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KRISLAI
Uruguajuj ir Bostone.
Jei Nepasigrobs SLA,

Kurs Savo Organizaciją
‘Brooklyn Eagle”

Streikas.
Lapkričio 7 Paminėjimai.

Rašo R. Mizara.

“Darbas” praneša, kad Uru- 
guajaus reakcininkai įnešė par- 
lamentan sumanymą padaryti 
to krašto Komunistų Partiją ne- 
legale.

Savais laikais Uruguajus bu
vo skaitomas “Pietų Šveicarija,” 
—demokratiškiausia šalis Pietų 
Amerikos kontinente. Bet šian
dien reakcinė ruja ten galanda 
savo iltis, ruošdamasi kramtyti 
darbininkų judėjimą.

Tiesa, šiuo tarpu ir Europos 
šveiracijoj reakcija kelia galvą.

Bostonas kadaise buvo skai
tomas “Moderniškais Atėnais,” 
—kultūros, mokslo ir laisvės 
miestas.

šiandien Bostone tam tikros 
rūšies žmonės eikvoja valstijos 
lėšas “komunizmo tyrinėjimui”. 
“Moderniškus Atėnus” reakci
ninkai nori paversti į Berlyną 
arba Romą!

Nereikia nei sakyti, kad tie 
faktai verčia visus demokrati
niai nusistačiusius žmones jung
ti savo jėgas ir bendrai atmuš
ti reakcininkų pasimojimus.

Tam tikros sektos nezaležninkų 
kunigas, “pryčeris” ar kaip jis 
ten vadinasi, Visliomis, rašo fa
šistų “Vienybėj”, kad, girdi, 
tautininkams-f a š istams reika
linga “tvirta, centralizuota or
ganizacija” steigti.

Bet ten pat jis pabrėžia:
“Naujos (fašistams organi

zacijos} nebereikėtų, jei tau
tininkai paimtų į savo rankas 
SLA.”
Paliejo katė pieną!
Dabar SLA nariai žinos, ko 

fašistai taip veržiasi į SLA Pild. 
Tarybą.

dienraš- 
Eagle,” 
jau de-

Brooklyne išeinančio 
čio, “Brooklyn Daily 
redakcijos darbininkai 
vintą savaitę tebestreikuoja.

Iš viso streiko lauke randasi 
250 darbininkų. Jie ruošia ma
sinius pikietavimus; jie kovoja 
taip nuoširdžiai ir energiškai, 
kaip bile fabriko darbininkai, 
išėję streiko laukan.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7,00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re»x 

težins, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

i

Rooseveltas Pritaria 
Vienybei Darbo Fe

deracijos su CIO
ę

GERĖJA DERYBOS DĖL 
FEDERACIJOS TAIKOS 

SU CIO UNIJOM
Ispanijos Liaudiečiai Atakuo

ja Dviejuose Frontuose

Amerikos Oficierius Įkvėp
tas Chiiui Karžygiškumu

Streikieriai reikalauja dides
nių algų ir geresnių darbo Sąly
gų.

“Eagle” leidėjas, Mr. Preston 
Goodfellow, aiškina, jog, girdi, 

’ algų nėra iš ko pakelti... .
Bet pats ponas Goodfellow 

(kokia netinkama jam pavar
dė!) metinės algos gauna $57,- 
500.00! Tai daugiau, kaip New 
Yorko valstijos gubernatoriaus 
ir miesto majoro metinės algos 
sudėjus kartu!

Brooklyniečiai lietuviai turi 
žinoti, kad šiuo tarpu “Eagle” , 
redaguojama ir siuntinė j amaz'd Anna JM.

Washington. — “Mes pa
žengėme pirmyn linkui išri
šimo įvairių keblumų” delei 
Darbo Federacijos apsivie- 
nijimo su industrinėmis C. 
I.O. unijomis, pareiškė G. 
M. Harrison, Federacijos 
vice-prezidentas derybose su 
dešimčia CIO atstovų. Ph. 
Murray, pirmininkas CIO 
atstovybės, į tai atsiliepė: 
“Aš pritariu p-no Harrisono 
išreikštai minčiai ir linkėji
mam.”

Murray supranta, jog de
rybos eina linkui Darbo Fe
deracijos nusileidimo indus
trinėms unijoms. Jis vardu 
CIO vėl pareiškė, jog tik di
džios industrinės unijos 
daugmeniškose pramonėse 
tegali atremt fabrikantų da
romas atakas prieš darbi
ninkus, ypač dabar, kai pa
sirodo naujo krizio ženklai.

Daugelis Darbo Federaci
jos unijų, reikalaudamos 
apsivienyt su CIO, pabrėžia 
naujo krizio pavojų.

Harrison sako, kad beveik 
visas laikas derybose iki 
šiol buvo praleistas svarsty
mams, kokiose pramonėse 
turėtų būt pripažintos in
dustrinės unijos, o kokiose 
senoviškos, amatinės. Darbo 
Federacijos vadai, tačiaus, 
norėtų CIO elektrininkų, ~ ....
važiuotės ir kitas industri- i lapkričio 25 d. Dabar prie 
nes unijas prikergti prie sa
vo amatinių unijų.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, atsakyda
mas į laikraščių korespon- 
tų klausimą, pareiškė, kad 
jis visados norėjo ir nori, 
kad Darbo Federacija apsi- 
vienytų su Industrinių Uni
jų Organizavimo Komitetu 
(CIO).

Hendaye, Franc. —• Ispa
nijos pasienis. — Aragon 
fronte, šiaur-rytinėje Ispa
nijoje liaudiečiai atmušė at
gal smarkias fašistų atakas 
prie Las Cuscullas.

Liaudies armija karštai 
atakavo fašistus Aravacoj, į 
šiaurvakarius nuo Madrido. 
(Fašistai sakosi atrėmę tą 
ataką.)

40 respublikos lėktuvų 
bombardavo fašistų amuni
cijos sandėlius ir pozicijas 
Saragossoj ir padarė prie
šams didelės žalos.

Shanghai.—Vienas ameri
kietis karininkas sako: 
“Žiūrint į šidos pusiau-iš- 
mankštintus chinų jaunuo
lius su nekokiais ginklais, 
žmogus gauni įkvėpimo, 
kaip tvirtai jie atremia ja
ponus. Pasaulis daugiau 
negali abejoti apie Chinijos 
kareivio narsą ir gabumą 
kovoj, bet turi jam delnais 
ploti. Savo karžygiškumu 
chinas kareivis prilygsta bi
le kurios tautos kareiviui 
pasaulyje.”

Labai Sušlubavo Tekstilės I—Tli-I A/f z xL-. . rz -. TJ.VLDirbtuvės Lawrence, Mass. LiltICITS MdaVO, LJUK

Chinija Priima Jį į 
Taikos Tarpininkus

Lawrence, Mass. — Audi
mų drukavimo Pacific fab
rikas’ užsidarė nuo lapkri
čio 5 iki 15 d. Trūksta užsa
kymų. Fabrike dirbo 1)800 
žmonių. Tai didžiausia au
deklų “drukarnė” pasaulyj.

Nuo šio trečiadienio iki 
lapkričio 15 d. užsidaro ir 
eilė kitų audyklinių dirbtu
vių; apie 30,000 darbininkų 
laikinai netenka darbo. Bo
sai aiškina, kad tarp Armis
tice (pasaulinio karo pa
liaubų) dienos ir sekmadie
nio neapsimoką atidaryti 
dirbtuves.

Chinai Atmuša Japonų Pasi- 
mojimą Apsupi Shanghajy

$
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Nusmerkta Mirt “Mielaširdin- 
ga” Žmogžudė Hahn’ienė
Cincinnati, Ohio.—Mirtin 

elektros kėdėj tapo nusmer- 
. Hahn’ienė, 

kad nunuodijo 78 metų senį 
Jaėobą Wagnerį, norėdama 
pasiglemžti jo turtą. Teis
me pati buvo priversta pri
sipažinti, kad po Wagnerio 
mirties suklastavo jo vardą

streiklaužių ir kaipo į tokį pri
valo reaguoti.

Nelabai senąi šitoj pačioj ko- 
lumnoj buvo minėta, kad New 
Yorko darbininkai 20- metinių 
Lapkričio Revoliucijos sukaktu- ■ ant čekio ir tuo būdu gavo
vių paminėjimui masinį mitingą 
Madison Sq. Gardene ruošia 
“lapkričio 7 d.”

Bet vėliau išaiškėjo, kad tokis 
masinis mitingas įvyks lapkričio 
13 d., vakare, Madison Square 
Gardene.

! ................................... *

O Brooklyno lietuviai tas su
kaktuves paminės lapkričio 14 
d., Labor Lyceum svetainėje, di
džiuliam “Laisvės“ metiniam 
koncerte.

To neturėtų pamiršti nei vie
nas! t

Madrid. — Ispanijos res- 
publikiečių spauda džiau
giasi, kad New Yorko mies
to majoru išrinktas La
Guardia prieš atžagareivių 
ir fašistų kandidatą Maho
ney.

$1,000 iš banko.
Yra nurodymų, kad Hah- 

nienė nunuodijo dar tuziną 
senyvų vyrų, savo tautiečių 
vokiečių. Jinai prisišliedavo 
prie jų kaip “mielaširdystės 
angelas” ir vaišindavo gar
dėsiais ir gėrimais. Kada 

i įkalbėdavo, kad jie užrašy
tų jai savo pomirtinius tur
tus bei apdraudas, tada dė
davo aršeniko nuodų į “fun- 
dijamus” gėrimus ir valgius 
tiem žmonėm.

Prieš Hahnienę buvo 
statyta 90 liudytojų.

ORAS
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pa-

ir 
ras.

Romos- Japonijos-Naziiį 
Sutartis prieš SSRS
Roma. — Japonijos am

basadorius Massaki Hotta, 
Hitlerio atstovas Ribben
trop ir Italijos užsieninis 
ministeris Gal. Ciano lapkr. 
6 d. užtvirtino savo para
šais sutartį tų trijų fašisti
nių valstybių “prieš komu
nizmą”, arba karišką sąjun
gą prieš Sovietus.

Pradiniai tokia sutartis 
buvo padaryta tarp Vokie
tijos ir Japonijos 1936 m.

jos prisidėjo Mussolinis.
Valdovai trijų fašistinių 

šalių stengsis įtraukt į prieš- 
sovietinę sutartį Portugali
ją, Austriją, Vengriją ir 
Lenki j ą.

Italijos laikraščiai did
žiuojasi, kad Italija, Vokie
tija ir Japonija gali panau
dot 2,000,000 tonų karo lai
vų ir 20 milionų vyrų armi
jas karui “prieš komuniz
mą.”
Amerika Mato Karą iš Ita
lijos Sutarties su Japonais 

Ir Naziais
Washington. — Jungtinių 

Valstijų aukšti valdininkai 
supranta, kad Italijos-Vo
kieti jos-Japonijos sąjunga 
juo aštriau gręsia pavojum 
naujo pasaulinio karo. Nu
mato, kad tos trys šalys 
stengsis įtraukti į prieš^so- 
vietinį ir prieš-demokratinį 
frontą Braziliją ir kitus 
Pietų Amerikos kraštus.

JAPONAI BAISIAI NE
SMAGIAI NUSTEBINTI

CHINIJOJ
Brussels, Belgija. — Įvai

rių šalių diplomatai, susi
rinkę į “devynių” valstybių 
konferenciją, supranta, kad 
Japonija tikrai pageidauja, 
kad Hitleris tarpininkautų 
baigimui karo tarp Japoni
jos ir Chinijos.

N. Y. Times koresponden
tas Birchall rašo: “Japonai 
yra baisiai nesmagiai nus
tebinti, kad chinų armijos 
taip stipriai sugeba atremti 
jų žygiavimus. Japonai nu
sigandę, kad neprisieitų

Šiandien bus debesiuota 
šilčiau.—N. Y. Oro Biu- 

tęsti karo per žiemą.”

m. n

Nėra Tokios Jėgos Pasaulyj, Kuri Galėtų 
Sumušt Sovietus, Sako Raudonoji Armija

Maskva, lapkr. 7.—Dar smarkiadarbių susirinkimas 
nebuvo Didžiajame Teatre, kur da- • • 1 /—■< I 1 • • *niekada Maskva ] 

taip pasipuošus, kaip mi
nint dabartinę 20 metų su
kaktį nuo Sovietų valdžios 
įsikūrimo. Miestas skęsta 
gėlėse ir žėri revoliuciniais 
paveikslais, obalsiais ir vė
liavomis. Dar niekada Mas
kvoj nebuvo tokių šaunių ir 
skaitlingų demonstracijų- 
paradų įvairių organizaci
jų, masinių sportų, Raudo
nosios Armijos ir oro lai
vyno, kaip dabar šj^fenčiant 
penktadalį šimtmečio pasie
kimų pramonėje, lauko 
ūkyje ir kultūroje, socializ
mo kūryboje.

Sukakties iškilmėse, be ki
tų, dalyvavo skaitlingos 
darbo žmonių delegacijoj iš 
Ispanijos, Anglijos, Jungti
nių Valstijų, Francijos, Bel
gijos, Norvegijos, Švedijos, 
Danijos, Pietų Afrikos, Me
ksikos ir Čilės. Jungtinių 
Valstijų delegacijai pirmi
ninkavo David Lasser, pre
zidentas Amerikos Darbi
ninkų Susivienijimo.

Sovietų 20 metų sukakties 
išvakarėse įvyko masinis

lyvavo Stalinas, apsigynimo 
komisaras KL E. Vorošilov, 
Raudonosios Armijos mar
šalas A. I. Jegorov ir kiti 
Sovietų vadai.

Vorošilov savo kalboj ne
tiesioginiai atsakė į Italijos 
karinę sutartį su Japonija 
ir Vokietija prieš Sovietus:

“Mes nenorime karo, bet 
nebijome karo ir esame pri
sirengę karui.”

• Maršalas Jegorov pareiš
kė: “Raudonoji Armija, 
glaudžioj sąjungoj su liaud- 
žia, gali teisingai-pasakyt: 
visame pasaulyje nėra to
kios jėgos, kuri galėtų su
mušt Sovietų Sąjungą.”

Komunistų Internaciona
las proga 20 metų Sovietų 
sukakties išleido manifestą, 
šaukdamas visų šalių darbo 
žmones pasekti Sovietijos 
darbininkų pavyzdžių ir pa- 
siliuosuot, tikram gyveni
mui. Kominternas smerkia 
buržuazines demokratijas, 
kad jos leido “fašistiniams 
niekšams įmest į karą jau 
ketvirtadalį visos žmonijos” 
(Chinijoj ir Ispanijoj).

Shanghai, lapkr. 7.—Keli 
tūkstančiai japonų, išlipę iš 
laivų, briaujasi nuo Hang
chow užlajos, iš pietų į 
šiaurių vakarus, linkon 
Sungkinago, norėdami ap- 
supt Shanghajų iš tos pu
sės. Japonai sakosi jau nu- 
maršavę 18 mylių pirmyn ir 
pasiekę pietinę pakrantę 
Whangpoo upės.

Bet užsieniniai korespon
dentai praneša, kad dvi 
naujos chinų divizijos atrė
mė priešus Sungyin srity j ir 
neleidžia jiem priisiartinti 
prie svarbiojo geležinkelio, 
einančio iš Shanghajaus į 
Nankingą.

DARBININKU PROTESTAI SUARDĖ KUNIGAIK
ŠČIO WINDSOR KELIONE AMERIKON

Paskubos Inžinierius Bedaux Priverstas Atsisakyt 
Maršrutų Renginio Windsorui šioj šalyj

Paryžius. — Kunigaikštis 
Windsor, buvęs Anglijos ka
ralius Edwardas, su ameri
kiete pačia atidėjo neribo
tam laikui savo kelionę į 
Jungtines Valstijas. Nes 
rengėjas Windsoro maršru
to, 1 kapitalistas inžinierius 
Charles Bedaux, iš Wash- 
ingtono telegrafavo jam, 
kad Amerikos darbininkų 
unijos smarkiai protestuoja 
prieš tokį maršrutą. Vadi
nasi, Windsor susilauktų 
nesmagumų, jeigu atvyktų 
į Jungtines Valstijas “tyri
nėt darbo sąlygas” fabri
kuose ir kasyklose. Todėl 
Bedaux atsisako būt patro
nu Windsoro kelionių Ame
rikoj.
DARBININKŲ ENGĖJAS

Washington. — Organi
zuotiems Amerikos darbi
ninkams nepatinka, kad ku
nigaikštis Windsor, lanky-

nuo

Kaziai Traukia Lenkiją 
Sutartin prieš SSRS
Berlin. — Vokietija pada

rė sutartį su Lenkija ir pa
skelbė bendrą , pareiškimą, 
kad Vokietija duoda joj 
gyvenantiems lenkams vi
sas kultūrines, religines, 
kalbines ir nuosavybės tei
ses, lygias su vokiečių, o 
Lenkų valdžia pripažįsta to
kią lygybę su savo tautie
čiais visiem Lenkijoj gyve
nantiem vokiečiam.

Abidvi šalys, tačiaus, pa
sirašo, kad gyvenantieji Vo
kietijoj lenkai “bus ištiki
mi” Vokietijai, o vokiečiai, 
gyvenantieji Lenkijoj, lai
kysis “ištikimybės” Varša- 
vos valdžiai.

Lenkijoj skaitoma tarp 2 
ir 3 milionų vokiečių, o Vo
kietijoj tarp 700,000 ir 1,- 
500,000 lenkų.

Tą planą, dėl lenkų ir vo
kiečių mažumų teisių Hitle
ris įpiršo Lenkijai. Nori ofi
cialiai palaikyt “glaudžiau
sią draugiškumą” su len
kais, ypač tuo tikslu, kad 
galėtų įtraukt Lenkiją į Vo
kietijos -• Italijos - Japonijos 
karinę sutartį “prieš komu
nizmą”, tai yra, prieš Sovie
tų Sąjungą.

NAZIAI NORI IŠTRAUKT 
JAPONIJĄ Iš ĮKLIM- 

PIMO CHINIJOJ
Berlin. — Nazių valdžia 

buvo paskleidusi girdus, 
būk Chinija ir Japonija pri
siima Hitlerį kaip tarpinin
ką baigti karui tarp tųdvie
jų šalių.

Kad Chinijos valdžia pa
neigė tuos girdus, kaip na
zių propagandą, Japonijos 
naudai, tai dabar Vokietijos 
užsieninė ministerija sako, 
jog pranešimai apie Hitle
rio tarpininkavimą, “turbūt, 
kilo iš Tokio,” Japonijos so
stinės.

Brussels, Belgija,—Chini
jos delegatai “devynių” val
stybių konferencijoj ir Chi
nijos ambasadorius Cheng 
Tien-Fang, ką tik iš Berly
no atvykęs į konferenciją, 
pareiškė, kad “nėra nė kris
lelio tiesos tame praneši
me?’ būk Chinija prisiiman
ti Hitlerį į tarpininkus. Chi
nų delegacija sako, kad ma
žiai tuos paskalus paleido, 
matyt, “norėdami sudrumst 
nuomonę devynių valstybių 
konferencijos ir sutrukdyt 
jos darbo ” kas liečia žings
nių, kuriais konferencija 
norėtų privest Japoniją 
prie taikos su Chinija.

Nanking, lapkr. 6— Kari
niai Chinijos vadai laikys 
išdavikais tuos chinus,. ku
rie “pritartų bet kokioms 
paliauboms su Japonija ar 
kalbėtų apie nusileidimą 
jai.”

3 -Kartus-Pienas Pabrangin 
tas per 5 Mėnesius
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ziais. Bet amerikiečių dar
bo unijos yra ypač priešin
gos paskubos inžinieriui 
Bedaux.

Bedaux, vadinamas dar
bininkų “skubinimo kara
lium,” yra išgalvojęs nau
jus planus, kaip padaugint 
skaičių mašinų, kurias turi 
aptarnauti vienas darbinin
kas, ir kaip įkinkyti visus 
darbininkus į didžiausią 
paskubą.

Bedaux kompanija palai
ko būrį “darbo našumo in
žinierių?’ Juos samdo įvai
rūs fabrikantai, kad taip 
darbą sutvarkytų, idant 
mažesnis skaičius darbinin
kų, o daugiau darbo atliktų.

Tie Bedaux inžinieriai 
dirbtuvėje pasirenka gref- 
čiausius ir nuolankiausius 
darbininkus; su laikrodė
liais, parodančiais net se
kundų dalis, tėmija, per 
kiek laiko toks darbininkas

damasis Vokietijoj, perdaug gali atlikt vieną ar kitą dar- 
sebravo su Hitleriu ir na- bą. Sulig to paskui nus-

tato darbo daugį ir visiems 
darbininkam; o kas nesu
spėja, tą laukan.

Bedaux paskubos sistema 
ypač skaudžiai prispaudė 
audyklų-verpyklų darbinin
kus, ir desėtkus tūkstančių 
jų išmetė į gatvę. Tai iš au
dyklų darbininkų “prakaito 
daugiausia pralobo Be
daux,” sako Francis J. Gor
man, pirmininkas CIO 
Jungtinės Audėjų Unijos, 
pridurdamas:

“Kiek mes žinome iš pri
tyrimų su Bedaux praeityj 
ir iš jo kalbų, tai... jis atvi
rai pritaria fašizmui.”

Tai tokio siurbėlės globoj 
kunigaikštis Windsor buvo 
-pasinešęs “tyrinėt” darbo 
sąlygas Jungtinėse Valstijo
se.

Chicago.—Nuo plačiai iš
garsinto vaisto .“sulfanila- 
mido” mirė jau 70 žmonių 
Amerikoj.

Albany, N. Y. — Pieninių 
farmerių streikas privertė 
didžiąsias pieno kompani
jas Sheffield ir Borden pri
dėt jiem po 28 centus dau
giau už kiekvieną šimtą sva
rų pieno, kad farmeris gau
tų $2.63 už šimtą svarų, ir 
25 centais aukščiau pakelt 
mokesnį už šimtą svarų 
Smetonos.

Kaip tik kompanijos pasi-, 
rašė tokią sutartį su pieni
niais farmeriais, tuoj jos ir x 
pabrangino pirkikams vie
nu centu kvortą pieno ir 
dviem centais puskvortę 
Smetonos.

Tai jau trečią kartą bėgyj 
penkių mėnesių tos kompa
nijos pakelia pieno kainą 
vartotojams, nors ir be tų 
pabranginimų jos dar turė
tų gero pelno.

Organizuojasi vartotojų 
streikai prieš Sheffield ir 
Borden pieno kompanijas.

Madrido Apgynimo Sukaktis
Madrid.—Sekmadienį su

ėjo metai, kai Ispanijos res- 
publikiečių armija užkirto 
fašistams kelią į Madridą. 
Valdžia ir liaudis iškilmin
gai minėjo šią “garbės did- 
vyrybės ir kankinystės su
kaktį.” Madridas sakė, kad 
fašistai “nepraeis”, ir ne
praėjo.
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gą, tai iŠ to galėtų džiaugtis tik jau ne 
mes, o kiti, lygiai Sovietų, lygiai ir mū
sų didžiausieji ir pavojingiausieji prie
šai. Tad nei trockininkų, nei averba- 
chininkų nereiktų imti į savo moralinę 
globą nei “N. Romuvai”, nei jokiam ki
tam lietuvių spaudos organui.

Ir dar viena: rašant mum apie So
vietų Sąjungos gyvenimo reiškinius, 
nevertėtų rašyti ir šitokiu tonu, kokį 
mūsų tam tikros ideologijos spauda pa
sirinko sau kaip ir kanonu, patiekda
ma savo skaitytojams specialiai iškni- 
samus vienus tik neigiamus Sovietų 
Sąjungos gyvenimo reiškinius. Paliki
me tą metodą ir tą toną vienai did- 
džiajai mūsų vakarų kaimynei bei eg- 
zotiškajai Japonijai.”

LIETUVOS ŽINIOS
Apylinkėse vėl Siaučia 

Vilkai
Marijampolė. — Paskutiniu 

laiku papalių ūkininkai prade
da skųstis, kad juos varginą vil
kai per dažnais vizitais iš palių. 
Vilkai puola naktį laukuose pa
liktus gyvulius, net kasasi į tvar
tus. Ūkininkai pageidauja, kad 
medžiotojai, radę progą, pada
rytų galą šitiems nepageidauti
niems svečiams.

sutartį dėl tos pat priežasties. 
Ir svečiai buvo liudininkais ne
malonios scenos, kada orkestras 
demonstratyviai buvo išėjęs iš 
salės apie 10 vai. vakaro. Du 
vietiniai dainininkai, dainavę 
rugsėjo mėnesį, iškėlę Apyl. teis
me bylą dėl atlyginimo. Tikima
si, kad inspekcija ir Darbo 
mai atkreipsią dėmesį.

l’Ū-

ta visus labai suįdomavo ir žmo
nės ilgai ją atsimins. Salė buvo 
pilnutėlė klausytojų.

Pataria Klerikalams Nekandžioti 
Lietuvos Prietelkos

sa-

se-

Kauno “Literatūros Naujienų” redak- 
Torius ponas Liudas Gira išdrožia ilgą 
pamokslą jauniesiems klerikalams, kurie 
susispietę aplinkui “Naująją Romuvą”. 
Jis stačiai pataria jiems suvaldyti savo 
liežuvį ir neniekinti Sovietų Sąjungos, 
kuri jau nebe vienu atveju parodė savo 
prietelingumą Lietuvai ir visoms ma
žoms tautoms.

Dalykas, mat, tamę, kad “N. Romu
voje” vienas sutvėrimas klerikališku bū
du ir papratimu apverkė likimą kontr
revoliucionierių, kuriuos Sovietų valdžia 
smarkiai baudžia ir purvais apdrabstė 
socialistinės kūrybos kultūrinius žygius. 
Ypatingai trockistinius rašytojus kaip 
Afinogenjevas, Averbachas ir Kiršonas, 
“N. R.” ima savo veidmainingon globon. 
“Literatūros Naujienų” redaktorius 
ko:

“Kas šiek tiek didesniu dėmėsiu 
ka politinį ir visuomeninį Sovietų
jungos gyvenimą, tas žino, kad ši, 
mum drauginga, šalis būdama pati 

. labai taikingai nusistačiusi dėl visų sa
vo kaimynų, netgi ir griežtai priešin
gos ideologijos ir socialinės bei valsty
binės santvarkos, ir užsienio politikos 
forume visur ir visais atvejais to savo 
taikingumo aiškiai besilaikanti, drau
ge intensingai stiprina savo karinį ir 
ekonominį bei pramoninį pajėgumą. 
Taip pat gerai visi žinome, kokių ji 
turi priešų abiejuose Europos žemyno 
galuose. Tad šitokia Sovietų Sąjun
gos gynimosi (bet ne puolimo) ruoša 
—visai natūralūs ir būtinas dalykas. 
D ir mes patys dėl to Sovietų Sąjun
gos budrumo tik pasidžiaugti teturė
tumėme.

...Dabar baigdamas, turiu tik pa
klausti, kuriem galam reikia lietuvių 
spaudai imtis kaip ir į savo apgynimą 
trockinius Sovietų rašytojus ir visą 
trockizmą?! Juk—jeigu jis, laiku su 
šaknimis neišrautas, ten dar ilgiau ir 
dar labiau šaknytųsi, augtų ir šakotų- 
si ir tuo pačiu tik silpnintų Sov. Sąjun- •

Elijah Lovejoy
Lapkričio 7 dieną suėjo lygiai šimtas 

metų nuo mirties didžiojo žmonių lais
vės draugo ir mirtino vergijos ir pries
paudos priešo, Elijah Lovejoy. Tai buvo 
vienas iš didžiųjų amerikinių revoliuci
nių kovotojų, kuris net ir savo gyvybę 
paaukojo kovai už laisvę juodveidžių 
žmonių. Jį nužudė sufanatizuota baltvei- 
džių gauja, kuri kruvinai neapkentė taip 
vadinamų abolišionistų — kovotojų už 
negrų vergijos panaikinimą.

Elijah Lovejoy buvo redaktorius ir lei
dėjas laikraščio ‘ “St. Louis Observer” ' 
Jo laikraštis buvo pirmutinis pakelt bal
są už negrų laisvę. Kadangi St. Louis 
mieste pietinių valstijų ponai kurstė gau
jas prieš laikraštį, tai Lovejoy nuspren
dė spaustuvę iškelti Alton, Ill., tik už 
Missouri valstijos sienų. Bet ir ten ji 
pasitiko tos pačios spėkos su brutališka 
neapykanta. Jo draugai patarė jam bėg
ti iš Alton ir j ieškoti laisvesnio kampe
lio. Bet Lovejoy atsakė: “Aš niekad ne
drįsčiau bėgti iš Alton. Susirėmimas 
prasidėjo čionai ir čionai jis turi pasi
baigti. Aš pasižadu tęsti savo darbą,’jei 
bus reikalas iki mirties. Jei aš žūsiu, lai 
mano kapas bus supiltas Altone.”

1837 metų lapkričio 7 d. dešimtą valan
dą ryto susirinko fanatikų gauja, su
kurstyta ir suorganizuota vietinės bur
žuazijos ir negrų savininkų agentų, ap
supo patalpą, kurioje turėjo būti įrengta 
Lovejoy spaustuvė. Kai kilo kova tarpe 
spaustuvės apgynėjų ir juodosios g’au- 
jos, tarpduryje pasirodė Elijah Lovejoy. 
Jį pasveikino penki garsūs šūviai. Love
joy dar pažengė keletą žingsnių ir krito 
negyvas.

Elijah Lovejoy buvo vienas iš pirmųjų 
kovotojų prieš negrų vergiją. Paskui jį 
sekė kiti. To didžio kovotojo kraujas 
nebuvo pralietas veltui. Keliais metais 
vėliau pakilo John Brown ir paaukojo 
savo gyvybę ant to paties aukuro. Pra
bėgo dvidešimt keturi metai ir 1860 m. 
užliepsnojo pilietinis karas, kuris nuš
lavė vergiją.

Mokyklų Patalpų Reikalu
Raseiniai. — Esančioj netoli 

miškų urėdijos pradžios mokyk
loj apstu mokinių. Tačiau mo
kyklos namų patalpos labai ank
štos, juo labiau, kad žymią na
mų dalį užima mokyklos vedėjo 
butas. Nepakenčiamą padėtį 
vaizduoja šitoks faktas: vienoj 
.klasėj tėra vienas langas ir tas 
pats iš šiaurės pusės. Jei naujų 
mokyklai patalpų tuo tarpu 
neįmanoma pastatyti, tai bent 
reikėtų praplėsti klasių patalpas, 
iškraustant mokyklos vedėją.

Geras Bulvių Derlius
Raseiniai— šiemet užderėjo 

bulvės, kurios ne tik gausiai, bet 
ir didelės, gražios, miltingos už
augo. Bulviakasio laikas yra 
gražus — saulėta, sausa. Rinkoj 
už bulviu centu, moka 2 lt.

Batsiuviai Gyvena Sunkias 
Nedarbo Dienas

Jau keleri metai, kai Mari
jampolėj yra įvairių amatininkų 
perteklius. Dėl to jiems pragy
venti iš amato darosi sunkiau ir 
sunkiau. Ypač paskutiniu nietu 
šita nesėkmė palietė batsiuvius. 
Daugelis batsiuvių likviduoja sa
vo dirbtuvėles, meta plaktuką, 
reples ir eina akmeni] skaldyti, 
nes kitokios išeities nemato. 
Pav., labai gerai, jei batsiuvis, 
turėdamas savo dirbtuvėlę, per 
mėnesį uždirba 80-100 lt.

Ūkininkai Veisia Sodus
Raseiniai. — šį rudenį daug 

apylinkės ūkininkų ruošiasi pra
plėsti senus ar naujus užveisti 
sodus. Tik negera, kad ūkininkai 
daug vaismedžių perka pas ne
patikimus miesto sodininkus kai 
tuo tarpu geriausių ir tinka
miausių vaismedžių galėtų pirk
tis vietos žemės ūkio mokyklos 
ir urėdijos medelynuose.

Detroit, Mich
I Visus Detroito Lietuvius, 

Mylinčius Laisvę ir 
Demokratiją

z Kuomet darbo žmonės pradė
jo kovą už didesnį kąsnį duonos 
ir žmoniškesnes sąlygas darbe, 
jie daug ką jau laimėjo susior-1 goto ja. 
ganizavę į unijas. Išnaudotojų 
klase subruzdo sunaikinti tą lai
mėjimą. Jie (fabrikantai ir 
bankieriai) mobilizuoja visas 
juodąsias reakcijos 
kompaniškas unijas, juoduosius 
legijonus, vigilantų grupes, ap
ginkluoja visokius padaužas, 
leidžia prieš unijas įstatymus, 
kad tik sudaužyti bent kiek pa
žangesnį darbininkų veikimą, 1 APLA A7.7.p;’ 
unijas. Amerikos žmonės, my
linti laisvę ir demokratiją, su
organizavo Civilių. Teisių Gyni-\ 
mo Organizaciją. į ją įstojo de- j 
sėtkai tūkstančių pavienių žmo-1 
nių. 465 organizacijos, parapi
jos, kliubai, ūkininkai, profesio-1 
nalai, universitetų mokytojai, 
gydytojai, advokatai, inžinieriai 
ir tt. Tai galima tiesiog sakyti 
Bendras Amerikos Liaudies

į.^Frontas
Šita organizacija daug pagel

bėjo Detroito darbininkam ko-1 
voje už unijas ir geresnę ateitį. 
Didžiojo streiko metu sušaukėB  --—.Flinte suvažiavimą, kuriame net

V V

Jau Malkos Darosi 
Neįperkamos

šiuo metu Kauno turguose 
malkos pasidarė jau neįperka
mos. Nedidelis vienkinkis veži
mėlis maišytų malkų parduoda
mas 12-15 lt. Didesnis vežimas 
—18—26 lt.

UKMERGĖ
Praplėsta Amatų Mokykla

švietimo ministerijai leidus, 
nuo šių mokslo metų pradžios 
prie valstybinės amatų mokyk
los įsteigta paralelė klasė. Tuo 
būdu galėjo įstoti amato moky
tis ir tie mokiniai, kurie dėl vie
tų stokos buvo nepriimti. Vie
toje 20 mokinių, .kaip buvo nu
matyta, priimta 72 mokiniai. 
Kol kas paralelė klasė veikia tik 
prie metalininkų skyriaus.

iš kitų valstijų dalyvavo advo- ti vajų už gavimą narių į C. T. 
katu, kunigų, kongresmanų, ii i O- Organizaciją, 
šiaip žymių žmonių ir keliolika 
atstovų. Tas privertė ne vien 
Flinto miesto valdininkus, bet ir 
valstijos gubernatorių išpildyti 
darbininkų streikierių reikalavi
mus. Civilių Teisių Gynimo Or
ganizacija yra darbo žmonių 
teisių ir laisvės gynėja ir sau-

C. T. G. Komiteto narys,
J. Baronas.

Athol, Mass

Skundžiasi Dėl Darbo 
Sąlygų

“Trijų Milžinų” restorano 
kaikurię tarnautojai nusiskundė 
darbo inspekcijai dėl nenorma
liai išmokamo atlyginimo. Res
torano kasininkas1 kas dieną 
kartojas rytoj ir rytoj, bet to ry
toj sunku sulaukti. Tas pat ir 
su mažosios scenos artistais. Ke
letas buvo priversti nutraukti

Detroito lietuvių organizaci
jos, ypatingai pavieniai žmonės, 
mažai kreipia domės į šios orga-

Spal. 16 d. buvo surengtos si
dabrinės vestuvės Povilui ir 
Malvinai Strazdam jų pačių 
farmoj, Brooks Village Rd., tar
pe Atholo ir Gardnerio. Rengė
jai buvo Jonas ir Valerija Dru- 

Mrs. Macionienė ir
snėkas nizacij°s veikimą ir jos naudin-

’1 gumą. ALDLD 52 kp., LDS 21 žinskai,
kp. turi atstovus, bet jie mažai Miss Macionytė, iš Gardnerio, 
lanko C. T. G. O. susirinkimus 
ir negali išduoti raportų. Keis
tučio Draugija, D. L. P. P. Kliu- 

' , visos trys
SLA kp. ir dar keletas kliubų ir 
draugijų suvisai ir atstovų ne
turi išrinkę. Apie finansinę pa
ramą (kuri yra labai reikalin
ga) nei kalbos nėra, niekad nei 
cento nepaaukojo.

Dabar C. T. G. Organizacija 
paskelbė vajų gavimui naujų na
rių, ne tik organizacijų, unijų, 
bet ir pavienių narių, kad su
stiprinti šią organizaciją, nes 
didelis pavojus gręsia darbinin
kų judėjimui iš reakcionierių ir 
vigiliantų.

ALDLD 52 kp., sutartinai su 
LDS 21 kp., Turėtų griebtis 
griežtų priemonių sumobilizuo-

ir Jonas ir Amilija Andrulai- 
čiai, iš Atholo. Svečiam besilink
sminant, J. Prunckus paprašė 
paaukoti Ispanijos liaudiečiams, 
kovojantiems su fašizmu. Auko
jo sekanti: J. Prunckus $1; po 
50 c.: J. Aukštikalnis, P. Straz
das, J. Baronas; po 25 c.: P. 
Majauskas, Geo. Bražinskas, 
A. Jurkevičius, M. Jurkevičie
nė, A. Vaškevičius, M. šleiva. 
Aukojusiems tariu didelį ačiū, o 
draugam Strazdam linkiu su
laukti ir auksinio jubilėjaus.

Geo. A. B.

Brussels, Belgija, lapkr. 
5.—Amerika, Anglija ir 
Franci j a nori prašalint Ita
lijos atstovus iš “devynių” 
valstybių derybų dėl Japo
nijos taikymo su Chinija.

Iškirto Mišką
Zarasų miškų urėdijoje 1936 

m. buvo parduota vienai belgų 
firmai mainais už geležinkelio 
bėgius apie 40,000 kietm. miško 
medžiagos. Dalį to miško firma 
išgabeno į užsienį, o kitą dalį 
pardavė estų žydų firmai. Ši 

I firma pastatė Gražutėje didelę 
lentpjūvę, kur dirbo 3 kateriai, o 
kitą miško medžiagą neapdirbtą 
gabeno per Latviją į užsienį. Per 
tuos dvejus metus Zarasų miš
kai žymiai praretėjo ir vietomis 
vietoje miško liko tik pliki kal
nai.

Archaiškas Valse. Tarybos 
Nutarimas

Šešuolių miestelis jau nuo se
no pasižymėjo, kaip labai purvi
nas, tiesiog neišbrendamas. Ka
dangi pats miestelis stovi slėny, 
tai miestelio gatvėm pavasarį ir 
rudenį beveik visai neįmanomas 
joks susisiekimas, šiomis dieno
mis apskr. v-kas paragino vals
čiaus valdybą, kad ji imtųsi 
priemonių miestelį išgrįsti, bet 
valsčiaus valdyba, apsvarčiusi 
apskr. v-ko raginimą, nutarė... 
miestelio negrįsti.

todėl sekretoriai turėtų žiū
rėti, kad visi nariai pilnai 
užsimokėtų duokles iki sau
sio 1,1938.-Kuomet nariai 
pilnai užsimoka, tai daug ge
riau sudaryt pilnų apyskaitą 
ir pertikrint visų narių sto
vį. Ypatingai reikia žiūrėt, 
kad. užsimokėtų tie, kurie 
pusėtinai užvilkę mokestis. 
Reikėtų žiūrėt, kad nei vie
nas narys neišsibrauktų iš 
draugijos dėlei neužsimokė- 
jimo duoklių. Jeigu tokie į 
s u s i r i nkimą neateina, tai 
reikia pas juos nueiti ir iš- 
kolektuoti duokles.

Pastaraisiais keliais mė
nesiais labai mažai naujų 
narių prirašyta. Tai nege
rai. Per šiuos du mėnesiu 
reikėtų smarkiau padirbėt 
gavimui naujų narių. O jieš- 
kant naujų narių, visados 
galima gaut.

APLA organo “Laisvės” 
vajus, eina. Prašomi APLA 
nariai, kurie dar neskaito 
savo organo, užsiprenume
ruoti už nupigintą kainą, 
tik penki doleriai į metus. 
Kuopų sekretoriai turėtų 
jiems pagelbėti užrašyt or
ganą.

PLUNGĖ
D-ro J. šliupo Paskaita
Rugsėjo 26 d. Aušros salėje, 

L. E. K. d-jos iniciatyva buvo 
surengta paskaita, kurią skai
tė dr. J. Šliūpas, tema: “žmo
gaus gyvenimo užduotis ir parei
gos 20-me amžiuje.” Nekantriai 
lauktas gerb. d-ras savo paskai- kesčiai ir kit.

Vėjinių Malūnų Savininkai 
šaukiasi Pagalbos

Vėjinių malūnų savininkai be
veik kasdien Liet, malūnininkų 
s-gai atsiunčia skundus ir pra
šymus daryti žygių, .kad jų būk
lė būtų pagerinta ir kad jiems 
netektų likviduotis. Daugelis vė
jinių malūnų negali atsilaikyti 
prieš motorizuotuosius ir turi 
likviduotis. Malūnininkų s-ga 
tuo reikalu nutarė kreiptis į Fi
nansų m-ją, kad vėjinių malūnų 
savininkams būtų sumažinti mo-

A. P. L A. REIKALAI
APLA Centro Komiteto 

trimenesinis posėdis įvyko 
spalio 17, 1937, Centro raš
tinėj. Visi Komiteto nariai 
dalyvavo. Prasidėjo 10 vai.

Atlikta visi išmokėjimai ir 
peržiūrėta Centro knygos. 
Trimėnesinio ir specialio po
sėdžių protokolai perskaity
ta ir priimta Centro Komi
teto raportai priimti.

Vienybės klausimu susi-, 
rašinėta su Apdraudos De- 
partmentais, LDS Centru 
kai kuriomis kuopomis. Da
bar laukiama galutino už
tvirtinimo iš Apdraudos De
partments Kuomet bus gau
tas užtvirtinimas, tuojaus 
bus visoms kuopoms praneš
ta.

Kai kurie 18 kp. nariai 
tvirtina, kad K. Augustas, 
prisirašydamas prie APLA 
sumažino žymiai metus. Nu-

I

J. Gašlūnas, 
APLA Centro Sekr.

Paterson, N. J

Norman H. Davis ir kiti keturi Jungtinių Valstijų dele
gatai išvažiavo Belgijon j devynių valstybių konferenciją 
suvaldymui Japonijos, kuri veda kruviną karą prieš Chi- 
nijos žmones.

tarta pareikalauti iš jo met
rikų.

Skaitytas atsišaukimas 
Kongreso už taiką ir demo
kratiją. Kongresas įvyks 
lapkričio 26-27-28, Pitts
burgh, Pa. Išrinkta delega
tu J. Gasiunas. Taipgi kvie
čiama visos kuopos rūpintis 
pasiuntimu į Kongresą dele
gatų.

Pirmininkas D. Lekavi
čius uždarė posėdį 1 vai. po 
pietų.
Visiem Kuopų Sekretoriam

Nors per organą “Laisvę” 
buvo pranešta, kad APLA 
raštinė perkelta kiton vie
ton, tačiaus kai kurie kuo
pų sekretoriai veikiausia ne- 
patėmijo, tai senuoju adresu 
rašo laiškus. Dabar sekreto
riai prašomi įsitėmyti nau
ją adresą ir tik tuo adresu 
siuntinėt: J. Gasiūn'as, 1318 
Reedsdale St., N. S., Pitts
burgh, Pa.

Kitas labai svarbus daly
kas. Šie seni metai baigiasi 
ir nauji artinasi. Per lap
kričio ir gruodžio mėnesius

Iš Prakalbų

šešštadienį, spal. 30 d. įvy
ko prakalbos, kuriose kalbėjo 
d-gė J. Bondžinskaitė. žmonių 
buvo vidutiniai. Kalbėjo apie 
Lietuvos padėtį, paliesdama 
Lietuvos biednuomenės vargą 
ir skurdą po fašistų letena.

Vienai poniai labai nepati
ko kalba, tad pradėjo zurzėti. 
Girdi, Lietuvoj viskas eina 
kaip sviestu patepta. Bet kitas 
žmogus atsistojo iš publikos ir 
aiškino, kad ir jis buvo Lietu
voj ir matęs visai ne tą, ką 
zurzėtoja sakė, patvirtinda
mas kalbėtojos kalbą.

Be to, d-gė Bondžinskaitė 
kalbėjo ir apie Sovietų Sąjun
gą. Kai kalbėtoja palietė troc- 
kistus ir jų žalojimus, tai t. v. 
“sklokininkai No. 2” pradėjo 
plūstis ir užstoti trockistus.

Aukų lėšų padengimui su
rinkta $8.20. Aukojo: po $1: 
P. Dennis, J. Pocius; po 50c.: 
A. Dennis, J. Ragauskienė, J. 
Bimba, S. Vilkas; F. Prop 30 
c.; po 25c.: V. Prop, J. Jau
kus, M. Aliukonienė, Mrs. 
Strymilienė, R. Aučius, J. 
Aleksa, J. Strimila, C. Jankus, 
F. Šaidis.

Varde Liet. Kom. frakcijos 
aukotojams tariame širdingą 
ačiū.

Likusius pinigus nuo lėšų 
padengimo priduosime Ispani
jos demokratijos gynėjams 
gelbėti.

Zig-Zag.

Shanghai. — Japonų ko- 
mandieriai praneša, kad 
jų armija Shansi provinci
joj atėmus Kwangchungch- 
eną, 20 mylių į šiaurius nuo 
Taiyuano, tos provincijos 
sostinės.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Būkite tokie geri ir paryškin

kite, koks gi pagaliau yra pama
tinis skirtumas tarpe bendro 
fronto ir liaudies fronto1? Mes 
čia su draugais ginčus vedame ir 
negalime aiškiai suprasti.

Kai mes kalbame apie bendrą 
frontą, tai vyriausiai turime 
omenyje susitartą, bendrą veik
lą Komunistę Partijos, Socialis
tų Partijos ir kitų darbininkų 
klasės organizacijų. Liaudies 
frontas gi apima ne tik darbi
ninkų klasės organizacijas, bet 
ir farmerių ir vidurinės .klasės, 
ir smulkiosios buržuazijos orga
nizacijas—visas, kurios tiktai 
nusiteikę prieš karą, prieš fa-

šizmą, ir palaiko demokratiją. 
Vadinasi, liaudies frontas pla
tesnis už bendrą darbininkų 
frontą.

Dažnai mūsų draugai neatski
ria vieno termino nuo kito.

Kad aiškiau būtų, tai už pa
vyzdį galime paimti Ispaniją ir 
Franciją. Ispanijoje į liaudies 
frontą įeina ir Komunistų Par
tija, ir Socialistų Partija, ir Re- 
publikiečių Partija, kuri, abel- 
nai, atstovauja vidurinę smul
kiosios buržuazijos klasę. Fran- 
cijoje liaudies frontan taipgi įei
na komunistai, socialistai ir ra
dikalai socialistai. Pastarieji at
stovauja Francijos vidurinę kla
sę ir yra galingiausia partija vi
soje Francijoje.
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Žymesnieji Nuotikiai Sovietų Są
jungos Dvidešimties Metų 

Gyvenime
Visos datos šiame surašė sužymėtos pagal 

naują kalendorių.

1917 METAI

Kovo mėn.
12 d.— (senuoju kai. vasario 27 d.)—Ca

ras tampa nuverstas nuo sosto.
12 d.—Drg. Stalinas sugrįžta iš ištrėmimo 

Petrogradan.
Balandžio mėn.

16 d.—Drg. Leninas atvažiuoja į Petro
gradą (dabartinį Leningradą). Pas Finijos 
gelžkelio stotį Leninas pasakė pirmą prakal
ba, sveikindamas revoliucines minias.

17 d.—Leninas paskelbė savo “Balandžio 
Tezius“ apie tuojautines proletariato ir Par
tijos užduotis plėtojant revoliuciją. Tuose te- 
ziuose Leninas ragino pakeist Partijos vardą 
ir atstatyti Internacionalą.

18 d.—Paskelbta pilna moterų teisių ly
gybė.

26 d.—Prasidėjo Visos Rusijos Valstiečių 
Kongresas.
Gegužės mėn.

7— 12 d.—Petrograde įvyko Visos Rusijos 
RSDDP (b) Konferencija.
Birželio mėn.

17 d.—Leninas kalbėjo Pirmajame Visos 
Rusijos Darbininkų ir Kareivių Atstovų Su
važiavime. Jo kalbos tema buvo Sovietų 
santikiai su laikinąja valdžia.
Liepos mėn.

1d.—Milžiniška demonstracija Petrograde 
su bolševistiniais obalsiais.

16—18 d.—Vadinamosios Liepos Dienos 
Petrograde. Darbininkai demonstravo reika
laudami tuoj baigti karą,—už taiką ir žemę. 
Laikinoji valdžia Šaudė demonstrantus. Įsa
kė areštuoti Leniną.

19 d.—Leninas pereina į nelegalę padėtį. 
Rugpjūčio mėn.

8— 16 d.—šeštasis RSDDP (b) Kongresas. 
Drg. Stalinas davė suvažiavimui politinį ra
portą apie einamąjį momentą ir vadovavo 
suvaž., pravesdamas leninistinę liniją.
Rugpjūčio-Rugsėjo mėn.

Leninas rašo knygą “Valstybė ir Revoliu
cija.“
Rugsėjo men.

7—12 d.—Generolo Kornilovo pastangos 
sukelt kontrevoliuciją.

27 d.—Leninas išleidžia brošiūras: “Bol
ševikai Privalo Paimti Valdžią“ ir “Marksiz
mas ir Sukilimas.“
Spalių mėn.

23 d.—Išplėstas Centro Komiteto posėdis 
dalyvaujant Leninui. Posėdis užgyrė Lenino 
įnešimą sukilimui. Priešinosi du—Kamene
vas ir Zinovjevas.

29 d.—Išplėstas Centro Komiteto posėdis 
dalyvaujant Leniniui ir partinių organizaci
jų atstovams. Priimtas Lenino rezoliucijos 
projektas apie sustiprinimą ruošimosi 
ginkluotam sukilimui. Išrinktas organizaci
nis centras iš d. d. Stalino, Sverdlovo, Dzer
žinskio ir Bubnovo vadovaut sukilimui.
Lapkričio mėn.

1 d.—Leninas rašo laišką Centro Komite
tui reikalaudamas išmest iš Partijos Zinov- 
jevą ir Kamenevą.

G d.—Vėlai vakare persirengęs Leninas 
ateina į Smolnąjį Institutą ir ima tiesiogi
niai vadovauti sukilimui.

7 d.—Revoliucija. Kerenskio laikinoji val
džia nuversta. Peterburge valdžia pereina 
į Sovietų rankas. Laikinojo Revoliucinio Ko
miteto kariuomenė užima žieminius Rūmus, 
geležinkelių stotis, centralinį telegrafą ir ki
tas įstaigas. Kerenskis bėga į Gatčiną, kiti 
laikinosios vyriausybės nariai areštuojami. 
Atsidaro Antrasis Visos Rusijos Sovietų Kon
gresas.

9 d.—Susiorganizavo Sovietų vyriausybė. 
Leninas išrinktas Liaudies Komisarų Tary
bos Pirmininku. Stalinas išrinktas Liaudies 
Komisaru Tautų Reikalams. Sovietų Kon
gresas priima taikos ir žemės klausimu de
kretus,

15 d.—Leninas ir Stalinas pasirašė dekre
tus, teikiančius laisvą apsisprendimą ir ly
gias teises visoms tautinėms mažumoms. 
Gruodžio mėn.

27 d.—Dekretas apie nacionalizavimą 
bankų. '

1918 METAI

Sausio mėn. .—
16 d.—Rusija tampa pavadinta Federaci

ne Sovietine Respublika.
20 d.—Įvyko Pirmasis Visos Rusijos Ama- 

tinių Unijų Kongresas.
Vasario mėn.

5 d.—Pasirašyta sutartis su Rumunija.
12 d.—Maskva paskelbta Rusijos Sovietų 

Respublikos sostine. ,
23 d.—Paskelbtas dekretas organizuoti 

Raudonąja Armiją.
24 d.—-Sovietų Centralinis Pildomasis Ko

mitetas patvirtino Brest-Litovske padarytąją 
taiką su Vokietija.
Balandžio mėn.

5—6 d.—Japonų ir anglų kariuomenė iš
lipo Vladivostoko mieste.

22 d.—Paskelbtas dekretas nacionalizuo
jant užsieninę prekybą.

Birželio mėn.
28 d.—Paskelbtas dekretas nacionalizuo

jant stambiąją industriją ir vaizbą.
Liepos mėn.

1 d.—Anglų-francūzų kariuomenė išsodin
ta Murmansko prieplaukoje.

4— 10 d.—Penktasis Visos Rusijos Sovietų 
Suvažiavimas. Konstitucijos priėmimas. Kai
riųjų eserų išmetimas iš Sovietų.

6 d.—Kairieji socialrevoliucionieriai Mas
kvoje nužudė Vokietijos amabasadorių. Kai
riųjų eserų sukilimas Maskvoje. Baltagvar
diečių maištas Jaroslavlyje.

16 d.—Buvusiojo caro Mikalojaus Roma
novo sušaudymas.

21 d.—Baltagvardiečių maištas Jaroslav
lyje baigtinai nugalėtas.
Rugpjūčio mėn.

3 d.—Jungtinių Valstijų kareiviai atplau
kė į Archangelską.

14 d.—Anglijos kariuomenė užėmė Baku 
miestą.

30 d.—Soc.-revoliucionierė F. Kaplan sun
kiai sužeidė Leniną išeinant jam iš Michel- 
sono fabriko. Peterburge užmuštas Urickis. 
Rugsėjo men.

2 d.—Likvidavimas priešsovietinės kons
piracijos, kurią organizavo Sąjunginių val
džių amabasadoriai Lockhart, Grenard ir 
kiti. Įkūrimas Revoliucinės Karo Tarybos.

4 d.—Jungtinių Valstijų kareiviai atplau
kė į Vladivostoką.

20 d.—Baku mieste kontr-revoliucionieriai 
nužudė 26 komisarus.
Lapkričio mėn.

6—10 d.—šeštasis Visos Rusijos Sovietų 
Suvažiavimas.

1919 METAI

Sausio men.
1 d.—Paskelbtą sovietinė tvarka Baltarusi

joj.
Vasario mėn.

20 d.—Francūzai kareiviai ir jūrininkai 
Odessoje atsisako kariaut prieš revoliucinę 
Sovietų šalies kariuomenę.
Kovo mėn.

18—23 d.—Aštuntasis Rusijos Komunistų 
Partijos Suvažiavimas. Leninas duoda Centro 
Komiteto raportą ir pranešimą klausimu 
apie partijos programą ir apie darbą kaime. 
Birželio mėn.

14 d.—Sąjungininkai pripažino Kolčaką 
aukščiausiu Rusijos valdonu.
Rugpjūčio mėn.

27 d.—Anglijos kariuomenė išsikraustė iš 
Archangelsko.
Lapkričio mėn.

14 d.—Raudonosios Armijos laimėjimai 
šiaur-vakarių ir rytų frontuose. Petrogradą 
atakuojanti Judeničiaus armija tapo galuti
nai sutriuškinta. Pegalingi Sovietų kariai 
užėmė Omską, Kolčako sostinę Sibire. x 
Gruodžio mėn.

5— 9 d.—Septintasis Visos Rusijos Sovietų 
Kongresas.

1920 METAI

Sausio men.
16 d.—Sąjungininkų Aukščiausioji Taryba 

nutarė nuimt nuo Sovietų Sąjungos blokadą 
ir atnaujinti prekybos santikius su rusų koo- - 
peratyvais.
Vasario mėn.

2 d.—Užbaigta daryt taikos sutartis su
i Estonija.

Kovo mėn.
27 d.—Raudonoji Armija užėmė Novoros- 

sijską; Denikinas pabėgo užsienin.
29 d.—Devintasis Rusų Komunistų Par

tijos Suvažiavimas. Lenino pranešimas apie 
Centro Komiteto darbą. Kalba apie ūkio 
statybą, apie kooperaciją. v

30 d.—Amerikos kariuomenė apleidžia Vla
divostoką.
Balandžio mėn.

25 d.—Pradžia karo su Lenkija.
Liepos mėn. s

7 d.—Jungtiniu Valstijų Valstybės De- 
partmentas panaikino varžymus prekybos ir 
susisiekimo su Sovietų Sąjunga.

12 d.—Padaryta taikos sutartis su Lie
tuva.

22 d.—Lenkija prašo pradėt taikos dery
bas su Sovietų valdžia.
Rugpjūčio mėn.

I d.-—Prasidėjo Sovietų-Lenkų taikos dery
bos. x x

II d.—Užbaigta daryt taigos sutartis su Lat
vija.
Spalių mėn.

14 d.—Pasirašyta taikos sutartis su Finlian- 
dija.
Lapkričio mėn.

9 d.—Raudonoji Armija Kryme užėmė 
Perekopą; baigtinai sumušė Vrangelį.
Gruodžio mėn.

22 d.—Priimtas visai šaliai Elektrifikaci
jos Planas.

1921 METAI
\

Vasario mėn.
22 d.—Suorganizavimas Valstybinės Pla

ningumo Komisijos.

26 d.—Pasirašyta sutartis su Persija.
28 d.—Pasirašyta sutartis su Afganistanu. 

Kovo mėn.♦

2—17 d.—Maištas Kronštadte ir jo lik
vidavimas.

8 d.—Dešimtasis Rusų Komunistų Parti
jos Suvažiavimas. Lenino pranešimas apie 
C. Komiteto politinį veikimą, kalba apie 
Profsąjungas, pranešimas apie mokesnį pro
duktais. Stalino pranešimas tautiniu klausi
mu.

16 d.—Pasirašyta taikos sutartis su Turki
ja.

16 d.—Pasirašyta pirklybos sutartis su 
Anglija.

21 d.—Pasirašyta taikos sutartis su Len
kija.
Gegužės mėn.

6 d.—Pasirašyta laikinoji sutartis su Vo
kietija.

26—28 d.—Dešimtoji visuotina Rusų Komu
nistų Partijos konferencija. Lenino pranešimas 
apie mokesnius produktais.
Rugpjūčio mėn.

11 d.—Liaudies Komisarų Taryba paskelbia 
patvarkymus apie įvedimą Naujos Ekonomi
nės Politikos (N. E. P.).
Rugsėjo mėn.

2 d.—Pasirašyta laikinoji sutartis su Norve
gija.
Lapkričio mėn.

5 d.—Susitarta su Mongolija įsteigimui 
draugiškų santikių.
Gruodžio mėn.

20 d.—Sovnarkomas (Liaudies Komisaria
tas) paskelbia dekretą apie elektrifikaciją.

22—27 d.—Devintasis Visos Rusijos Sovietų 
Kongresas.

1922 METAI

Vasario mėn.
6 d.—Sovietų valdžia paskelbė dekretą likvi

duojant čeką ir suorganizuojant G. P. U.
Kovo mėn.

1 d.—Užbaigta pirklybos sutartis tarp 
Sovietų valdžios ir Švedijos.

1 d.—Užbaigta pirklybos sutartis tarp Sovie
tų valdžios ir Švedijos.

12 d.—Užkaukazija paskelbta Federuota So
cialistine Sovietų Respublika.

2(7 d.—Vienuoliktasis Rusų Komunistų Par
tijos Suvažiavimas. Leninas duoda politinę Cen
tro Komiteto apyskaitą. Stalinas išrenkamas 
generaliniu C. K. sekretorium.
Balandžio mėn.

10 d.—Italijoje, Genoa mieste prasidėjo kon
ferencija.

16 d.—Rapallo mieste pasirašyta sutartis su 
Vokietija.
Birželio mėn.

5 d.—Pasirašyta laikinoji sutartis su če- 
choslovakija.
Spalių mėn.

25 d.—Japonų kareiviai ir baltagvardiečių 
armijos liekanos apleidžia Vladivostoką.
Lapkričio mėn.

5 d.—Anglijos parlamentas nutarė at- 
steigti santikius su Sovietų valdžia.

5 d.—Pasirašytas pratęsimas Rapalloje 
padarytos sutarties su Vokietija. Ketvirta
sis Kominterno Kongresas.1

14 d.—Tolimųjų Rytų Respublika tapo 
prijungta prie Sovietų Sąjungos.
Gruodžio mėn.

23 d.—Dešimtasis Visos Rusijos Sovietų 
Kongresas.

30 d.—Pirmasis Visasąjunginis Sovietų Su
važiavimas. Paskelbta deklaracija įsteigianti 
Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungą.

1923 METAI
Balandžio mėn.

17-25 d.—Dvyliktasis Rusų Komunistų Par
tijos Suvažiavimas. Dr-go Stalino išstojimas 
su C- Komiteto organizacine apyskaita ir su 

' raportu “Tautiniai Momentai Partijos ir Vals
tybės Statyboj.“
Gegužės mėn. \

9 d.—Anglijos lordas Curzonas prisiuntė 
Sovietų valdžiai ultimatumą.

10 d.—Šveicarijoj nužudytas Sovietų amba
sadorius Vorovskis.

15 d.—Paskelbtas dekretas įvedant vienodą 
žemdirbystėje mokesnį.

1924 METAI
Sausio mėn.

15—16 d.—Pasikeitimas notomis su Norve
gija dėl teisinių (de jure) santikių savitar- 
pyje. •

21 d.—Numirė d. Leninas.
27 d.—Lenino laidotuvės Maskvoje.'

Vasario mėn.
1—8 d.—Susirašinėjimai su Anglija apie at- 

steigimą su ja santikių.
1 d.—Anglija pripažino S.S.R.Sąjungą.
7 d.—Susitarta su Italija.
14 d.—Norvegija pripažino S.S.R.Sąjungą.
22 d.—Sovietų valdžia paskelbė dekretą įstei

giant tvirtą valiutą (pinigus).
25 d.—Apsikeista notomis su Austrija at- 

steigiant diplomatinius santikius.
Kovo mėn.

8cl.—Sutartis su Graikija.
14 d.'—Sutartis su Švedija.

Gegužės mėn.
'• 23—31 d.—Tryliktasis Rusų Kom. Partijos 
Suvažiavimai Drg. Stalinas išduoda C. Ko
miteto organizacini raportą.

27 d.-—Įsteigta Amtorg Prekybos Korpora
cija vedimui Sovietų-pre.kybos su Amerika.

31 d.—Sutartis abelnaisiais klausimais su
tvarkymui santikių su Chinija.
Birželio mėn.

18 d.—Pasikeitimas notomis su Danija dėl 
teisinių (de jure) santikių savitarpyje.
Liepos mėn.

3 d.—Pasirašyta prekybinė sutartis su Per
sija.
/31 d.—Meksika pripažino S.S.R. Sąjungą. 
Rugpjūčio mėn.

28 d.—Kontr-revoliucinis menševikų sukili
mas Gruzijoje.
Spalių mėn.

28 d.—Pasikeitimas telegramomis su Pary
žium dėl atsteigimo teisinių (de jure) san
tikių.

192S METAI

Sausio mėn.
20 d.—Pasirašyta Sovietų-Japonų sutartis, 

liečianti pamatinius savitarpinių santikių prin
cipus. t
Vasario mėn.

27 d.—Japonai apleido Sachaliną.
Balandžio mėn.

27—29 d.—Keturioliktoji Rusų Komunistų 
Partijos Konferencija.
Gruodžio mėn.

17 d.—Pasirašyta draugiškumo sutartis su 
Turkija.

18 d.—Keturioliktasis Rusų Kom. Partijos 
Suvažiavimas. Drg. Stalinas duoda C. Komite
to politinę apyskaitą.

1926 METAI
Balandžio mėn.

24 d.—Neutralumo ir nepuolimo sutartis su 
Vokietija.
Liepos mėn.

20 d.—Numirė Feliksas Dzėržinskis. 
Rugpjūčio mėn.

31 d.—Padaryta neutralumo ir abipusės ne- 
paliečiamybės sutartis su Afganistanu.
Rugsėjo mėn.

28 d.—Padaryta neutralumo ir nepaliečia- 
mybės sutartis su*Lietuva.

1927 METAI

San Francisco, Calif. ---
--

Kovo mėn.
11 d.—Angoroje pasirašyta prekybinė' sutar

tis su Turkija.
Gegužės mėn.

12 d.—Britanijos policija užpuolė ir iškrėtė 
Sovietų ambasadą Londone.

27 d.—Pasikeitimas notomis apie nutrauki
mą ryšių su Anglija.
Birželio mėn.

2 d.—Pasirašyta sutartis su Latvija.
7 d.—Lenkijoj nužudytas Sovietų ambasa

dorius Voikovas.
Spalių mėn.

1 d.—Padaryta neutralumo, nepuolimo ir 
prekybos sutartis su Persija.

15 d.—Paskelbta septynių valandų darbo 
diena.
Lapkričio mėn.

5 d.'—Drg. Stalino pasikalbėjimas su ame
rikonų ir kitomis užsienio darbininkų delega
cijomis.
Gruodžio mėn.

1 d.—Prirengiamojo j Nusiginklavimui Kon
ferencijoj, Genevos mieste, M. Litvinovas pa
reiškė Sovietų valdžios pasiūlymus nusiginkla
vimui.

2 d.—Penkioliktasis Rusų Komun. Partijos 
Suvažiavimas. Drg., Stalinas duoda C- Komi
teto politinį raportą.

7 d.—Priešvaldiška Trockio pasekėjų veikla 
ryškiausiai pasireiškia kontr-revoliucinėje de
monstracijoje revoliucijos sukaktuves apvaikš
čiojant.

15 d.—Nankingo (Chinijos) valdžia per
traukė ryšius su S.S.R. Sąjunga.

1928 METAI
<

Liepos mėn.
12—13 d.—Sovietų ledlaužis Krasinas išgel

bėjo septynis Nobile ekspedicijos narius, ku
rių dirižablis sudužo lekiant į Šiaurinį Polių. 
Rugpjūčio mėn.

27 d.—Sovietų Sąjunga prisideda prie Kel- 
loggo Prieškarinės Sutarties.

1929 METAI

Vasario mėn.
9 d.—Pasirašyta priėmimas sutarties,' atme

tančios karą kaipo nacionalės politikos prie
monę, tarpe S.S.R.S., Latvijos, Lenkijos, Esto- 
nijos, Turkijos, Persijos, Lietuvos ir Danzigo.

20 d.—Paskelbtas naujas kontraktas su Frey 
Inžinierių Kompanija pastatymui Sovietams 
metalų gamybai fabrikų..
Balandžio mėn.

23 d.—Liaudies Komisarų Taryba užgyrė 
pirmosios Penkmetukės Planą pakėlimui eko
nominio išvystymo. Penkmetukė tęsis nuo 
1928-29 iki 1932-33 metų.

23 d.—Rusų Komunistų Partijos Centro Ko
miteto Plenumas. Kova prieš dešiniuosius ele
mentus kolektyvizacijos ir industrializacijos 
klausimais.
Gegužės mėn.

17 d.—Pasirašyta prekybinė sutartis su Es
tonija.

17 d.—Paskelbtas techniškos pagelbos kon-
(Tąsa ant 4-to puslp.) x

Ex-Karalius Pardavinės 
Vergišką Darbo Sistemą

J. V. Darbininkams
Duke of Windsor, kuris “iš 

amato” buvo Anglijos karalius 
ir kuris apleido karalystę, idant 
apsivesti su amerikiete motere, 
kels į padanges darbo pagreitos 
sistemą, kurią baisiai neapken
čia darbininkai J. V. Ex-kara- 
lius ir jo moteris atvyksta į J. 
V. lapkričio 15 d., sako prane
šimai.

Windsor’o atsilankymo tikslas 
paskelbtas, būk tai tyrinėjimas 
Amerikos darbo ir gyvenimo 
sąlygų. Windsor’as apkeliaus J. 
V. kaipo atstovas pagarsėjusio 
Bedaux (ištark bido) darbo pa
greitinimo sistemos, prieš kurią 
kovojo ir tebekovoja, ypatingai 
audinyčių, darbininkai. Jis, sa
koma, taipgi bandys kelti biznį 
International Business Machine, 
New York’o korporacijos, kuri 
parduoda tam tikras darbo pas
kubai mašinas.

Charles E. Bedaux, multi-mi- 
lionierius, išradėjas Bedaux sis
temos, ir Thomas J. Watson, 
prezidentas International Cham
ber of Commerce (komercijos 
buto) ir Intrnational Business 
Machine korporacijos, bus Win
dsor’o darbdaviai. Windsor’ai 
apsivedė ir vėšėjosi pas p. Be
daux Francijoj.

Bedaux asmeniškai prižiūrės 
Windsor’o maršrutą J. V. Kaip 
raportai parodo, Windsoro dar
bas bus bandyti įkalbėti ir įtik- 
rinti darbininkus reikalingume 
pagreitinimo sistemos ir šio am
žiaus mašinos tempo. Jis, žino
ma, bandys parduoti tą sistemą 
ir mašinas darbdaviam.

Kodėl Windsor’as gavo šį dar
bą? Todėl, .kad Windsor’o žino
mas draugiškumas linkui darbi
ninkų buvo labai garsinamas, 
kuomet jis buvo Prince of Wales 
ir Karalius Edwardas VIII. Ma
noma, kad darbininkai getiau 
priims ir mažiau bus pasiprieši
nimų, kuomet jis rekomenduos, 
nes jis turi * rekordą “meilės 
linkui darbininkų.”

Kaslink darbininkų, tai reikia 
pasakyti tas, kad,, nežiūrint 
kaip geras biznio agentas (sales
man) jis nebūtų, jis turės ne
mažai prakaituoti idant “par
duoti” Bedaux sistemą darbinin
kam, nes jie gerai'patyrę ant sa
vo kailio sunkią naštą tos pas
kubos. Lai Windsor’as apsižiū
ri, nes jo populiariškumas tik
rai nupuls.

Audinyčių darbininkai Paci- 
fiko pakraštyj nusitarė sukelti 
aštrų protestą prieš šį “sales- 
maną”, kuomet jis čia atvyks 
apie pabaigą lapkričio mėnesio.

California Cotton Mills, Oak- 
lande keturių mėnesių streike 
1936 m. atmetė šią sistemą. 
San Francisco maišų dirbėjai 
per trijų mėnesių streiką 1937 
m. atmetė šią sistemą.

šių žodžių rašėjai teko vado
vauti šiuos streikuos ir sunku 
būtų aprašyti, su kokia panie-” 
ka ta sistema buvo laikoma. 
Kaip skaudžiai plakė darbinin
kus nežmoniškas paskubos dar
bas. Už tai darbininkai pasirį- 
žusiai kovojo laike streiko ir vy
riausiu reikalavimu buvo,^ at
mesti Bedaux pagreitos sistemą. 
Per šiuos streikus pasisekė at
mesti. Kaip smagūs buvo darbi
ninkai, kaip jie džiaugėsi, kad 
atmetė “vergijos jungą,“ nusi
kratė ir pasiliuosavo iš vergijos 
ir “esą žmonės.”

Čia iš naujo neprigys ši siste
ma. Mes pasirįžę aiškinti ir ki
tiem. Protesto rezoliucija priim
ta ir nutarta siutinėti visur, 
kur tik yra audinyčių, po kurių . 
centrus Windsor’as važinės su 
Bedaux reikalais.

Reikia priminti, kad A. D. Fe
deracijos Suvažiavime Denyer 
pereitą spalio mėnesį, priimta 
pasveikinimo rezoliucija Wind- 
sor’ui ir nusitarta pagelbėti 
jam tyrinėjime J. V. darbo sąly
gų. Jei Am. Darbo Federacija 
jam gelbės Šiame darbe, tai 
tikrai dasigyvens iki žemiausios 
rūšies darbininkų reikalų išdavi
mo. A. AldčniūtS.

/
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(Tąsa iš 3-čio pusi.)
traktas, padarytas su Albert Kahn, Inc., ku
riuo ta firma apsiėmė pastatyti 30 milionų do
lerių vertės traktoriams dirbtuvę Stalingrade.

20 d.—Penktasis Visos Sąjungos Sovietų 
Kongresas.

27 d.—Paskelbta, jog įeina galion dešimčiai 
metų techniškos pagelbos kontraktas, padary
tas Sovietų Valstybinio Elektrotechnikos Trus- 
to su International General Electric Kompa
nija.
Birželio mėn.

4 d.—Paskelbtas techniškos pagelbos kon
traktas, padarytas Dearborne su Ford Motor 
Kompanija, pastatymui ir operavimui Sovie
tuose automobilių fabriko, kuris gamintų po 
100,000 automobilių per metus.
Rugpjūčio men.

6 d.—Suorganizuota specialė Tolimųjų Rytų 
Armija gynimui Sovietų rytinės ribos.
Rugsėjo men.

11 d.—Paskelbtas kontraktas, padarytas su 
Allen ir Garcia Kompanija, kuri veiks kaipo 
patariantieji inžinieriai sovietinei anglių in
dustrijai.
Spalių mėn.

3 d.—Londone pasirašytas Anglo-Sovietų 
protokolas atsteigimui diplomatinių ryšių.

16 d.—Tadžikistanas paskelbtas lygiateise 
respublika nare Sov. Soc. Respublikų Sąjun
gos. Dabar Sov. Sąjungon priklauso jau sep
tynios atskiros respublikos.
Lapkričio mėn. .

1 d.—New Yorkan atlėkė Sov. Sąjungos or
laivis, vardu “Sovietų žemė”, užbaigdamas 
20,000 kilometrų oru kelionę iš Maskvos. 
Gruodžio mėn.

5 d.—Maskvoje prasidėjo pirmasis Visasą
junginis šturminių Brigadierių Suvažiavimas.

17 d.—Angoroje pasirašytas Sovietų-Turkų 
tarimas pratęsti draugiškumo ir neutralumo 
sutartį.

21 d.—Atsteigti Britanijos-Sovietų diploma
tiniai ryšiai.

25 d.—Sovietų valdžia mobilizuoja jėgas 
gelbėti jieškojimui nupuolusių amerikiečių 
lakūnų Eielsono ir Borlando.

1930 METAI
Kovo mėn.

1 d.—Paskelbtas įstatymas įvedant vienin
gą agrikultūrinį mokesnį.

2 d.—Atspausdintas d. Stalino straipsnis, 
“Galvos Apsvaigimas nuo Pasisekimų.”

2 d.—Paskelbta pavyzdinė ūkio kolektyvams 
konstitucija.

26 d.—Paskelbtas technikinės pagelbos kon
traktas su Andrew G. McKee Kompanija, pa
statymui milžiniško plienui gaminti fabriko 
Uraluose.
Balandžio mėn..

26 d.—Pasikėsinimas išsprogdinti Sovietų 
diplomatinę pasiuntinybę Lenkijoj. Pasikėsi
nimas laiku perspėtas.

27 d.—Užbaigtas ir oficialiai atidarytas 
Turkestano-Sibiro Gelžkelis.
Birželio mėn.

1 d.—Franco Juozapo žemė pavadinta Frit- 
jofo Nanseno žeme įvertinimui šio tyrinėtojo 
pasitamavimų Sovietų Sąjungai.

17 d.—Stalingrado traktorių fabrikas pa
dirbo pirmutinį traktorių.

27 d.—šešioliktasis Visasąj. Komun. Par
tijos Suvažiavimas.
Liepos mėn.

20 d.—Leningrade prasidėjo antrasis Tarp
tautinis žemdirbystės Mokslo Suvažiavimas.

21 d.—Maksimas Litvinovas paskirtas Sov. 
Sąjungos Liaudies Komisaru Užsienių Reika
lams, vieton iki tol buvusio Jurgio čičerino. 
Rugpjūčio mėn.

14 d.—Dekretas įvedimui visuotino verstino 
pradinio mokslo visoje Sov. Sąjungoje pra
dedant 1930 - 31 m.
Rugsėjo men.

15 d.—Paskelbtas technikinės pagelbos kon
traktas su Pittsburgh© Koppers Construction 
Kompanija, pastatymui didžiausio Europoj 
fabriko anglių perdirbimui.
Spalių mėn.

13 d.—Maskvoje prasidėjo Sovietų-Chinų 
konferencija dėlei Chinų-Rytinio Gelžkelio.

1931 METAI

Gegužės mėn.
18 d.—Genevoje Tautų Lygos komisijoje Lit

vinovas pateikia planą ekonominio nepuolimo 
sutarčiai.
Birželio mėn.

23 d.—ūkio darbuotojų pasitarime, Maskvo
je, Stalinas kalbėjo tema, “Naujos Apystovos— 
Nauji Ūkio Statybos Uždaviniai.” 
Spalių mėn.

15 d.—Jėjo galion nauja nepuolimo sutartis 
tarp Sov. Sąjungos ir Afganistano.' 
Lapkričio mėli.

21 d.— Paskelbtas dekretas įsteigiant šešių 
dienų savaitę—penkios dienos darbui, o šeštoji 
diena poilsiui.
Gruodžio mėn.

4 di—-S. Sąjungos Užsienio Reik. Komisaria

tas padarė sutartį su Franci ja ir Latvija mai
nytis informacijomis apie ginklavimąsi.

1932 METAI
Sausio m^n.

I d.—Paleistas darban automobilių fabrikas 
Nižniam Novgorode (Gorkio mieste).

5 d.—Perorganizuota Nacionalės Ekonomi
jos Aukščiausioji Taryba į Sunkiosios Indus
trijos Komisariatą; komisaru paskirtas G. K. 
Ordžonikidzė. Įsteigtas Liaudies Komisariatas 
Lengvajai Industrijai ir Medžio Industrijai.

21 d.—Helsingforse pasirašyta Sovietų-Finų
nepuolimo sutartis. '

25 d.—Maskvoje padaryta nepuolimo sutar
tis tarp Sov. Sąjungos ir Lenkijos.
Vasario mėn.

5 d.—Rygoje pasirašyta Latvijos—Sov. Są
jungos nepuolimo sutartis.

II d.—Genevoje,, Nusiginklavimo Konferen
cijoje Litvinovas ragina prie visuotino nusi
ginklavimo, kaipo pirmą žingsnį, siūlydamas 
sumažinimą ginklavimosi. z
Kovo mėn.

22 d.—Visoje Sov. Sąjungoje iškilmingai mi
nėta šimtmetinės poeto Goethės gimimo su
kaktuvės.

s 28 d.—Užbaigtas statyt milžiniškasis tven
kinys Dnieprostroi.
Gegužės mėn.

4 d.—Maskvoje pasirašyta nepuolimo ir tai
kaus ginčų išsprendimo sutartis tarpe Sov. Są
jungos ir Estonijos.

7 d.—Maskvoje prasidėjo Visasąjunginė kon
ferencija pagamint planus visos šalies elektrifi
kavimui.
Birželio mėn.

22 d.—Litvinovas kalba Tautų Lygos Gene- 
ralėje Komisijoje paremiant Amerikos patiek
tąjį ginklavimosi mažinimo sumanymą.
Rugpjūčio mėn.

25 d.—Sovietų valdžia apdovanojo garbės 
ženklais pulkininką Hugh L. Cooper, vyriausią 
Dnieprostrojaus inžinierių-patarėją ir jo pa- 
gelbininkus.
Rugsėjo mėn.

1 d.—Leningrade prasidėjo Antrasis Tarp
tautinis Geologų suvažiavimas.

6 d.—Įkurta tolimiausia šiauriuose meteoro
loginė stotis ant Rudolfo Salos. Stotį įsteigė 
Sovietinių mokslininkų ekspedicija, vadovauja
ma Šmidto, Vize’s ir kapitono Voronino. Jie 
keliavo ledlaužiu “Malyginu.”
Spalių mėn.

1 d.—Ledlaužis “Sibiriakov” pasiekė Berin
go Sąsmaugą, vienu sezonu užbaigdamas šiaur
rytinę kelionę iš Archangelsko per Arktiko 
Vandenyną.

11 d.—Valdžios dekretu įsteigiama Sovietinė 
Meno Akademija.
Lapkričio mėn.

29 d.—Paryžiuje pasirašyta Sov. Sąjungos- 
Francijos nepuolimo sutartis.
Gruodžio mėn.

12 d.—Genevoje paskelbta apie atsteigimą 
diplomatinių ryšių tarp S. Sąjungos ir Chinijos.

31 d.—Pirmosios Penkmetukės Planas išpil
dytas į ketverius ir vieną ketvirtadalį metus. 
Sukurta platūs, galingi pamatai visuotinai in
dustrializacijai.

1933 METAI
Sausio mėn.

7-12 d.—Jungtinis Plenumas C. Komiteto Ru
sų Kom. Partijos. Stalino pranešimas “Apie 
Pirmosios Penkmetukės Rezultatus.” Stalino 
kalba “Apie Darbą Kaime.” 
Vasario mėli.

6 d.—Litvinovas kalba Nusiginklavimo Kon
ferencijoje apie Francijos priduotus saugumo 
sumanymus ir aiškina, ką Sovietai vadina “už- 
puolikU.’f

19 d.—Stalino kalba Pirmajame Kolchozų 
šturminių Brigadierių Suvažiavime.
Birželio mėn.

14 d.—Litvinovas kalba Londono Pasaulinėje 
Ekonominėje Konferencijoje.

23 d.—Panaikintas Darbo Komisariatas, o jo 
pareigos pavesta Visasąjunginei Amatinių Uni
jų Tarybai.
Liepos men.

3 d.—Londone, Sovietų ambasadoje pasira
šyta deklaracija, išaiškinanti savitarpinio ne
puolimo prasmę. Šią deklaraciją pasirašė Sov. 
Sąjunga, Afganistanas, Estonija, Latvija, Per
sija, Lenkija, Rumunija, Turkija ir Mažosios 
Antantės šalys.

5 d.—S. Sąjunga ir Lietuva pasirašė savitar
pinio nepuolimo sutarties išsiaiškinimą.

22 d.—Finliandija irgi tą pačią deklaraciją 
pasirašė.

28 d.—Įsteigta diplomatiniai ryšiai tarp S. 
Sąjungos ir Ispanijos.
Rugpjūčio mėn.

2 d.—Oficialiai atidarytas kanalas, jungian
tis Baltijos ir Baltąją Jūras. ✓ 
JSpalių mėn.

10 d.—Prezidentas Rooseveltas kviečia Sovie
tų Liaudies Komisarų Pirmininką Kalininą pri- 
siųst atstovą pasitart ginčijamaisiais klausi
mais.

17 d.—Kalininas priima Roosevelto pakvieti
mą ir paskiria M. Litvinovą, Užsienių Reikalų 
komisarą, vykti Washingtonan.
Lapkričio mėn.

7 d.—Maksimas Litvinovas atvyksta į Jung
tines Valstijas.

16 d.—Įsteigti normaliniai diplomatiniai ry
šiai tarp Jungt. Valstijų ir S.'Sąjungos.

17 d,—Prezidentas Rooseveltas oficialiai pa
skelbė atsteigimą ryšių ir visus tuo .klausimu 
dokumentus. Wm. C. Bullitt paskirtas pirmu
tiniu Amerikos ambasadorium į S. Sąjungą.

19 d.—Sov. Sąjunga paskyrė Aleksandrą 
Trojanovskį pirmutiniu savo ambasadorium į 
Jungtines Valstijas.

1934 METAI
Sausio mėn.

7 d.—S. Sąjungos ambasadorius Trojanovs- 
kis atvažiavo į Washingtona.

26 d.—Septynioliktasis Visasąj ung. Komu
nistų Partijos Suvažiavimas.
Gegužės mėn.

7 d.'—Birobidžanas paskelbtas Autonomine 
žydų Sritimi.
Birželio mėn.

3 d.—M. Litvinovas pridavė Nusiginklavimo 
Konferencijai Sovietų pasiūlymą sutvert pasto
vią taikai saugot organizaciją.
Liepos mėn.

10 d.—Įsteigtas Visasąjunginis Vidaus Rei
kalų Komisariatas.

23 d.—Stalino pasikalbėjimas su anglų rašy
toju H. G. Wellsu.
Rugsėjo mėn.

15 d.—Trisdešimts valstybių .kviečia S. Są
jungą prisidėt į Tautų Lygą. S. Sąjunga pri
ima kvietimą.

18 d.—Sovietų Sąjunga formaliai priimta į 
Tautų Lygą; Litvinovas pasakė pirmutinę savo 
prakalbą Lygos susirinkime.
Gruodžio mėn.

1 d.—Leningrade nužudytas to apskričio va
das, K. Part. Politinio Biuro narys, S. M. Ki
rovas. Jį nužudė slaptos kontr-revoliucinės, te
roristinės grupės narys.

23 d.—Panaikinta kolektyvių ūkių skolos val
stybei, sumoje 435,639,000 rublių.

1935 METAI
Sausio mėn.

1 d.—Panaikinta duonos gavimui kortelių 
sistema.

25 d.—Mirė V. K. P. CK Politbiuro narys V.
V. Kuibyševas.
Vasario mėn.

6 d.—Septintajam Visos Sąj. Sovietų Kongre
se priimta rezoliucija kaslink tiesioginio rinki-, 
mo, slapto balsavimo ir lygios atstovybės mies- ■ 
tuose ir kaimuose.
Kovo mėn.

26 d.—Tokioj užbaigta derybos su Japonija 
apie pardavimą Chinų Rytinio Gelžkelio.
Gegužės mėn.

2 d.—Padaryta savitarpinės pagelbos sutar
tis su Franci j a.

15 d.—Atidarytas pirmutinis Maskvoje pože
minis gelžkelis (subway).

16 d.—Padaryta savitarpinės pagelbos sutar
tis su čechoslovakija.
Liepos mėn.

25 d.—Prasidėjo Septintasis Kominterno 
Kongresas.
Rugpjūčio mėn.

9 d.—Leningrade prasidėjo Penkioliktasis 
Tarptautinis Fiziologų Kongresas.

30 d.—^Paskelbta Stachanovo surastieji dar
bui pagreitinti metodai.
Rugsėjo mėn.

5 d.—Tautų Lygos Taryboje Litvinovas pa
reiškė protestą prieš Italijos veržimąsi Ethio- 
pijon.

14 -d.—Litvinovas pakartoja tą pati protes
tą visos Tautų Lygos susirinkime.
Spalių mėn.

1 d.—S. Sąjungoj panaikinta kortos gavimui 
mėsos, žuvies, riebalų, cukraus ir bulvių.

15 d.—Vėl atidarytas tiltas per Dniestro upę,
tiesioginiam S. Sąjungos susisiekimui su Rumu
nija. ' .
Lapkričio mėn.

14 d.—Pirmoji visos šalies stachanoviečių 
(greitadarbių) konferencija Maskvoje.
Gruodžio mėn.

29 d.—Sovietų-Turkų draugingumo sutartis 
pratęsiama dešimčiai metų.

1936 METAI
Vasario mėn.

28 d.—Francijos Atstovų Rūmas užgyrė su
tartį su S. Sąjunga.
Kovo mėn.

5 d.—Stalino pasikalbėjimas su amerikonu 
laikraštininku Roy W. Howardu.

13 d.—Francijos Senatas užgyrė Francūzų- 
Sovietų sutartį.

27 d.—Smarkus susirėmimas sovietinių ir ja- 
poniškai-mančukiškų kareivių prie sienos tarp 
Sibiro ir Manchukuo.
Balandžio lileh..

8 d.—Paskelbta savitarpipės pagelbos sutar
tis tarp S. Sąjungos ir Išlaukinės Mongolijos. 
Birželio mėti.

18 d.—Numirė Maksimas Gorkis, sulaukęs 
68 metų amžiaus.
Rugpjūčio mėti. (

6 d.—Sovifetų valdžia sutinka su Francijos 

pasiūlymu sykiu su Francija, Britanija, Itali
ja ir Vokietija pasižadėt nesikišt į Ispanijos vi
dujinius reikalus.

7 d.—S. Sąjungos darbininkai paaukojo Is
panijos lojalistų pagelbai $2,400,000.

18 d.—Maisto Gamybos Komisaras Mikojan 
atvyko į Jungt. Valstijas studijuoti masinę 
maisto gamybą.

21 d.—Sovietų lakūnas Kokinaki dvimotori- 
niu Sovietuose gamintų lėktuvu iškilo 12,101 
metrą aukščio,, sumušdamas pasaulinį rekordą.

29 d.—Maskvos teisme Zinovjevas, Kamene
vas ir 14 kitų prisipažįsta darę sąmokslus, su- 
lyg Trockio nurodymais, išžudyt Sovietų vadus, 
svarbiausiai Staliną,- ir pagriebti galią.
Spalių mėn.

7 d.—Sovietų ambasadorius Ispanijai, savo 
šalies piliečių vardu, pasiūlo rūpintis sužeistais 
ir sergančiais Ispanijos valdžios kareiviais.

8 d.—Sovietų valdžia perspėja nesiskaity- 
sianti toliau su nesikišimo Ispanijon sutartimi, 
jeigu kiti susitarusieji nesiliaus davę pagelbą 
sukilėliams.
Lapkričio mėn.

21 d.—Jungt. Valstijos paskiria Joseph E. 
Davies’ą ambasadorium į Maskvą, vieton Wm. 
C. Bullitto.

26 d.—Vokiečiai ir Japonai Berlyne pasirašė 
sąjungą kovai prieš komunizmą, tikrenybėje— 
prieš S. Sąjungą. i
Gruodžio mėn.

5 <Į.—Specialis Aštuntasis Sovietų Kongre
sas priėmė Naują Sovietų Sąjungai Konstitu
ciją.

1937 METAI
Sausio mėn.

30 d.—Piatakovas ir 12 kitų pasmerkti mir- 
tin antisovietinio Trockistų Centro byloje. Ra- 
dekas ir Sokolnikovas nusmerkti 10 metų ka
lėjimo.
Vasario mėn.

9 d.—Visoj S. Sąjungoj prasidėjo iškilmingi
minėjimai šimtamečių sukaktuvių mirties di
džiausiojo Rusijos poeto Aleksandro S. Puškino. 
Kovo mėn. f

12 d.—Varšavoj, Tarptautiniame Chopeno 
Konteste Sovietų pianistai laimėjo tris dovanas. 
Pirmąją dovaną laimėjo 23 metų Sovietų jau
nuolis lenktyniuodamas su šimtu pianistų iš 
daugelio kitų šalių.

24 d.—Kalbėdamas nesikišimo Ispanijon Ko
mitete Sovietų ambasadorius Maiskis atvirai 
įtarė Italiją įsiveržimu Ispanijon ir pasmerkė 
ją kaipo šalį—užpuolikę.
Balandžio mėn.

1 d.—Brussely, Tarptautiniame Ysaye Kon
teste Sovietų smuikininkai laimėjo penkias iš 
šešių dovanas.

6 d.—Kryman atplaukė pirmasis laivas su 
vaikais—našlaičiais iš Ispanijos.

17 d.—Tautų Lygos statistikų buletinas pa
žymėjo, jog nuo 1934 m. Sov. Sąjunga jau 
veik padvigubino savo aukso gamybą.
Gegužės mėn.

I d.—Atidarytas Maskvos-Volgos Kanalas.
21 d.—Lakūno Vodopjanovo vairuojamas 

sovietinis lėktuvas, su profesorių šmidtu it 
dviem padėjėjais, lekia iš Rudolfo Salos į šiau
rių Polių ir ten, ant ledo, įtaisoma moksliniam 
tyrinėjimam stovykla.
Birželio mėn.

II d.—AštUoni Raudonosios Armijos vadai 
teisiami išdavystėje ir nusmerkti mirtin. Visi 
prisipažino kaltais.

16 d.—Maskvoje prasidėjo Pirmasis Visasą
junginis Architektų Kongresas; dalyvavo dau
gelis architektų iš užsienio. -

20 d.—Pirmutinė Sovietų lakūnų kelionė per 
šiaurių Polių į Jungtines Valstijas. Lakūnai 
čkalov, Baidukov ir Bėliakov nusileido Van- 
couver’y, Washingtono valstijoj, 63 vai. 17 min. 
po iškilimo oran Maskvoje.
Liepos mėn.

1 d. — S. Sąjungoje išleista apsigynimo rei
kalams paskola, sumoje keturių bilionų rublių.

12-14 d.—S. Sąjungos lakūnai Gromovas, Ju- 
maševas ir Danilinas užbaigė antrąjį per š. 
Polių skridimą Amerikon ir sumušė visus toli
mo nesustojant lėkimo rekordus.

21 d.—Maskvoje atsidarė Tarptautinis Geo
logų Kongresas. Jį atidarė Dr. P. S. Smith, at
stovaudamas Jungt. Valstijų geologų organiza
ciją.
Rugpjūčio mėn.

2 d.—Rusai baltagvardiečiai išplėšė Sovietų 
konsulatą Tientsine, Chinijoj. Sovietų ambasa
dorius užprotestavo Japonams, kaltindamas 
juos už tą užpuolimą.

6 d.—Jungt. Valstijos pasirašė naują preky
bos sutartį su S. Sąjunga, suteikiant pastarąjai 
prielankiausias sąlygas.

13 d.—Trečias Sovietų lėktuvas, vairuojamas
garsaus lakūno Levanevskio, ir penkių kitų, lė
kė iš Maskvos per šiaurių Polių į Jungt. Vals
tijas, bet buvo priverstas nusileist kur tai šia
pus Poliaus. Tikimasi, jog lakūnai bus surasti 
dar gyvi. z

29 d.—S. Sąjunga padarė nepuolimo sutartį 
su Chinija.
Rugsėjo mėn.

10 d.—Litvinovas kalbėjo Nyono Konfeęęri- 
cijoje, reikalaudamas kolektyvės apsaugos nuo 
piratiškų užpuldinėjimų Viduržemio Jūroje.

Philadelphia, Pa.
Rusijos Revoliucijos

* Apvaikščiojimas
Lietuviai darbininkai ir visi 

pritarėjai Sovietų Sąjungos at
siminkit, kad didelis masinis mi
tingas su įvairiausia programa 
atsibus lapkričio 12 d., Broad
wood Kotelio svetainėje. Kalbės 
Ben Gold, Dr. Chao-Ting-Chi, 
žymus prelegentas ir redakto
rius.

Programa susidės iš muzikos, 
dainų, dramatiško perstatymo 
su gerais pagarsėjusiais artis
tais.

Mūsų organizacijų nariai, 
“Laisvės” skaitytojai ir visi 
simpatizuojanti lietuviai eikit ir 
veskitės kitus apvaikščioti dide
lius laimėjimus netik Sovietų 
Sąjungos darbo žmonių, bet ir 
viso pasaulio.

A.L.D.L.D. 6-to Apskričio 
Konferencija

Šiemet 6-to apskričio konfe
rencija įvyks Chesteryj — Lie
tuvių Draugystės Svetainėj, lap
kričio 21 d., 10 vai. ryte. Visos 
ALDLD kuopos būkite prisiren
gę su gerais sumanymais, ra
portais, kad pakėlus apskrityj 
platesnį veikimą. Apskritys tu
rėtų atkreipi atydą į “Laisvės” 
vajų, naujų narių ^vajų ir pla
tinimą literatūros. Dabar pasau
lyj tok is momentas, kad viso pa
saulio žmonės suinteresuoti li
teratūra, kuri nušviečia fašizmo 
ir karodavo jų. Viso pasaulio 
žmonės piktinasi, tėmydarni į 
fašistų barbarizmą, kurie jį 
praktikuoja Ispanijoj, Chinijoj 
šiandien, o rytoj—kitur.

Lyros Choras Stato Operetę 
“čigonai Klajūnai”

Praeityje Lyros Choras buvo 
pasižymėjęs operečių perstaty
mais, bet per keletą pastarųjų 
metų dėlei buvimo tarp mūsų vi
sokių nesusipratimų negalima 
buvo tas darbas vykdinti. Jonas 
Bulauka smarkiai mokina chorą 
ir minimą operetę, kurią per
statys gruodžio 25 dieną, Mer
cantile Hall—Broad ir Master, 
7 vai. vak.

Jonas Bulauka išvertė šią ope
retę iš anglų kalbos.

Lietu vii’ Organizacijos Siųs 
Delegatą į šaukiamą Prieš 
Karį ir Fašizmą Kongresą

ALDLD 10 kp. išrinko delega
tą į šaukiamą prieš Karą ir Fa
šizmą Kongresą, Pittsburghe, 
lapkričio 26-27-28 dienomis. 
Kuopa nutarė atsikreipti į visas 
mūsų organizacijas, kad propor- 
cionaliai sukėlus lėšas. Šitas kon
gresas turės didelės reikšmės tę
simui kovos prieš karą ir fa
šizmą.

A. J. S.

Lawrence, Mass.
Čion rugpjūčio 29 d., 1937 m., 

Maple Parke, atsibuvo Mass, 
valstijos chorų Lietuvių Meno 
Sąjungos Antro Apskričio pikni
kas. Po to pikniko buvo paskly- 
dę gandai, būk to pikniko visą 
pelną gaspadoriai susidėjo į sa
vo kišenius.

Pikti žmonių liežuviai pasis
kubino daryt be jokio pagrindo 
spėjimus. Viršminėtų chorų ap
skritys laikė savo konferenciją 
spal. 24, 1937, So. Bostone, ku
rioj visų miestų komisijos su
darė to pikniko raportą ir per
ėmė visą pelną. Gaspadorius Al. 
Dvareckas pridavė visus pinigus 
ligi cento.

Liaudies Choro Komisija:
O. Večkiūtė, 
’J. Kuodžiūtė, 
A. Jozokas.

Philadelphia, Pa.—Repu- 
blikonai nepatenkinti rinki
mais; teismiškai reikalauja 
patikrint balsavimus.
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ISPANIJA KOVOJE
!— -----------------

(Tąsa)
Aiškiu liudininku gero Komunistų 

Partijos veikimo apgynime šalies yra ir 
tas faktas, kad dabartiniu laiku didžiu
ma generolų, pasilikusių ištikimais Ispa
nijos liaudžiai, jau nekalbant apie jaunus 
oficierius, kovojančius liaudiečių pusėj, 
padavė prašymą priimti juos į Komunis
tų Partiją ir buvo priimti į jos eiles.

Komunistų Partija visą savo darbą 
varo artimame susirišime su darbo uni
jomis. Ir būtent pasėkoje tokio bendra
darbiavimo buvo atliktas tokis svarbus 
žingsnis, kaip paskyrimas politinių ko
misarų liaudies armijoj.

Taryba karo komisarų yra vadovauja
ma Alvarezo del Vajo. Antonio Miaja 
yra nariu tos tarybos. Niekas ir nieka
dos neužmirš, kaip veikė karo fronte 
draugai Jose Diaz, La Pasionaria ir Mia
ja laike liaudiečių traukimosi nuo Aran
juez ir Illescas, kaip jie atsirasdavo pir
mose kovos linijose, pakeldavo drąsą 

? tūkstančių kovotojų, kurie akyvaizdoje 
didelės pirmenybės karinės technikos 
priešo pusėj jau buvo pradėję trauktis, 
ir tas pasitraukimas kiekvieną minutę 
grūmojo peraugti į betvarkų bėgimą.

Miaja darbas organizavime Madrido 
apgynimo, Diazo, La Pasionaria ir ko
munistų dienraščio “Mundo Obrera” vei
kimas tikslu pakelti Madrido apgynimą, 

^kad tinkamai pasitikus fašistus prie jo 
vartų—yra didelės istorinės svarbos dar
bas.

Ant galo, reikia atžymėti, kad priešin
gai spėliojimams korespondentų ir re
akcinių laikraščių apie tai, kad Madride, 
kur fašistai jau daužėsi į jo vartus, pra
sidės netvarka, suirutė, tikrumoje ten 
yra ramiau, geresnė tvarka, kaip bent 
kada pirmiau jo istorijoj. Tas išaiški
nama tuom, kad Apgynimo Komitetas 
pavedė sostinės tvarkos prižiūrėjimą ir 
ramybės užlaikymą Apvienytai Komuni
stų ir Socialistų Jaunimo Lygai.
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buvo neišpasakytai sunki. Liaudies armi
jos kontr-atakos, kurios turėjo atmesti 
fašistus nuo Madrido vartų į Tagus upės 
klonį, neturėjo pasisekimo.

Kaip kuriuose fronto punktuose jos nei 
neprasidėjo. Bet, bėgyje 48-ių valandų 
ištisai visą frontą kontf-atakos peraugo į 
greitą ir netvarkų pasitraukimą/

Reikia pripažinti (žinoma, dabar apie 
tai lengva kalbėti), kad ofensyvas buvo 
pirm laiko pradėtas. Amunicija, kuri 
buvo manoma gauti, dar buvo kelyje, gin
klų stokavo.

Priešas vis dar buvo daug geriau gin
kluotas. Ginklai, kurie buvo žinioj Gvar- 

* dijos brigados, buvo toli gražu nepatenki
nami tam, kad galėtų atsilaikyti prieš fa
šistus. Kada generolas Franco puolė išil
gai paupiu nuo Sierra linkui Toledo kalnų 
ir, pasukęs į kairę, ėjo ant sostinės, tai su
darė gerą progą smūgiui.

Jeigu karas būtų šachmatai, ir jeigu 
spėkos būtų buvę lygios, tai generolo 
Franco giesmė būtų sugiedota. Jeigu

Devynių Valstybių Konferen
cija Kreipsis į Japoniją

Brussels, Belgija, lapkr.
5. — Vadinama “devynių” 
valstybių konferencija su-' 
darė šešių komisiją pasitei- 
raut apie Japonijos intenci
jas linkon Chinijos. Komi
sija pavedė Belgijos užsie
niniam ministeriui iškaman- 
tinėt Japonijos pareiškimus 
dėl Chinijos. Bus prašoma 
Japonijos paaiškint, ką bū
tent ji norėjo pasakyt savo 

I ^‘pareiškime pasauliui,” būk
Japonija “neturi tikslo” už
imt jokias Chinijos žemes.

Vadovaut pasiteiravimams 
buvo nominuotas Amerikos 
delegatas N. H. Davis, bet 
jis atsisakė. Konferencijos 
dalyviai susimetę į skirtin
gas grupes—vieni daugiau 
pritaria Chinijai, antri Ja
ponijai, ir viena grupė ne
pasitiki kita,
i

liaudiečių valdžia tuom laiku būtų turėjus 
tinkamą armiją ir sugebėjus pereitį į už
puolimą, tai tas generolo Franco armijos 
pasisukimas būtų buvęs jai kapai.

Bet liaudiečių valdžia neturėjo tinka
mos kariuomenės. Pas ją nebuvo nei už
tenkamai tvirtos medžiaginės atsparos— 
kanuolių, tankų, kulkasvaidžių, orlaivių 
(kas labai reikalinga sėkmingai kontr
atakai), nei pėstininkų, tinkamų puoli
mui. Gaila, aš neturiu vietos, kad davus 
tikrą paveikslą tų sąlygų, tos padėties, ko
kioj buvo Liaudies armija tame periode.

Vienok, darant sutrauką, reikia būtinai 
pažymėti, kad dėl vienų ar kitų priežas
čių, valdžia sutruko du mėnesius laiko su
darymui ginkluotos jėgos iš dešimčių tūk
stančių visai karo žinojimo neturinčių 
darbininkų. Liepos pabaigoj jų didvy
riškumas išgelbėjo Ispaniją, bet po to 
jiems prisiėjo dalyvauti karo veiksmuose 
visai naujos rūšies. Jiems prisiėjo susi
remti su priešu, apginkluotu Vokietijos ir 
Italijos moderniškiausiais ginklais.

Sabotažas ir išdavystės senų armijos 
oficierių trukdė liaudiečių karo žygius. 
Pradžioj lapkričio valdžios armijos ofi
cierius galvatrūkčiais atlėkė iš Tor rijos į 
Parlą ir pranešė, kad Torrijos yra priešo 
rankose, kad valdžios armija sumušta ir 
netvarkoj bėga į visas puses. Jis reika
lavo, kad valdžios kanuolės tuoj aus atida
rytų ugnį į Torrijosą. Kanuolės atidengė 
ugnį. Valdžios sunkios kanuolės per 20 
minučių apšaudė Torrijosą, pirm negu 
paaiškėjo, kad visa tai buvo oficieriaus iš- 
mislas, ir kad savos kanuolės iš užpakalio 
mušė liaudiečius kovotojus, kurie ir taip 
buvo sunkioj padėtyj atmušdami daug ge
riau ginkluoto ir skaitlingesnio priešo ata
kas. Oficierius tuoj aus buvo sušaudytas. 
Bet jo purvinas darbas jau atliktas. Liau
diečių milicija buvo priverštū pūsitfaiikti, 
o Torrijos pateko į priešo rankas.

Iš Madrido aukštų namų pro langus per 
žiūronus jau buvo galima matyti morokie- 
čių raitariją. Toje baisioje dienoje, kada 
priešas užėmė Getafe, ten ilgiausiai užsi
liko liaudiečių telefonistas. Dar vienas 
veik pasakiškas žygis prisidėjo šiame sun
kiame kare prie surašo Ispanijos darbi
ninkų drąsos ir pasiaukavimo.

Liaudies armija pasitraukė iš Getafe 
baisiai bombardojama iš oro ir kanuolių 
ugnimi. Į pusdienį, vienas trečdalis visų 
vaikų buvo užmušta orlaivių bombomis 
ir kanuolių svaidiniais. Vaikai, žaidę ant 
gatvių, buvo sudraskyti į kavalkėlius. Vo
kiški fašistai-lakūųai metė bombas į vai
kus ir visus bejieškančius pasislėpimo. 
Keletas sužeistųjų išvengė mirties ačiū 
didvyriškumui škotų ligoninės, kurios 
daktarai ir slaugės gelbėdami statė savo 
gyvastį į pavojų.

Kada paskutinis liaudies armijos būrys 
ėjo iš miestelio, tai jie norėjo su savimi 
pasiimti ir telefonistą. Bet jis pareiškė, 
kad jis pasiliks savo vietoj iki galo,kad su
teikus liaudiečiams žinias apie priešo pri
siartinimą. Ir jis išlaikė savo žodį. Jo ra
mus balsas atsimušdavo pas mus kas ke
lios minutės. Jis mato, kaip priešas lei
džiasi keliu nuo kalno. “Aš matau mau
rus,—skambėjo jo balsas.—Dabar girdžiu 
jų pasiutusį šauksmą. Jie vis garsiau šau
kia. (Bus daugiau)

Ksr NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—fas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. ^lūsų duonų valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

JŪS GALITE LAIMĖT
TURTĄ 

$100,000
Old Gold Naujas Kontestas Tiekia 
Jums Antrą Viso Amžiaus Progą

Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
Piniginių Prizų, sudarančių $250,000, 
įstojant į naują Old Gold Piešinių 
Kontestą. Pirma dovana yra $100,000. 
Taip yra 999 kiti prizai, šis kontes
tas susideda iš suteikimų praleistos 
kalbos pritaikytos tuštiems baliūnams 
piešiniuose. Nueikite pas savo arčiau
sia esantį cigaretų pardavinėtoją ir 
paprašykite jo Old Gold Piešinių B.ul- 
letino VELTUI, kartu su pilnom taisy
klėm ir detališkumais apie kontestą. 
Čia nėra jokių triksų ar sučiupimų. 
Dvigubai-švelnūs Old Gold suteikia 
jums šią viso amžiaus progą, net dar 
didesnę už praėjusią, su didesniais 
prizais ir skirtinga labiau intėresuo- 
jančia idėja negu pereitame konteste. 
Tėmykite šį laikraštį dėl tolimesnių 
pranešimų.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

/

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

-----------   - - —s—

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 28 kuopos narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, lapkričio 9, 7:30 vai. vakare, 
774 Bank St. Už poros savaičių įvyks 
mūs draugijos, kuopų Apskričio konf. 
Reikia apdiskusuoti, ką naujo įnešti 
į mūsų judėjimą lietuviuose. Rodos 
lietuviai dar nebūtų taip “seni”, kaip 
save įsivaizduoja nekurie nariai. Yra 
judėjime daug senesnių žmonių ir 
jie veikia, nesiteisina senumu. O vei
kiant, rūpinantės visuomenės labui ir 
senatve- ne taip greit-susergam. r- 
Fin. Sękr. J. Žemaitis.

(263-264)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. ben

drai susirinkimai įvyks pirmadienį, 
8 d. lapkričio, Kasmočiaus Svet., 8 
vai. vak. Abiejų Draugijų nariai turi 
dalyvauti šiuose susirinkimuose, nes 
yra daug svarbiu dalykų aptart. — 
Org. F. K. ir F. L. (262-263)

LICENSES
BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
E B 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage » Control Law at 
85 Johnson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

. WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 10752 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage, Control Law at 
1776 Ocean Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID HELLER,
1776 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 10125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at
261 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PATRICK J. HESTER
262 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, INC. 
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

JOHN J. GIBBONS ' 
d-b-a Avenue D Tavern

2910 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar & Grill

451 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
d-b-a Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol. Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
d-b-a Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

Neregistruoja Darbininkų į 
Ligonių Kasą

Ukmergės Apyg. ligonių ka
sos revizorius šiomis dienomis 
lankė Širvintų miestelį, kontro- 

'liuodamas ar darbininkai' visi 
įregistruoti į ligonių kasą. Bu
vo rasta daug apsileidimo. Ko- 
panso veltinių dirbtuvėj buvo 
surasta neįregistruoti 6 darbi
ninkai. Taip pat buvo rasta ne
įregistruoti 5 darb. Kolbos plytų 
dirbtuvėje, šiems įmonininkams 
surašyti protokolai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Court St. &-' 212' Atlantic 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MAX MEYERSON 
d-b-a Court-Atlantic Bar & Grill

137 Court St.,
& 212 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
d-b-a Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 80 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT BOJM 
d-b-a Home Rule Cafe & Rest.

80 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3501 Surf Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McLEAN
&501 •'^urf'’AVoR--- ' Brooklyn,-N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 62 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER SCUDERO 
d-b-a Pete’s Bar & Grill

62 Vanderbilt Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 2461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Monitor St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANISLAUS SENDZIAK
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

NOTICE is hereby given that License No, 
CL 230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be. consumed 
on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION. INC.

101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5007 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1751 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. HENNESSY
1751 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 2522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law yt 137 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail'Hinder 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5505 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. \

IDA SWIFT 
d-b-a Ed Swift’s Bar & Grill

5505 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2495 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 869 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD
869 —- 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of" the Alcc4iolic Beverage Con
trol Law at 262 DeKalb Ave. & 238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM POULOS
362 DeKalb Ave.,
& 238 Grand Ave,, Brooklyn, N. Y.

OFISO VALANDOS
nuo 1-8 dieną ir nuo T-8 vakare 

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.
------------------- i--------------------------—

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą. Koplyčią 
Ir salę del po šermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

Prieš Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

r, ---------------- ............--------- ---— -------

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Odos-Kraujo-NervŲ Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

__ _______ VYS, HEMORROIDAI. ar k:tos MĖŠLAŽARNĖS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDUL1AIS IŠEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irving P1- New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ko Galima Mokintis 

Vakarais?
vakarų 
skųstis, 

Su geru 
daug ko

Turintieji liuosų 
šiais laikais neturėtų 
kad nieko nemoka, 
pasiryžimu galima 
pramokti vakarinėse mokyklo
se, įsteigtose per WPA suau
gusių švietimo projektus.

Yra kursai anglų kalbos ir 
rašybos, pilietybės, nebylių 
kalbos. Amatiniuose kursuose 
moterys gali pramokt skrybė
lių ir suknelių siuvimo, siuvi
nėjimo. Vyrai gali mokintis 
metalo darbų, vandens suvedi
mo ir eilės kitų amatų. Tė
vams yra vaikų auklėjimo kur
sai. Mokina pirmadienių, ant
radienių ir trečiadienių vaka
rais. Mokyklos randasi visose 
miesto dalyse.

Rengkitės Didžiosioms 
Sukaktuvėms

šį šeštadienį, 13-tą lapkri
čio, minios newyorkiečių darbo 
žmonių praleis ne kur kitur, 
kaip Sovietų Sąjungos 20-ties 
Metų Sukakties minėjimo ma
siniame mitinge, Madison 
Square Gardene, N. Y. Prasi
dės 8 vai. vakaro. Bilietai 50, 
75 c., $1.10, $1.65. Juos gali
ma gaut visuose darbininkų 
knygynuose.

Jau dabar kalbama apie ne
paprastą programą, kuri ruo
šiama tam vakarui. Milžiniš
kame perstatyme “Vienas šeš
tadalis Pasaulio” būsianti pa
naudota naujoviškiausia tech
nika. Bus muzikos, dainų, šo
kių ir naujienybių, kurių pa- 
gelba bus gyvai perstatyta So
vietų Sąjungos atsiekimai. 
lyvaus 200 aktorių ir 100 
balų benas.

Vyriausiu kalbėtoju
darbininkų mylimas vadas 
William Z. Foster, Komunistų 
Partijos nacionalis pirminin
kas, taipgi Fordas, Sadie Van 
Veen, ir Krumbein.

Da-
ga-

bus

Šį Vakarą Diskusijos
Lietuvių Liaudies Teatras 

rengia įdomias diskusijas sce
nos veikalų ir jų suvaidinimo 
klausimu. Nagrinėjimui bus 
paimti trys veikalai — “Kor- 
nevilio Varpai,” “Išdykusi Pa
ti” ir “Meilės Nuskriausta.”

“Kornevilio Varp.” ir “Iš
dykusi Pati” nesenai buvo su
vaidinta Brooklyne, o “Meilės 
Nuskriausta” — Newark, N. J.

Apie šių suvaidintų veikalų 
aktualę vertę spaudoje veik 
nieko nebuvo rašyta, todėl šį 
vakarą bus žingeidu išgirsti, 
kas ir kokiuos įspūdžius išsi
nešė juos matęs scenoje.

Diskusijų įvadoje trumpai 
referuos dd. V. Bovinas ir Pr. 
Balsys.

Pradžia lygiai 8 vai. vakare. 
Vieta — “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn,

Kviečiami visi ir visos.
Liet. Liaudies Teatras.

Svarbu Šeimininkėms
Jungtinių Valstijų Agrikul

tūros Departmentas po visą 
mįiestą steigia maisto produk
tų ir jų rūšių pažinimo paro
das—kursus visose miesto da
lyse, ypač mėsos. Ant vietos 
sudedamą viso gyvulio mėsa 
ir padaroma, kuris gabalas 
yra geriausias, kuris vidutinis, 
prastesnis. Išaiškina penkias 
mėsos rūšis.

Williamsburg© - Greenpoin- 
tės šeimininkės turėtų tuo pa
sinaudoti šį antradienį ir tre; 
čiadienį, naujame Sveikatos 
Centre, 151 Maujer St. Paro
da prasidės 10 vai. ryto. Ant
radienio vakaro 8:30 taipgi 
bus masinis mitingas, kuriame 
kalbės Sveikatos Departamen
to atstovai.

šeši šimtai darbininkų De- 
Nobile Cigar Co. šapos, Long 
Island City, išmesti iš darbo 
už {stojimą United Cigar and

Kas Ta Naujoji “Laisvės” Koncerto 
Žvaigžde - Emilia Mickūnaite?

“Laisvės” skaitytojai jau 
bus matę pranešimą, kad šie
metiniame “Laisvės” koncerte, 
apart daugelio kitų naujų lie
tuviškų talentų, dainuos Emi
lia Mickūnaite. Kas ji per vie
na?

Mickūnaite dainos srityje

Don Pasquale, La Sonnambu- 
la.

Jinai dainavus sekamuose 
garsiuose koncertuose:

Romoj — Reale Societa 
Philharmonica.

Philadelphijoj — Forum 
Society Academy of. Music.

IW0 Siųs Dideles Dovanas 
Lincolno Brigadai

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Furhish rūmų” biznis, 

22 rūmai pilnai išfornišiuoti visais 
reikalingais rakandais. Visi išranda- 
voti gyventojams. Galima daryt gerą 
pragyvenimą. Savininkas nori greitai 
parduoti. Tuoj kreipkitės sekamu an
trašu: Charles Brown, 79-81 Henry 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. Main 4-2632.

(262-275)

JOHN VALEN

Abrahomo Lincolno Draugų 
prašomas, Tarptautinis Darbi
ninkų Ordenas (1WO) užpir
ko ir pasiųs amerikonams gy
nėjams Ispanijoj 5,000 vilno
nių megstinių, kas labai reika
linga kovotojams tranšėjose 
šaltame žiemos ore. Ant kiek
vieno megstinio bus pažymė
ta: “Nuo Tarpt. Darb. Ordeno 
mūsų vaikinams Ispanijoj.”

Emilia Mickūnaite

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TW. Triangle 4-3621 

Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys merginai ar moteriai. Yra ir te
lefonas. Kreipkitės po numeriu 16 
Maujer St., Brooklyn, N. Y., Apt. 16, 
arba šaukite Evergreen 7-3347. 
(263-265) .

, GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentą dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 I

Brooklyn, N. Y. g

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA ,
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 4-6141

paveiks-

retam dainininkui atsiek-
Ji pradėjo

karjerą

turi
tų pasižymėjimų, 
operos dainininkės
Rorhoj. Pirmu kartu ji daina
vo Quirino Teatre, operos 
“Don Pasquale” Norinos rolėj. 
Taipgi dainavo sekamuose te
atruose Italijoj:

Romoj: Quirino ir Manzo- 
ni.

Forlė — Teatre Comunale.
Cesena — Teatre Giuseppe 

Verdi.
Civitavecchia — Teatre Li- 

rico.
Treviglio — Teatre Puccini.
Mickūnaite yra dainavus 

vienus ištisus metus Lietuvos 
Valstybės Operoj, Kaune. Ten 
ji dainavo įžymiausias roles 
sekančiose operose: La Tra
viata, II Barbiere di Siviglia, 
Rigoletto, Fra Diavolo, Lucia 
d i Lammermoor, Zar Sąltan, 
Gli Ugonotti, Elisir d’Amore,

Saugokitės Paskubos!
Važiuotės nelaimės yra pa

sėka paskubos ir neatsargumo. 
Kada tas bus prašalinta, tada 
baisios skaitlinės mirčių ir su
žeidimų bus sustabdyta. Tiesa, 
daugėja skaičius važiuojamų 
mašinų ir kiekis pervažiuoja
mų mylių, bet nelaimių kiekis 
daugėja sparčiau. Nors polici
jos departmentas turi prižiūrė
ti, tačiau išvengimui nelaimių 
reikalinga visų kooperacija.

Trafiko Stotis “K.”

Mirė

Ligoninėj. 
Bieliausko 
Bus palai- 

Trejy-šv.

33 m. 
Ozone

atsi- 
kri-

El
Telefonas: Humboldt 2-7964

Gimtinė, Kačanausko. 
Parpulčiau — Banai-

iš operos “La Travia

Kaip apie jos koncertus 
liepė amerikoniški meno 
tikai, bus aprašyta vėliau.

Per radio dainavo National 
Broadcasting Kompanijai iš 
stoties WJZ ir, Philadelphi
joj, iš stočių KYW ir WCAV.

“Laisvės” koncerte ji dai
nuos sekamas dainas:

Mano 
Rods 

čio.
Ariją

ta” — Verdi. Dainuos lietuviš
kai. K

“Laisvės” koncertas įvyks 
jau šį sekmadienį, lapkričio 
(Nov.) 14-tą, Labor Lyceum, 
949 Willoughby Ave., Brook- 
lyne. Koncertas — 3 vai. po 
pietų, šokiai — 7 vai. vakaro. 
Jau laikas įsigyt bilietus re
zervuotoms sėdynėms, kainos : 
50c, 75c ir $1. Vien tik šokiam 
— 50c.

Palaidi Šunes Pavojingi
Broklynas yra pasižymėjęs 

palaidais šunimis ir to/pasėko
je daugėja įkandimai. Perei
tais metais įkąsta 7,843 žmo
nės. šiemet įkandimų bus dau
giau, nes tik pirmais devy
niais mėnesiais įkąsta 6,709. 
Dėlto sveikatos departmentas 
yra įsakęs gaudyt palaidus šu
nis. Atrodo, tūli šunų savinin
kai neima jokios atsakomybės 
prieš visuomenę.

Bėgiu 36 Valandų Du 
Apiplėšimai

Trečiad. rytą du plėšikai 
užpuolė “donacų” kepyklą, 
9-01 43rd Ave., Long Island 
City, ir paspruko su $900.

Netoli nuo tos vietos, pirma
dienį, apiplėšta Sanitary Dash 
Co. kasininkas, nešęs algas. Iš 
jo atimta $1,650.

&

Marijona Aperavičienė, 47 
metų amž., 58-10 58th Rd., 
Maspeth, mirė lapkričio 4 d., 
Credmore State 
Kūnas pašarvotas 
šermeninėj įstaigoj, 
dota lapkričio 8 d., 
bes kapinėse.

Anelė Kasinauskienė, 
amž., 87-13 95th Avė., 
Park, mirė lapkričio 4 d., 
Kings County Ligoninėj. Kū
nas pašarvotas namuose. Bus 
palaidota lapkričio 8 d., Kal
varijos kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Tobacco Workers Uni jon, 
CIO. Savininkas gyvena iŠ pel
no, Italijoj.

PAI N-EXPELLER

Pežhj muskulu* velia? 
Petys ii tampytas? 

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.
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, 321 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4314

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Iškilmingas Atidarymas
Gates Bar & Grill, Inc.

Kurio savininkais yra
Alfonsas Skirmontas ir Ignas Zaleckas

Bus duodama

HOT TURKEY SANDWICH PARE
A

Įvyks šeštadienj, Lapkričio 6 November
SKIRMONTAS ir Z ALECK AS kviečia visus Brooklynie- 

čius ir apielinkės lietuvius užeit paviešėt ir susipažint su 
jų nauja vieta. Ypač pageidauja pasimatyt su buvusiais 
m'ontelliečiais.

GERIAUSIOS DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
ĮŽANGA VELTUI VISIEMS

959 GATES AVE. KAMPAS PATCHEN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

660

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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FRANK D0MIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
f

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

V

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-88M

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street. Brooklyn, N. Y.
Telefonas t EVergreen 7-1MT




