminėmis jaunave
džiai turės penktadienį, pas 
tėvus, A. Balčiūnus, 321 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

Antanas jau apie porų me
tų dirba-mokinasi “Laisvės” 
spaustuvėj ir tikimasi iš jo 
gabaus spaustuvininko, jei tik 
turės įvalias pasiryžimo rūpin
tis įstaigos gerove, kaip rūpi
nasi jo tėvas, kuris per eilę 
metų veikliai remia įstaigų, 
nors ir nebūdamas jos darbi
ninku. Milda irgi ilgokų laikų 
dirbo “L.” Mildos tėvai gy
vena Bridgewater, Mass. Jo
sios tėvas taip pat yra uolus 
“L.” rėmėjas ir jos vajininkas.

Jaunieji abu yra nariais A 
LDLD ir LDS. Milda yra na
re ir Jaunųjų Komunistų Ly
goj. Antanas žada įstot lietu
vių komjaunuolių kuopon.

Linkime draugingo ir 
mingo šeimyninio 
taip pat augti ir 
judėjime, kuriame 
gražių pradžių!

Šiandien Pikietas Prie 
Brazilijos Konsulato

Brazilijos darbininkų vado 
Luis Carlos Prestes teismas 
prasidės šių savaitę. Sųryšyj su 
tuo Komunistų Partija šaukia 
narius ir visus Pietų Amerikos 
revoliucinės kovos draugus da- 
lyvaut pikiete prie Brazilijos 
konsulato. Pikietas įvyks šian
dien, 24 gruodžio, nuo 12 iki 

vai. dienų.2

Bedarbių “Kūčios”
Baltakalnieriai darbininkai 

susitarė turėti specialį “kū
čios” apvaikščiojimą ir ten at
sinešti patys.savo “kalėdų dė
duką”. New Yorko miesto 
majoras bus ceremonijų vedė
ju. Eglaitė bus prie City Hali 
šiandien, 24 gruodžio, 4 vai. 
po pietų.

Tas jų apvaikščiojimas-de- 
monstracija rengiama tikslu 
priminti majorui, kad nedar
bas yra “nacionalė, ne vietinė 
problema”. Jie ragins majo
rą važiuoti į Washingtona ir 
ten “sėdėti” Baltajam Name 
iki Roosevelto administracija 
išpildys pažadus duoti Socialį 
Užtikrinimą ir nebekapos pa
šalpų.

Norintieji dalyvaut ceremo
nijose prašomi pribūt 2 vai. 
po pietų Workers Alliance 
raštinėn, 101 W. 28th St., New 
York.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Turite laiko? Manote eit į 
teatrų? Jei taip, štai čia kele
tą vietų, k.ur gražu, sykiu ir 
naudinga būt:

Cameo teatre, 42nd St., arti 
Broadway, N. Y., šį vakarų, 
24 gruodžio, pradės rodyt 
naujausių Sovietų Sąjungoj 
gamintų kalbinį judį—“Revo
liucionieriai.” Parodo prasidė
jimų revoliucinio judėjimo Ru
sijoj. Faktai imti iš Lenino ir 
Stalino dokumentų. Ketvirta
dienio ir penktadienio pusiau
naktį paskutinį kartų rodys 
filmų “Abyssinia.”

Roosevelt teatre, 2nd Ave. 
ir Houston St., N. Y., rodoma 
filmoje operetė “Nastutė Pol- 
tavietė.” Tai pirma operetė iš 
So v. Sąjungos.

Filmarte teatre, 58th Street, 
netoli 7th Avė., N. Y., rodoma 
filmą “Janosik.” “New Mas
ses” rašo, kad tai esanti , viena 
iš žymiausių šio sezono filmų.

Taip pat dar tebevaidinama 
Adelphi teatre, N. Y., ir Ma
jestic teatre, Brooklyne, WPA 
projekto statomas pagarsėjęs 
veikalas “It Can’t Happen 
Here.”

Viešbučio Savininkams 
Labai Nesmagu 

_ _ _ _ /
Nuo to laiko, kuomet 

munistų Partija pranešė, 
Delano viešbutis permainė
dą į Central viešbutį, idant pa
slėpus savo diskriminacija 
prieš negrus, 27 organizacijos 
atsisakė laikyti jame susirin
kimus, nors vieta buvo užre
gistruota.

Vėliausia organizacija, kuri 
prisidėjo prie to žygio, yra 
Department Stores Employees 
unija, kuri savo kalėdinį pa
rengimų perkėlė į Edison vieš
butį. •

“Labdaringas” Šerifas

š stubos-, 
Sunnyside

kompanijai

Title Guaranty and Trust 
Kompanija suteikė Peter Ri
ce, žmonai ir jų šešiems vai
kams kalėdinę dovana — pra
nešė, kad išmes 
41-32—47th St.,i 
Gardens, Queens.

Šeima skolinga
$234.88, tad įsakyta šerifui 
Brunner išmesti šeimą iš na
mų kūčių dienoje. “Labdarin
gasis” šerifas, vienok, pareiš
kė “Galite būt tikri, kad aš 
juos neišmesių iš namų kalėdų 
vakare bei kalėdų dieną.”

Jis tatai padarys šeštadienio 
rytą.

Ispanijos Ambasadorius 
Kalbės Gardene

Didžiojo New Yorko ispanų 
organizacijos bendrai rengia 
masinį mitinga Ispanijos pa
ramai. Jisai įvyks sausio 4-tų, 
didžiojoj Madison Sq. Garden 
salėj. Mitinge kalbės Ispani
jos ambasadorius Fernando de 
los Rios. Tai bus jo pirmas 
pasirodymas masiniame mitin
ge New Yorke.

8,500 Pašalpos Darbininkų 
Užėmė 47 Šalpos Biurus

- Majoras LaGuardia užva
kar priėmė pasiūlytus naujus 
trafiko įstatymus. Vienas už
draudžia automobilistam mie
ste važiuoti smarkiau, negu 25 
mylias į valanda, šis įstatymas 
jau įėjo galion ir gręsia areš
tas įstatymo laužytojams.

Priimtas ir kitas įstatymas 
nurodo, kad važiuojant gatve, 
nevalia išsisukti į kitą gatvę 
po dešinei, jeigu šviesa rau
dona. Draiveriai turi laukti,! 
kol šviesa pataps žalia ir tik; 
tada galima suktis į dešinę. 
Kažin kaip pasiseks šiam įsta- 

mano, 
Šis
va-

tymui, nes daugelis 
kad tai sulaikys trafikų. 
įstatymas įeina galion su 
sario 19 d., 1937.

Ispanų Laivas Laukia 
Prikrovimo

gali padirbėti suskirs- 
ir sutaisyme Ispanijai

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Cheater Ave. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2— 
Nėra valandų sekmadieniais.

A

Kas 
tyme 
surinktų drabužių ir kitų reik
menų, lai tuojau nueina į ko
miteto sandėlį, kuris dabar 
randasi 227 W. 17th St. Rei
kia vyrų ir moterų.

Laivas Mar Cantabrico jau 
yra paruoštas ir laukia Brook
lyn© 29-toj prieplaukoj prie 
Kane St. Kaip greit bus su
tvarkyti siuntiniai ir sukrauti, 
taip greit galės išplaukti. 
Greita pagelba paskubins iš
plaukimą.

Užsidegus WPA ir šalpos 
biuro patalpoms, 188th St., 
Bronx, iššaukta 3 kompanijos 
gaisrininkų, kurie triūsė virš 
valanda, kol užgesino.

Gal pražiopsojot, bet pir
madienio vakarų, kaip 7:27, 
oficialiai prasidėjo žieminis se
zonas.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU vyro, kuris supranta 

apie ūki ir vest biznį. Turi būti 
pavienis, be kliūties, neskiriant am
žiaus. Galim būti pusininkais, jeigu 
įvesit kiek pinigų. Del platesnių in
formacijų prašau rašyti laišką “Lai
svės” Administracijai, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(302-308)

PRANEŠIMAS LIETUVIAM
LIETUVOS DEGTINĖ-VODKA

Dabar galima gauti Manhattan Liquor Store, tai vienatinė 
krautuvė New Yorke, o gal ir visoj Amerikoj, kuri turi 
Lietuvos Degtinės. Mes išpirkom paskutinę Amerikoj bu
vusią Lietuvos Degtinę ir dabar mes suteikiame ją už 

už labai žemų kainų
$1.59 UŽ BONKĄ

Mes jaučiame, jog didele dalim mūsų pasisekimo yra to
dėl, kad lietuviai iš mūs perka, su mumis draugauja. 
Atsilyginimui savo geriems kostūmieriams, mes apsiribuo- 
jame pelnais bei uždarbiais ir padarome kainas taip že
mas, kad kiekvieni lietuviški namai gali turėt bonką gry

nos Lietuvos Degtinės Kalėdom. Parduodama tik po
» vieną kostumieriui.
Mes padidinom savo sandėlį šventėms ir dabar mes turime 1,000 skir
tingų rūšių savo krautuvėj. Mes turim šimtus specialų, būt per daug 

visus suminei. Štai keli iš jų:

&

Impor tuo ta Lietuvos 
Degtine-Vodka 
$1.59 už pt.

Oak Mellow, 9 mėnesių 
59c puskvorte, $1.15 kvorta 
Baltimore Club, 2 metų 
Gryna Maryland Ruginė 
98c puskvorte, $1.89 kvorta 
Galionas Saldaus Vyno

98 centai
Port, Muscatel, Sherry 

ir kitų.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovanų

Tai bus labai įverti
nama dovana.

ŽemiausiųPirkites Sau Šventėm Likerius Didžiausioj, 
Kainų ir Labiausia Patikimoj Krautuvėj Brooklyne

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, ' BROOKLYN

corner of Grand and Roebling Streets
EVergreen 7-1645 L-886

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve- 

v — ze
Generaliame sėdėjimo strei

ke dalyvavo 8,500 pašalpos 
biurų darbininkų, kurie užė
mė 47 pašalpos biurus ir ten 
išbuvo per naktį. Kadangi 
New Yorke yra 11,000 pašal
pos biurų darbininkų, tai 
streikas visapusiškai sėkmin
gas.

Pašalpos biurų darbininkai 
priešinasi naujiems egzami
nams, nes tuomi kėsinamasi 
atleisti daugelį iš darbo.

Streikas prasidėjo antradie
nį, 5 vai. vakaro. Iš kalno bu
vo parūpinta įvairių žaislų, 
valgio ir radio priimtuvų 
kiekvienam biure ir streikie- 
riai entuziastiškai praleido 
naktį. \

Kiekvienų pusvalandį pašal
pos biurų darbininkų unija, 
Association of Workers in 
Public Relief Agencies, per 
radio stotį WNEV perdavė 
vėliausias streiko žinias, ku
rias išgirdo ir patys streikie- 
riai. Buvo pranešta, kad cent- 
ralinėj raštinėj, 902 Broadway, 
1,200 iš 1,300 darbininkų da
lyvavo streike ir laikė užėmę 
visų 14 augštų namų. Ten di
delėj didžiumoj dirba mergi
nos. Pirmų valandų ryto biu
rai išrinko po vienų atstovų 
pasitarimui unijos ofise, idant 
išdirbus planus tolimesniam 
veikimui.

Laisvei” didelį vežimų 
MEDAUS.

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų, 

jau apsergate šalčiu
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

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

Ne 
kada

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

Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės, 
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 Thomsorio NATURAL- LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi‘visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi ž m ogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA- yra viena iš geriausių paliuo-

Sekretorė Nusižudė

He-

ir
Jamaica.

nu- 
ant

Trijų metų amžiaus Martha 
Mackin tapo pavojingai apde-

Pir kt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

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

lai- 
gyvenimo, 

darbininkų 
jau turite

savimui, išvalymui ir sutvarkymui paįrusių 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

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos.

Rugsėjo 29 dienų, 1934 me-
- tais, policistas Walter Jenkins 

drožė William Gormanui per 
galvų su buože ir nuo to Ger
manas mirė. Jo motina patrau- ginta, kuomet aliejinis pečiu- 
kė policistų teisman ir dabar kas sprogo ir padegė miega- 
teismas nusprendė, kad poli- mųjį kambarį, 142-06 Liberty 
cistas jai turi užmokėti $1,500. Avė

Keletu mėnesių atgal 
len Falk, 36 m., prarado savę 
darbų Medical Centre, 168th 
St., N. Y. Ji ten buvo sekre
tore. Pereitų antradienį jos 
kūnas rastas kieme prie 9 E. 
97th St., kur ji gyveno su mo
tina ir dviem seserimis. Ji 
Šoko nuo 7-to augšto 
vietos užsimušė.

Maliorių lokalas 808 paau
kojo $200 streikuojantiem jū
rininkam ir nutarė užsidėti 
kiekvienas po 25c. mokesties 
streikierių paramai. Narių lo- 
kale yra apie 1,200. t

Did elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtines, 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)

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIŲOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.




