
KRISLAI
‘Vilniaus Rytojus” 

Pasmaugtas.
Thaelmann Serga?
Lietuvių Kalbos žodynas.
šiandien ir Rytoj.
Brazilijoj.

Rašo R. Mizara.

Lietuvos spauda praneša, kad 
Vilniuje lenkų okupantų admi
nistracija uždarė “Vilniaus Ry
tojų”, lietuvišką laikraštį.

“V. R.” ėjo nuo 1926 metų.
Pastaruoju taiku Vilnijos 

okupantai pradėjo daug griež
tesnę kampaniją vesti prieš vis
ką, kas lietuviško, nors tai 
kvepėtų fašistiškai.

Lenkijos ponų valdžia konfis
kuoja nekalčiausio turinio kny
geles, jei tik jos lietuvių kalboj 
parašytos.

Mūsų broliai Vilnijoj privalo 
kovoti prieš Varšavos imperia
listų antdedamą priespaudą.

Vilnijos lietuviai turi veikti 
išvien sU visais demokratiniai 
nusistačiusiais Lenkijos žmonių 
šluogsniais. Kai fašizmas bus 
nuverstas, tuomet jie atgaus sa
vo teises spausdinti lietuvių kal
ba laikraščius, steigti lietuvių 
mokyklas ir palaikyti kitokias 
savo kalboj kultūrines įstaigas.

Fašizmas—baisiausias mažų
jų ir pavergtų tautų nepriete
lius !

Vienas Kauno laikraštis rašo:
“Lietuvių kalbos žodyno 

raidė A jau atiduota spaus- 
tuven. Raidė A užims apie 
400 puslapių, žodyno redakci
ja jau įpusėjusi spaudai ruoš
ti ir raidę B. Lietuvių kalbos 
žodyno tomą sudarys apie 
1000 puslp. Viename tome 
tilps^ apie 3 raidės. Pirmasis 
lietuvių kalbos žodyno tomas 
išeis iš spaudos kitais metais.”
Tokis žodynas, jei jis bus ata

tinkamai paruoštas, nemažai pa
sitarnaus ir Amerikos lietu- 

viams‘  Į L. Prūseika, kuris net iš
Šiandien, lapkričio 13 d., New 

Yorke, Madison Sq. Gardene, 
įvyksta masinis mitingas pami-\ 
nėjimui 20 metinių Lapkričio visus savo draugus ir 
Revoliucijos sukaktuvių.

Rytoj, sekmadienį, Brooklyno šaunų koncertą, ir pažmonj,
ir apielinkės lietuviai minės tą
sias sukaktuves Labo)' Lyceum 
svetainėje, Brooklyne, metiniam 
dienraščio “Laisvės” piknike.

Paskiausios žinios apie d. 
Thaelmanną, Vokietijos darbi
ninkų vadą, skelbia, kad jis sun
kiai serga ir greitu laiku būsiąs 
iškeltas iš kalėjimo į sanatoriją.

Pasirodo, kad, jei pasaulis ty
lės, naziai savo pasieks: jiems 
pavyks nukankinti kadaise fiziš
kai stiprų ir nepaprastos ener
gijos vyrą, d. Thaelmanną.

Bet ar pažangusis 
jiems leis tą padaryti?

jau irPagaliau Brazilijoj 
konstitucija “pataisyta”. Patai
syta taip, kad Brazilija dabar 
bus valdoma fašisto Vargaso ir 
jo klikos.

Tūli žmonės spėjo, būk ruošti 
prezidentiniai rinkimai (nukel
ti į sausio mėnesį) visgi įvyks ir 
gal būt įįktatorius Vargas bus 
pašalintas.

Matyt, tą puikiai suuodė pat
sai Vargas. Dėlto jis rinkimų 
neprileido ir šiomis dienomis 
paskelbė savo konstituciją, sulyg 
kurią Brazilijos žmonės bus val
domi taip, kaip Vokietijoj ir 
Italijoj.

Menama, kad dabar Brazilija 
greit būsianti įtraukta į “anti
komunistinį” Vokietijos-Italijos- 
Japonijos bloką.

• Ar visose lietuvių kolonijose 
Amerikoj renkami po peticijo
mis žmonių parašai, reikalau
jant paliuosuoti Lietuvos politi
nius anti-fašistinius kalinius?

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7„00 

Metams
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Rytoj V įsi
LIETUVIU TALENTAI 
“LAISVĖS” KONCERTE t
Džiaugsitės Atsilankę Į 
Didžią Muzikalę “Laisvės” 

Iškilmę šį Sekmadienį
Metinis “Laisves” koncer

tas šį sekmadienį, lapkričio- 
November 14 d., Labor Ly
ceum svetainėje, 949 Willo
ughby Ave., Brooklyne, bus 
didžiausias iki šiol sutelki
mas lietuviškų talentų dai
nos ir muzikos srityje:

Antanas Banys, garsus 
operų ir radio dainius; Emi
lia Mickūnaitė, operinė dai
nininkė; Edna Vaivadaitė, 
soprano, Rochester Civic 
Operos dainininkė; liaudies 
dainius Stasys Kuzmickas; 
Aldona Klimaitė, viena 
skambiausių lietuvių daini
ninkių; Aidbalsiai. Smuiki
ninkas Dvareckas iš Newar- 
ko; Stygų Sekstetas, vado- i 
vau jamas Viktoro Bakerio; 
dailiška šokikė Carlotta 
Montez; G. Kazakevičiuko 
orkestrą šokiams.

Tarp koncertų svečių iš 
tolimesnių vietų bus ir drg.

I

i Chicagos atvyksta į didžią
ją muzikaliai-dainišką “Lai
svės” metinę iškilmę.

Ne tik patys važiuokite,

pažįstamus raginkite į tą 

kurio neužmiršite per išti
sus metus.

Koncerto pradžia 3 vai. 
po pietų. Prašome visus su
eiti laiku.

Plačiau 
skaitykite 
Apylinkės žiniose.

apie koncertą
New Yorko ir

Girdai apie Areštą Trijų 
Sovietinių Ambasadorių
London. — “Daily Tele

graph” spausdina girdus 
savo korespondento iš Var- 

v šavos, kad Sovietai arešta- 
jvę tris savo ambasadorius: 
K. K. Jurenevą, Vokietijai; 
J. H. Davtianą, Lenkijai, ir 
M. Karsjų, Turkijai.

Pranešama, kad Sovietai 
privertė Hitlerį atsiimt Vo
kietijos generalį konsulą iš 
Leningrado.

Bet gal trys minimi so
vietiniai ambasadoriai tik 
laikinai yra atšaukti ir bus 
pakeičiami, siunčiant juos į 
skirtingas šalis, kaip ^ilima 
spėti iš tų pačių gandų 
“Daily Telegraphe.”

Japonija ir Lenkija Pripažins 
Franco “Valdžią”

Salamanca, Ispanija. — 
Fašistų valdininkai sako, 
kad Japonija ir Ęortugali- 
ja greitu laiku pripažins ge
nerolo Franco “valdžią” Is
panijoj. Tikisi, kad taip pa
darys ir Lenkija.

Berlin, lapkr. 12.—Slap
ta nazių policija uždarė Žy
dų Telegrafo Žinių agenti- 
ją.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio 13, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,

“ SiG į£ »■«$!
..

Chinijos kareiviai buvo išsikasę apkasus apgynimui Shanghajaus, tačiau ja
ponų kanuolės juos nugalėjo ir miestas pateko j užpuolikų rankas.

Brazil. Diktatorius Ban
do Išsigint Fašizmo
Rio de Janeiro, Brazilija. 

—Šios šalies diktatorius G. 
Vargas sakp, būk jo pada
rytas perversmas “ne fa
šistinis.” — žodžiais bando 
užslėpt visam pasauliui ma
tomą faktą.

Po perversmo, tuoj įvesta 
aštriausia cenzūra Brazili
joj. Valstijų gubernatorių 
dauguma, pagal diktato
riaus įsakymą, pasitraukė; 
o vienas, kuris nenorėjo ap
leist savo vietos, buvo prie
varta išmestas.

Diktatorius Vargas, sako, 
plėtosiąs šalies geležinkelius 
ir pramonę svetimais kapi
talais. Bet įveda moratoriu
mą, tai yra, laikinai sustab
do mokėjimus sumų ir nuo
šimčių užsieniams, kurių 
kapitalai jau įdėti Brazili
jos pramonėj.

Valdžia Atmeta Kompa-
*V1 ~ IT •• C i .i? joja, kad fašistinė Brazili- niskos Unijos dlltartį jos valdžia pasirašys sutartį I y y • -v
Washington. — Valdiška 

Darbo Santikių Komisija 
įsakė Consolidated - Edison 
elektros kompanijai ir jos 
skyriams New Yorke atmest 
sutartį, kuri buvo, pagal 
bosų norą, padarytą su 
Amerikos Darbo Federaci
jos elektrininkų unija. Val
diška komisija atrado, jog 
ta unija buvo kompaniškai 
primesta darbininkams, vi
sai neatsiklausiant, ar jie 
nori federacinės ar CIO uni
jos.

Valdiška komisija paliepė 
kompanijai išlipini ant sie
nų pranešimus dėlei 3t),000 
darbininkų, kad jie turi tei
sę pasirinkt, kokią nori uni
ją-

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Wm. 
Green baisiai pasipiktino 
tuom sprendimu Darbo San
tikių Komisijos, ir grasina 
kreiptis į teismus prieš jos 
patvarkymą.

LIAUDIEČ1AI ATĖMĖ IŠ FA
ŠISTŲ DVI POZICIJAS

Barcelona, Ispanija.—Ka- 
talonijos milicija pralaužė 
fašistų eiles šiauriniame 
Aragon fronte ir atgriebė 
nuo fašistų strateginius 
kalnus num. 963 ir 925, ne
toli Sabina.nigo.

Liaudiečių komandieriai 
užginčija fašistų pasigarsi- 
nimą, kad jie “iškapoję išti
sus pulkus liaudiečių,” at
mušdami pastarųjų atakas 
trijose vietose Orna-Sabina- 
nigo srityje.

NAZIAI IR ROMA SVEIKINA 
BRAZILIJOS FAŠIZMĄ

Berlin. — Vokietijos na- 
zių spauda entuziastišk*' 
sveikina Brazilijos diktato
rių Vargasą, kad jis pada
rė fašistinį perversmą, “nu
slopino bolševizmo pavojų” 
ir ’ užbaigė “demokratijos 
nonsensą,” kuriuo, girdi, 
bovijasi Jungtinės Valstijos. 
Vokietijos valdovai neaba- 

“prieš komunizmą” su Vo
kietija, Japonija ir Italija.

Roma. — Mussoliniški lai
kraščiai ir valdininkai šau
kia valio Brazilijos fašis
tams, įvedusiems diktatūrą. 
Sako, diktatoriaus Vargaso 
skelbiama nauja (neva) 
“konstitucija” ir jo valdžios 
“principai” yra visai pana
šūs į Italijos fašizmo pa
grindinius dėsnius. Juod- 
marškiniai tvirtina, kad 
Brazilija tikrai prisidės prie 
Italijos - Vokieti jos-Japoni
jos sutarties “prieš komu
nizmą,” tai yra, ne tik pNeš 
Sovietų Sąjunga, bet ir 
prieš buržuaziniai-demokra- 
tines šalis.

Scranton, Pa., lapkr. 12. 
—Jau pradedama užgesint 
gaisras senos Van Storach 
kasyklos po North Scranto- 
nu.

oncertan

Kampanija už Taksy 
Nurausimą Kapitalistam

Washington. — Senato 
Finansų • Komisijos pirmi
ninkas, senatorius Harrison 
reikalauja, kad būtų panai
kinti taksai, kurie dabar 
imami nuo korporacijų ne
padalintų pelnų bei nuo ka
pitalų prieauglių.

Kongreso Lėšų Komisija 
pradėjo svarstyti panaikini
mą taksų nuo korporacijų 
kapitalo Šerų ir nuo pelnu 
perviršių. Užtat, sako, gal 
reikės apdėt tam tikrais 
mokesčiais visus tuos bonus, 
kurie iki šiol buvo paliuo- 
suojami nuo taksų.

Kapitalistų politikieriai 
nori tokių palengvinimų 
turčiams neva tuo tikslu, 
idant jie galėtų pakelt pra
monę arba būdavot daugį 
gyvenamų namų. Tūli val
dininkai sako, tokių namų 
statytojai galėtų gaut pa
skolų iš valdžios lengvomis 
sąlygomis.

Anglija Imsianti Kasyk
las į Valdžios Rankas

London. — Anglijos val
džia paskelbė savo sumany
mą pervest nuo 1942 metų 
liepos 1 d. į valstybės ran
kas visas veikiančias ir ne
veikiančias angliakasyklas 
ir anglies sluoksnius. Ūž tai 
skiria 332 milionus dolerių 
atlyginimo savininkams.

Anglies pramonė jau se
nai šlubuoja Anglijoj; kai 
kurios kompanijos stovi ant 
bankrūto kranto. Taigi val
diškas kasyklų atpirkimas 
išeitų jų naudai. Kompani
joms būtų atmokėta pini
gais, surenkamais iš padi
dintų taksų.

New York Times kores
pondentas vadina “torių 
(atgaleivių buržujų) socia
lizmu” tokį kasyklų perėmi
mą į šalies nuosavybę.

Olivet, Mich., lapkr. 12.— 
Per gaisrą sudegė penki 
maži Wrigglesworthu vai
kai farmoje.

ROMA IR NAZIAI PRISIDĖJO PRIE
FAŠISTU PERVERSMO BRAZILIJOJ

—:------ H
Chinai Karžygiai Pasitraukė 

Tik Pagal Įsakymą
Shanghai, lapkr. 12.—Pa

gal savo vyriausios koman
dos įsakymą, 8,000 chinų 
karžygių apleido pozicijas 
Nantao, Shanghajaus daly, 
ir perėjo į Francūzų Konce
siją, kur jie turėjo sudėt 
visus ginklus.

Japonai, po trijų mėnesių 
nuožmios kovos, užvaldė 
Shanghajų, tik apart miesto 
dalių, “priklausančių” ki
toms šalims. Bet vietomis 
chinai iš namų dar šaudo 
japonus.

Japonų lėktuvai bombo
mis ir kulkasvaidžiais vis 
atakuoja chinų armiją, be
sitraukiančią į naują apsi
gynimo liniją.

Shanghajaus fronte japo
nai užėmė Tsinpu, Kiang- 
kiao ir Kashaną.

EXTRA!
JAPONIJA ATMETĖ 

ANTRA TAIKOS 
PASIŪLYMĄ

Brussels, lapkr. 12.—Ja
ponija atmetė antrą pasiū
lymą “devynių” valstybių 
konferencijos taikytis su 
Chinija.

Pranešama, kad konfe
rencija todėl gal nutars 
duot finansinės ir ginklų 
pagelbos Chinijai.

Brussels, lapkr. 12.—Ja
ponija gal sutiktų kalbėtis 
apie taiką su Chinija, jeigu 
Amerika padarytų tokį pa
siūlymą be devynių valsty
bių konferencijos.

Tokio, lapkr. 12.—Ūmai 
nugriūdamos žemės nuo kal
no, užmušė 130 Ogushi va
rio kasyklos mainierių, jų 
moterų ir vaikų.

PARTIZANAI GRĘSIA 
JAPONAM ŠIAURĖJ

Peiping. — Palei Peiping- 
Hankow geležinkelį, šiau
rėje, chinų partizanai suda
ro rimtą pavojų Japonijos 
armijai, užpuldinėdami ją 
iš šonų.

Chinų Lėktuvai Skrenda 
Bombarduot Japoniją

Shanghai, lapkr. 12.— 
Trys chinų lėktuvai skrido 
bombarduot Japonijos pak
raštinius miestus. Japonai 
sako, kad jų orlaiviai pasi
tikę chinų lėktuvus virš jū
ros ir du nušovė vandenin; 
bet trečias ištrūkęs ir 
skrendąs linkui Japonijos.

• Chinų bombininkas nukir
to vieną iš 12 japonų lėk
tuvų, kurie t bombardavo 
Nankingo priemiesčius. Iš 
5 japonų lakūnų tik vienas 
išsigelbėjo, parašiutu nusi
leisdamas žemyn.

Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit
Pasaulį!

Dienraščio XIX

Amerika Nesikiš, jei Našai 
Ar Italija Nebandys Už- > 

valdyt Braziliją
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valdininkai išsita
ria, kad jie nekovos prieš 
fašizmą Brazilijoj ar kitose 
Pietų Amerikos šalyse. Jun
gtinės Valstijos nesikiš į vi
dujinius reikalus tų šalių, 
kaip kad buvo nutarta Bue
nos Aires taikos konferenci
joj- ..' |

Sužinota, kad Brazilijos 
prezidentas Getūlio Vargas 
pasidarė diktatorium su pa- 
gelba armijos ir laivyno ofi- 
cierių. Spėjama, kad jo 
pavyzdys bus pasektas ir 
tūluose kituose kraštuose 
Pietinėj Amerikoj.

Suprantama, kad Vokieti
ja ir Italija prisidėjo pada
ryt v fašistinį perversmą 
Brazilijoj. Pereitą pirma
dienį Mussolinis ir Hitleris 
grasino Brazilijai, jeigu jos 
vidujiniai dalykai nebus 
pertvarkyti.

Dar nesą -žinios, ar Bra
zilija prisidės prie Vokieti- 
jos-Japonijos-Italijos sutar
ties “prieš komunizmą”. 
Bet ir tada Jungtinės Vals
tijos “nesikištų.”

Paskutiniais laikais Vo
kietijos ir Italijos fašistai 
pasmarkino savo'propagan
dą Brazilijoj, ypač per ra
dio. ‘ o J

Jungtinės Valstijos tik ta
da ka nors darytu linkui 
Brazilijos, jeigu Vokietija 
ar Italija pradėtų kontro
liuoti Brazilijos valdžią.

Washingtono vyriausybe 
buvo žadėjus parsamdyt 
Brazilijai šešis senus šar
vuotlaivius. Bet po fašisti
niam perversmui abejoja
ma, ar parsamdys juos Bra
zilijai.

Brazilijoj yra įvesdinta 
200 milionų dolerių ameri
kiečiu kapitalo, daugiausia 
fabrikuose, kasyklose ir 
elektros įmonėse miestuose. 
Be to. amerikiečiai yra pir
kę $362,000,000 Brazilijos 
bonų, už kuriuos jau keli 
metai negauna nei sumų nei 
nuošimčiu. O Brazilijos dik
tatorius Vargas pareiškia, 
kad bus ir abelnai sustab
dyta jos skolų mokėjimai 
užsieniams.

Madrid. — Ispanijos res
publikos artilerija neatlai- 
džiai bombarduoja fašistų 
kelius tarp Saragossos ir 
Teruel.

ORAS
Šiandien būsią lietaus ir 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra- 49. 

Saulėtekis 6:39; saulėleidis 
4:41.
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Vieno Karo Pabaiga, 
O Kito Pradžia

Lapkričio 11 diena buvo iškilmingai 
paminėta, kaipo didžiojo pasaulinio karo 
pabaigos diena. Kasmet ji esti taip at
žymėta. Daug gražių prakalbų prisako
ma, nemažai ašarų išliejama, tūkstan
čiais ir milionais balsų karas prakeikia
mas. Devyniolika metų atgal, lapkričio 
11 diena, buvo didelio džiaugsmo diena. 
Tą dieną kraujas nustojo upeliais tekė
jęs, o jaunų vyrų lavonai kalnais krau
tis. Tai buvo pabaiga karo, kuris turė
jo panaikinti visus karus.

Bet ar panaikino? “Taip” gali atsa
kyti šiandien tiktai nepilno proto opti
mistas. Ištiesų, akivaizdoje to, kas šian
dien dedasi pasaulyje, reikėtų pasiųsti 
į ligoninę proto ištyrimui tokį, kuris 
drįstų atsistoti ir teigti, jog karų gadynė 
užsibaigė su lapkričio 11 diena 1918 
metų.

Karu dega Ispanija, karo liepsnose 
vaitoja Chinija. O tai pirmieji ženklai 
naujo visapasaulinio karo.

demokratija buvo labai apkarpyta ir vi
sokis revoliucinis judėjimas buvo bjau
riai suvaržytas, tačiau ši šalis tebepri- 
siskaitė prie demokratinių kraštų. Da
bar gi Brazilija pirmutinė atvira fašisti
nė diktatūra amerikiniuose kontinentuo
se. Susidaro svarbi problema pasiliku
sioms demokratinėms šalims. Jų eilėsna 
įeina Jungtinės Valstijos, Meksika ir Ka
nada. Kas manė, kad fašizmas pasiliks 
Europoje, tas dabar turi skaudžiai nusi
vilti. Ta prakeikta cholera plito ir plis, 
jei jai nebus rimtai pastotas kelias ir 
jei ji nebus nušluota nuo žemės kamuo
lio. Hitleris, Mussolinis, Franco, Var
gas, Smetona, Horthy—tai vis kruvini 
diktatoriai, kurių apetitai neprisotinami,

Brazilijos pavyzdį greitai gali pasekti 
Argentina ir kitos Pietų Amerikos res
publikos, nes ir ten fašistinis gaivalas 
jau senai mobilizuoja savo spėkas puoli
mui ant demokratijos. Tik liaudies fron
tas galėtų jį sunaikinti. Brazilijoje liau
dies frontas nepaspėjo jam sprandą nu
sukti. Ar jis paspės kitose šalyse?

“LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN
Atrodo, kad draugas Reikauskas tikrai darbuojasi, kad pra

lenkti draugą Stripeiką. Jis smarkiai pakilo punktais. Tačiau 
drg. Kavoliūnas iš Montreal, Canada, labai gali sumušti vi
sus, Jis rašo, kad dar gausiąs daug naujų skaitytojų. Draugas 
Bokas jau aukščiau draugės Žemaitienės.

Vajaus laiko beliko tik apie dvi savaitės. Bet šiemet dar 
neturime nė pusės tiek naujų skaitytojų, kiek pernai turėjo
me vajui bangiantis. Draugai subruskime! Visi “Laisvės” skai
tytojai yra prašomi gauti nors po vieną naują skaitytoją savo 
dienraščiui.

Vajaus arenoje šiandien stovi šie draugai: i
A. Stripeika, Elizabeth . . 1618~
Philadelphia Veik. Kom. 1176
S. Reikauskas, Hudson . . 1018
A. Kavoliūnas, Montreal . 852

Brazilijos Fašizmo Galva
Skersai ir išilgai pasaulį nuskambėjo 

žinia, kad Brazilijos prezidentas Vargas 
išvaikė visus žmonių rinktus valstybės 
organus, sutrempė visas konstitucines 
teises ir paskelbė fašistinę diktatūrą. 
Laisvieji žmonės vieni sugrūsti į kalėji
mus, kiti paspruko į užsienį--Vargas pa
siskelbė “tautos vadu” ir Brazilijos iš
ganytoju. Tai diktatoriaus suokalbis su 
militaristais prieš Brazilijos liaudį, kuri 
ruošėsi jį šluoti laukan būsimais parla
mento rinkimais pradžioje ateinančių 
metų., ' '

Tas tiesa, kad ir pirmiau Brazilijoje

Kongresas Susirenka
Prezidentas Rooseveltas sušaukė ne

paprastą kongreso posėdį. Kongresas su
sirenka labai kritišku Amerikos momen
tu. Jį tokiu padaro ne tik tarptautinė 
situacija, bet ir padėtis šalies viduje. Iš 
naujo pradėjo smukti gamyba ir biznis. 
Kur link einame? Ką atneša rytojus?

Kadangi kon^fesas šaukiamas svars
tyti svarbius bėgamus klausimus, opiai 
liečiančius plačios liaudies interesus, tai 
spėjama, kad industrialistai ir finansi
ninkai, kuriuos Rooseveltas yra teisin
gai pavadinęs “ekonominiais rojalistais,” 
susikalbėjo ir kongresą ir prezidentą pa
imti už gerklės. Jie šaukia, kad biznio 
visos siūlės irsta todėl, kad kongresas 
planuoja ir pramonę ir didžiuosius fi
nansus dar daugiau prispausti. Valdžios 
programa, girdi, nebeturi pasitikėjimo 
biznyje.

Pačiam kongrese, kaip žinoma, reak
cionierių spėkos labai tvirtos. Pereitam 
kongreso posėdyje jiems pavyko niekais 
paleisti beveik visus sumanymus, kurie 
kuo nors kalbėjo už plačios liaudies rei
kalus. Jie tą patį darys ir šiame posė
dyje. Tik jiems dabar bus drąsiau kal
bėti, kai jie galės, apart kitų priemonių, 

, dar pagrūmoti liberališka j ai kongreso 
daliai ir Rooseveltui nauju biznio ir pra
monės krizių.

Tai tokios perspektyvos kongresma- 
nams beplaukiant Washingtonan į spe
ciali posėdį. Jos pusėtinai tamsios.

P. Bokas, Waterbury . . . 815 
L. Žemaitienė, Waterbury 736
K. Žukauskienė, Newark 731 
S. Kuzmickas, Shenandoah 521 
Pittsburgh ir Apylinkės

Vajininkų Biuras .... 511 
S. Penkauskas ir J. Kaspa

ravičius, Lawrence ... 491
Iš žemiau dovanų arenoj sto

vinčiųjų daugelis greit gali būt 
pirmoje vietoje. Jie yra sekami 
vajininkai:
J. J. Bakšys, Worcester . . . 428 
A. Barčius, So. Boston .... 380 
A. Balčiūnas, Brooklyn ... 344 
J. J. Mockaitis, Bridgeport . 317 
A. Klimas, Hartford..........288
G. Shimaitis, Montello........282
Cleveland© Draugijų Kom. . 265 
A. Lideikienė, Great Neck . 255
J. Grybas, Norwood ...!... 240 
ALDLD 96 kp., Sudbury ... 229 
F. Mazurka, Worcester .... 226 
ALDLD 20 kp.,

Binghamton ................  219
J. Matačiūnas, Paterson . . 191 
ALDLD 136 kp., Harrison 181 
J. Rudmanas, New Haven . 179 
J. Bondžinskaitė, Brooklyn 165 
J. Adams, Grand Rapids . . 160
F. Gervickas, Athol.......... 160
G. Krance ir I. Katilius,

Bridgewater .,.......  150
J. Žilinskas, Lewiston . . .. 150 
S. Sharkey, Easton . ............ 143
P. Šlekaitis, Scranton . . . 130 
P. žirgulis, Rochester........115
L. Prūseika, Chicago ..... 110 
Ig. Kubiliūnas, So. Boston .. 99 
V. Pądgalskas, Mexico-.... 94
F. Abekas, Chicago............. 84
J. Weiss, Brooklyn ...........  84
A. žemaitis, Baltimore .... 80 
S. Urbon, Salem .................... 77

M. Grybas, Aberdeen..........72
M. Vaičikauskienė, Herrin .. 72
S. Paulenka, Lowell ........ 65
C. Shaltis, Freehold............. 63
K, Balčiūnas, B’klyn.........  60
A. Mažalis, Brooklyn........... 60
K. T vari jonas, Rockford ... 55
E. žalnerienė, Renton........50
S. Wort, Brooklyn............. 50
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Bąrre..................50
P. Saykes, Youngstown ... 50
A. Masilionis, Hartford .... 50
A. Marshalaitis, Torrington 50
F. Kazakevičienė, Jamaica. 50
A, Kazakevičius, Minersville 50
V, Januška, Richmond Hill 50
V. čiudinis, Minersville .... 50
M. Bendinskas, Summerlee . 50
J. Betroski, Herrin ...........  50
A. Vinckevičius, Stoughton.. 44
S. šaltys, Rockford............. 44
V. Naruševičius, Kenosha .. 44
M, Deedas, Red Lake..........44
J. Rakauskas, Tamaqua ... 43
F. J. Madison, Ypungstown . 40
J. Simutis, Nashua............. 40
J. Jukelis, Chicago............. 39
J. Kairys, Brooklyn............. 30
Ch. Žukauskas, S. Boston ... 27
J. Mickūnas, W. Hazleton ... 27
J. J. Ynamaitis, Union City 22
J. Visockis, Wilkes-Barre. . 22
J. Gugas, Detroit .........-. 22
J. Patrick, S. Boston............22
O. Kalvaitienė, Maspeth .... 22
P. žemaitis, Detroit............. 21
V. J. Valaitis, New Britain 21
P. Boika, Cleveland............20

kitą ištikimybės valstybei veiks
mą tie asmenys, kurie yra gimę 
vienos šalies teritorijoje iš tėvų, 
kurie'yra antrosios šalies pilie
čiai, jeigu jie, nuolat gyvenda
mi savo gimimo šalyje, laikinai 
(ne ilgiau dviejų metų) apsigy
vens antrosios šalies teritorijo
je. šie asmenys gali pasilikt ki
tos šalies teritorijoje ir ilgiau 
kaip 2 m., nenustodami sutartyje 
numatytų teisių, jeigu jie pa
tieks pakankamų įrodymų, kad 
jie greitu laiku grįš į antrosios 
šalies teritoriją. Taigi, natūrali- 
zuotų Amerikoje Lietuvos pilie
čių vaikai, gimę ir nuolat gyve
ną Lietuvoje, negali būti verčia
mi atlikti karinę prievolę, jiems 
laikinai (ne ilgiau dvejų metų) 
apsigyvenus Amerikoje. Ir at
virkščiai—Lietuvos piliečių, dar 
nenatūralizuotų J. V., gimę ir 
nuolat gyveną Amerikoje vai
kai, jeigu jie laikinai (neilgiau 
dvejų metų) apsigyvena Lietu
voje, negali būti verčiami atlikti 
čia karinę prievolę, čia paminė
tų piliečių vaikai, nenustodami 
sutartyje numatytų teisių, gali 
gyventi Lietuvoje ir ilgiau kaip 
2 metus, jei bus patiekti pakan
kami įrodymai, kad jie greitu 
laiku grįš į J. V.

“Sutartis galioja 10 metų, ta
čiau ji bus laikoma pratęsta ne- 
ribptam laikui, jeigu nei viena 
susitariančių šalių jos neatšauks 
bent vienus metus prieš termi
nui pasibaigiant.”

SOVIETŲ SĄJUNGOJ

ŠYPSENOS

Jul. Boks.
(Maždaug iš Horst Wesselio 

nuplagijuota)
Duče su žvalgyba savo 
Į Berlyną išvažiavo, 
šventas tėvas namie liko— 
Daug nelaimių atsitiko.

Pirmą dieną pas Ciano 
Britai notą atgabeno.
Notoj rašo, jei prireiksią, 
Jie Madridui ginklus teiksią.

Antrą dieną žinią gavo: 
Etijopai sustreikavo, 
Ir svečius iš šventos Romos 
Ėmė siųst pas Abraomą.

Trečią dieną pats Ciano 
Paskui dučę nudzibeno; 
Nudzibeno jis pas vadą, 
Jam papasakot, kas dedas.......

Duče su žvalgyba savo K 
Vėl į Romą parvažiavo.... 
Šiandie sukdams sausą ašį 
Kalba: “Velnias mus Berlynan 

nešė?!”
(“Kuntaplis”)

P. Buknys ...............  124
D. M. šolomskas ....................124
G. Kuraitis ....................... 114
P. Baranauskas ................  70
J. Valatka ......................... 24

Ne Naziam, Bet Anti-Fašistam Reikalau
kime Amnestijos Lietuvoj

Smetonos Vyriausybė Nužudė Suvalkietį Ūkininką Mauru- 
saitį, Tuom Tarpu Dovanojo Bausmę 55 Naziam

RINKIME PARAŠUS PO PETICIJOM, REIKALAU
DAMI AMNESTIJOS ANTI-FAŠISTAM POLITINIAM 

KALINIAM LIETUVOJE

Spalių 21 dieną, Devinto
jo. Forto kalėjime Kaune, 
nužudytas dar vienas politi
nis kalinys, Aleksandras 
Maurusaitis.

• Maurusaitis s m e t oninio 
kariuomenės teismo buvo 
pasmerktas mirtin liepos 23 
d. Kartu su juom, penke- 
riem metam sunkiųjų darbų 
kalėjimo yra nuteistas kitas 
suvalkietis ūkininkas —Ko
stas Grigaliauskas.

Nužudytasis Maurusaitis 
Smetonos teismo buvo kalti
namas “išanksto susitaręs 
su kitais kurstęs nugriauti 
esamą visuomenės tvarką ir 
grąsinęs valdžios atstovam 
neiti savo pareigų.”

Byla iškelta dėl garsiojo 
suvalkiečių ūkininkų streiko 
1935 metų rudenį. Dėlei to 
streiko aną metą sušaudyti 
kęturi valstiečiai. Dešim
tis kitų pasmerkti visam 
amžiui arba ilgiem metam 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Smetona Dovanoja Bausmę 
55 Naziam, Kurie Kėsinosi 
Atplėšti Klaipėdos Kraštą 

Nuo Lietuvos
Ant rytojaus po nužudy

mo suvalkiečio ūkininko A. 
Maurušaičio, Smetonos “sei
me” pakeltas amnestijos 
klausimas. Bet ne lietuviam 
politiniam kaliniam, o Hit
lerio agentam, Klaipėdos 
krašto naziam.

r

Trys Klaipėdos krašto at
stovai “seime,” Pakalniškis, 
Jurgelaitis ir Feslingas pa
klausė ministerių pirminin
ko Tūbelio, kaip greit Sme
tonos valdžia mano paleisti 
iš kalėjimo nazius, kurie 
aną metą buvo pagauti kon
spiracijoj atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos?

Smetonos švogeris, minis- 
terių pirmininkas Tūbelis 
štai ką pareiškė į Klaipėdos 
nazių paklausimą:
“...Nežiūrint į minėtų bylos 
dalyvių nusikalstamąją vei
klą, Respublikos preziden-’ 
tas (Smetona) Savo malonės 
aktais rado galima žymiai 
nubaustųjų daliai dovanoti 
bausmę, kitai daliai jas su

mažinti. Iki šio laiko Res
publikos prezidento aktais 
dovanotos bausmės 52 pa
smerktiems, dešimčiai baus
mės sumažintos iki 4 metų, 
penkiems — iki 3 metų ir 
trims—iki $ dviejų metų. 
Trys jau atliko (sumažin
tą) jiems paskirtą bausmę 
ir paleisti iš kalėjimo. To
kiu būdu, iš 79 nuteistųjų 
šiandien atlieka bausmę tik 
24.”

Tai matote, Amerikos lie
tuviai! Naziams, Lietuvos 
nepriklausomybės priešams 
Smetona dovanoja bausmes, 
nors jie buvo sugauti suo- 
kalbiaujant prieš valstybę. 
Tuom tarpu Lietuvos pilie
čius, visai Lietuvos liaudžiai 
gero velijančius valstiečius, 
baudžia mirtim!
šimtas Tūkstančių Parašų 

, Už Amnestiją!
Amerikos Lietuvių Kon

greso. centralinis komitetas 
išleido peticijas rinkimui 
parašų amerikiečių lietuvių 
tarpe. Peticijose reiklauja- 
ma, kad dabartinė Lietuvos 
vyriausybė paskelbtų amne
stiją anti-fašistam ♦politi
niam kaliniam, o ne valsty
bės priešam naziam.

Peticijų blankos siuntinė
jamos į visas Jungtinių Val
stybių kolonijas, kur tik 
randasi lietuvių. Iki 20 me
tų sukaktuyių Lietuvos, ne
priklausomybės, tai yra iki 
vasario 16 dienos, 1938 m., 
mes privalome ir galime su
rinkti nemažiau šimto 
Tūkstančių Parašų,

Vasario 16 dieną įteikime 
Lietuvos vyriausybėj mūsą

Lietuvos ir Jungtinių Valstijų Sutartis dėl 
Savo Piliečių Karo Prievolės

*

Lietuvos valdžios Talkos 
Spaudos Biuras praneša pa
sirašymą sutarties su Jung
tinėmis Valstijomis dėl abie
jų šalių piliečių karo prievo
lės. Kadangi, ši sutartis pa
liečia daug amerikiečių lie
tuvių, tai čia paduodame tą 
Biuro pranešimą, kuris api
budina tos sutarties turinį. 
Pranešimas, tarp kitko, sa
ko:

“Sutartis paliečia: 1) tuos 
Lietuvos piliečius, kurie jau na- 
tūralizavosi Amerikoje ir, jau 
įgiję J. A. V. pilietybę, vėl at
vyksta į Lietuvą, arba atvirkš
čiai, 2) tuos, kurie yra gimę 
Amerikoje iš tėvų Lietuvos pi
liečių ir vėliau yra ątvykę į Lie
tuvą, arba atvirkščiai.

“Ligi šiol ir vieni ir kiti minėti 
piliečiai tam tikrais atsitikimais 
galėjo būt pašaukti Lietuvoje ir 
Amerikoje atlikti karinę prievo
lę. Tie atsitikimai Lietuvos ir 
J. V. įstatymais buvo nevieno
di. Nesuderinus šiuo reikalu 
abiejų šalių nuostatų, atsirasda
vo nemaža neaiškumų....

“1937 m. spalių 18 d. pasira
šyta su J. V. sutartis numato, 
kad laikinai sugrįžę į savo pir
mykštės pilietybės šalį natūrali-

■ J...... ..... ■——  ■•-■■■■■■

reikalavimą su šimtu tūks
tančių parašų. Atidarykime 
kalėjimų ir koncentracijos 
kempių vartus nekaltai kan- 
kiĮiamjem mūsų broliam ir 
sęsėm!

Amerikos Lietuvių Kon
greso Cent, Komiteto, sękr.,

L. Jonikas.

zuoti kitos šalies piliečiai nebus 
šaukiami atlikti karinę prievo
lę ar bet kokį kitą ištikimybės 
valstybei veiksmą ir nebus bau
džiami už pirmykštį emigravi
mą arba , už neatsiliepimą į šau
kimus atlikti prievolę, jei minė
ti asmenys neturėjo stoti į karo 
tarnybą prieš tai, kai jie apsigy
veno juos natūralizavusios šalies 
teritorijoje, šiomis teisėmis ne
sinaudos tik tie piliečiai, kurie 
atsisakys nuo įgytų natūralizaci
jos teisių, pasilikdami gyventi 
savo kilimo šalyje. Q atsisakiu
siais nuo natūralizacijos teisių 
bus laikomi tie piliečiai, kurie iš
gyvens savo Kilimo šalyje dau
giau, kaip 2 metus ir nepatieks 
įrodymų, kad jie yra pasiryžę 
grįžti į juos natūralizavusią šą
li-. ' /

“Taigi, pagal naujai pasirašy
tą susitarimą, Lietuvos pilietis, 
kuris natūralizavosi Amerikoje 
ir atvykęs laikinai (ne ilgiau, 
kaip 2 metams į Lietuvą) nega
li būti nei šaukiamas atlikti Lie
tuvoje karinę prievolę, nei kitus 
ištikimybės valstybei veiksmus, 
nei baudžiantfas už persikėlimą 
gyventi į Ameriką arba neatsi
liepimą į šaukimus karinę prie
volę atlikti, jeigu šis buvęs Lie
tuvos, o vėliau Amerikos pilie
tis išturėjo stoti Lietuvoje į 
karo tarnybą anksčiau, negu yra 
apsigyvenęs Amerikoje. Toks pi
lietis, nenustodamas sutartyje 
numatytų teisių, gali išbūti 
Lietuvoje ir ilgiau kaip 2 me
tus, jeigu jis patiekia įrodymų, 
kad jis neatsisako, nuo natūra
lizacijos.

“Taip pat nebus verčiami ąt* 
likti karinę prievolę ar bęt kokį

žemės ūkio Mašinos
Caristinėj Rusijoj buvo gami

nama tik plūgai ir'kitos papras
tos žemės ūkio mašinos. 1913 m. 
jų gamyba siekė 55,000,000 rub. 
vertės.

Sovietų Sąjungoj, 1936x me
tais, įvairiausių mašinų žemės 
ūkiui pagaminta už 2,260^800,- 
000 rublių. Tais pat metais že
mės ūkiui suteikė 116,054 nau
jus traktorius, bendrai 2,646,400 
arklių jėgos; 42,600 kombainus; 
285,000 traktorinius plūgus; 50,- 
200 traktorinius kultivatorius;
56.400 traktorines sėjamas maši
nas; 8,100 medvilnės sodinimo 
mašinas; 2,400 linų sėjimo ma
šinų; 3,300 linų mintuvų; 7,- 
300 burokų sodinimo mašinų;
7.400 burokų kasimo mašinų; 
2,600 traktorių bulvių kasimui 
mašinų ir 9,600 traktorinių ku
liamų mašinų.

Opera “Pakeltieji Dirvonai”
Sovietų Sąjungoj didelio pa

sisekimo turi nauja opera 
“Pakeltieji Dirvonai,” kurią 
pagamino vadovystėj kompo
zitoriaus J. Dzeržinskio. Ope
ra pagaminta 20-ties metų re
voliucijos paminėjimui.

Apšvieta
Sovietai, 1936 metais, apšvie- 

tos reikalams išleido 13,461 mi- 
lioną rublių, arba 24 kartus 
tiek, kiek Rusija, 1913 metais.

Apart mokyklų, Sovietų šalyj 
dar buvo 80,946 stubos skaityk
los ir 55,901 knygynas.

Naujos Elektros Stotys
Minint 20-ties metų revoliuci

jos sukaktį Kutaisko srityj, Už- 
kaukazijoj, paleista darban dvi 
elektros gaminimo stotys. Grei
tai bus baigta trečia “Komunar” 
vardu stotis.

TELŠIŲ SUTARTINĖ

O kur buvai, dieduk mano,
O kur buvai, dūšia mano, 
O kur buvai, tu mano, baltas 

karvelėli?

Telšiuos buvau, bobut mano, 
Telšiuos buvau, dūšia mano, 
Telšiuos buvau, tu mano, 

raiboji gegelė.

Ką girdėjai, dieduk mano,
Ką ten veikei, dūšia mano, 
Ką ten matei, tu mano, baltas 

karvelėli?

Kreivas gatves, bobut mano, 
Rinkom tėvą, dūšia mano, 
Nėra litų, tu mano, raiboji 

gegelė.

Kurgi litai, dieduk mano,
Kas išvogė, dūšia mano, 
Kaip įvyko, tu mano, baltas 

karvelėli?

Revizavo, bobut mano,
Knygos žuvo, dūšia mano, 
“Hop gevezen”, tu mano, 

raiboji gegelė.

Rinkot tėvą, dieduk mano,
Ką išrinkot, dūšia mano,
Iš kur rinkot, tu mano, baltas 

karvelėli ?

Mes išrinkom, bobut mano,
Gerą žmogų, dūšia mano,
Jis iš Plungės, tu mano, 

raiboji gegelė.

Kodėl rinkot, dieduk mano,
Tik iš Plungės, dūšia mano, 
Ar nėr Telšiuos, tu mano, baltas 

karvelėli?
Sakyt gėda, bobut mano,
Kad nėr iš kur, dūšia fcano, 
Išrinkt tėvą, tu mano, raiboji 

gegelė.
Stasys Tango. 

(“Kuntaplis”)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Sočialės Apsaugos Taksai ir 

Naminis Darbas
Klausimas. Aš namie par

sinešu ir atlieku savo dar
bą. Ar mano algos turį būti 
užrekorduotos ant sočialės 
apsaugos sąskaitos?

Atsakymas. Taip. Darbi
ninkai, kurie atlieka indus-

triališką darbą savo namuo
se, yra darbininkai tos 
kompanijos, kuriai jie dir
ba, taip pat, kaip asmenys, 
kurie fabrike dirba. Jie 
ir jų darbdaviai turi mokėti 
taksus, kuriuos reikalauja 
Sočialės Apsaugos Aktas.

F. UI. S.
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M IMS
Nauji Scenos Veikalai

Kiek laiko atgal esu rašęs, kad Lietuvių Me
no Sąjunga išleido 3-jų veiksmų komedijų 
“Pusseserė Salomėja”. Veikalas labai prieina
mas suvaidinimui, nes nereikalauja komplikuo
tų indekoravimų ir daug asmenų. Vaidina 6 
asmenys—2 moterys ir 4 vyrai. Veikalas turi 
aktualės vertės ir kupinas sąmoningo ir šva
raus juoko. Ta gabiai parašyta komedija yra 
d. Z. J., gyvenančio Kanadoje, šiemet L. M. S. 
Centro paskelbtame scenos veikalų rašymo kon- 
teste d. Z. J. laimėjo 1-mą premiją. Veikalo kai
na—50c. Imant visą setą (7 egzempliorius), 
duodama už $3.

šiomis dienomis išleista 3-jų veiksmų juokai 
“Gyvieji Nabašninkai.” Vertimas iš rusų kal
bos. Suvaidinimui reikalinga 6 asmenų—2 mo
terų ir 4 vyrų. Scenerijos visai paprastos. Siuže
tas lengvas. Veiksmai dalinasi sekamai: 1) 
Persivertimas senio į kūdikį; 2) Kaltininko 
gaudymas; 3) Baimė turi dideles akis, šis vei
kalas sumuša juoko rekordą. Kaina tokia pat 
kaip ir aukščiau minėto veikalo.

Taip pat išleistas vienveiksmis farsas-vode- 
vilis “Kometos Laukimas.” Vertimas iš rusų 
kalbos. Rusų kalba jį parašė garsus rusų dra
maturgas A. N. Andrejev; išleido rusų kalboje 
Sovietų Sąjungos leidykla. Scenerija—papras
tas kambarys. Suvaidinimui reikalauja 6 asme
nų.

Nors veikalas rašytas pereito šimtmečio gale, 
bet jis turi aktualės vertės ir mūsų laikams. 
Vodevilyje išjuokiama žmonių nežinystė ir prie
taringumas, dėlei ko dar ir dabar daugelis žmo
nių nukenčia. Prieš nežinystę mes kovojame 
įvairiais būdais: rimtais nurodinėjimais, moks
liniais raštais, o kur reikia,—net ir juoku pla
kame.

Šio farso-vodevilio kaina tik 30 centų.
,L. M. S-ga išleido suminėtų veikalų labai-ap- 

rubežiuotą kiekį, nes ižde nesiranda pakanka
mai pinigų; todėl, kurie pasirengę žiemos se- 
zon ką nors vaidinti, paskubėkite su užsisaky
mais veikalų.

Viena kita kolonija reikalauja komedijos 
“Išdykusi Pati”. Reikalavimo patenkinti ko] 
kas negalime, nes to veikalo dar neesame iš
leidę. Kaip greit išleisim—paskelbsime šiame 
skyriuje.

P. Balsys,
L. M. S. Veikalų Kom. narys.

Meno Auklėjimui
Iš patyrimo veikdami organizacijose mes ži

nome, kad mūsų judėjime yra labai didelė sto
ka patyrusių, lavintų veikėjų. Ypatingai kul
tūriniam veikime, kur reikia susidurti su lite
ratūra, teatru, muzika, režisūra, tai mūsų jė
gos visai silpnos, o kaip kur jų visai nėra. Nuo 
to nukenčia visas mūsų judėjimas.

Ypatingai dabar, kuomet plečiasi idėja naujo 
meno, kuomet teatras, muzika, nauji liaudies 
šokiai vis daugiau randa atbalsio darbo žmonių 
miniose, tai lavumas, susipažinimas su tomis 
liaudies meno šakomis yra būtinas. Ir reikia 
pastebėti, kad kur tik mes turime šiek tiek me
niškai lavintų jėgų-darbuotojų, ten ir visa mū
sų judėjimo veikla yra geresnė. Kur neturime 
—ten kultūros priešai naudojasi mūsų silpnu
mu.

Antra vertus, mūsų meninė veikla nėra ats
kira nuo abelno judėjimo. Ypatingai teatras, 
veikalai vaizduoja žmonijos idėjas, kovas, sie
kius, tikėjimus, čia reikia susipažinti su lite
ratūra, režisūra, tapyba ir, labiausia, pažinti 
žmonių gyvenimą. Be lavintų žmonių meno sri
tyje mūsų darbas nevaisingas. Lietuvių Meno 
Sąjunga pasiryžo išlavinti daugiau menininkų- 
darbuotojų.

LMS III Apskritys jąu keli metai, kaip pa
laiko mokyklėlę chorvedžių. Dabartiniu laiku 
nutarė lavinti režisūros, teatro profesijos. Ap
skritys paskyrė tam tikslui 30 dol. ir nominavo 
Ameliją Jeskevičiūtę įz teatro (režisūros) mo
kyklą. Tai gera pradžia. Bet režisūros kursas, 
kuris specialiai pritaikytas mūsų teatrui, kai
nuoja 150 dol. Kuomet organizacija siunčia 
studentus, numažina kainą minėto kurso iki 75 
dol. Ši mokykla yra progresyviška-darbininkiš- 
ka. Ją palaiko New Theatre Lyga. Apart d. 
Jeskevičiūtės, į šią mokyklą užsiregistravo lan
kyti dar pora draugų-gių.

Bet Meno Sąjungos tikslas platesnis. Mes sie
kiame didesnį skaičių mūsų publikos, veikėjų, 

*o ypatingai chorų ir kitų organizacijų narių 
supažindinti su įvairiomis meno šakomis, pa
kraipomis ir mokyklomis. Trumpai sakant, rei
kia paruošti daugiau meno šakoje veikėjų. Sie
kiant prie to, reikia paruošti eilė prelekcijų 

įvairiais meno klausimais, reikia pasiųsti dau
giau lavintus darbuotojus į silpnesnes koloni
jas, kad padėtų pastatyti kultūrinį darbą ge
riau. Parinktus, norinčius mene lavintis, ju
dėjime nusistovėjusius draugus bei drauges 
reikia pasiųsti į mokyklas, šiam darbui reikia 
ištekliaus—finansų.

Todėl Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komi
tetas nutarė kreiptis paramos Meno Auklėji
mui. Mes tikimės, kad šį siekį galės gerai pa
remti visos mūsų organizacijos—LDS, ALDLD 
kuopos ir visos progresyvės organizacijos. Ypa
tingai Meno Sąjungos vienetai tuom turi rū
pintis. Meno auklėjimo lėšų sukėlimui komisi
ja siūlo sekamus būdus sukelti finansų naujų 
meno kadrų lavinimui:

1. Kiekviena organizacija tuojaus gali paau
koti šiam tikslui iš iždo.

2. Išdalyti aukų rinkimo blankas aukų rinki
mui iš asmenų, biznierių.

3. Kiekviename koncerte, vaidinime, kur ruo
šiama meniškas parengimas, reikia parinkti 
aukų auklėjimui naujų meno jėgų.

4. Chorai, dramos kuopos, apskričiai ir ki
tos, tam simpatizuojančios organizacijos, turi 
suruošti •'parengimą, vakarą lėšų sukėlimui.

5. L. M. S. kviečia ir pavienius asmenis pri
sidėti su finansine parama.

L. M. S. išleidžia mūsų judėjimui scenos vei
kalus ir dainas. Dabar imasi dar rimtesnio dar
bo—paruošimo daugiau meno darbuotojų, nau
jų veikėjų. Su gera parama iš broliškų organi
zacijų, .Lietuvių Meno-.Sąjunga galės išauklėti 
naujų muzikų, scenos vaidybos direktorių, 
technikų, literatų ir dramaturgų.

L. M. S. Meno Auklėjimo Komisija:
A. Rainienė,
P. Pakalniškis, 
V. Bovinas.

Knyga, Kurios Pasaulyj 
Dar Nebuvo

Visai neseniai išėjo iš spaudos didžiulė kny
ga, pavadinta kukliu vardu “Pasaulio diena” 
(“Denj mira,” žurgazobjedinenije, Moskva, 
1937), kuri tiek pačiu savo sumanymu, tiek ap
imtim, tiek turiniu yra viena įdomiausių ir ori
ginaliausių knygų, kokios kada buvo išleistos.

Šiai knygai parašyti sumanymą davė didysis 
rašytojas Maksim Gorkij, o tą sumanymą rea
lizavo šimtai įvairių kraštų rašytojų bei žur
nalistų. “Aš turiu galvoj bet kurią dieną,—kal
bėjo Gorkis.—Reikia paimti eilinę dieną tokią, 
kokia ji atsispindėjo pasaulinės spaudos pusla
piuose. Reikia parodyti visą margą-šių dienų 
gyvenimo chaosą Paryžiuje ir Grenoblyje, Lon
done ir Šanchajuje, San Franciske, Ženevoje, 
Romoje, Dubline ir tt. ii’ tt.—miestuose, kai
muose, vandeny ir sausumoj.”

Ši knyga buvo. ruošiama spaudai porą metų, 
joje dalyvavo didieji šių dienų pasaulio litera
tūros šulai—L. Feuchtwanger, Karin Michaelis, 
St. Zweig, J. R. Bloch, H. Wells ir daugybė ne 
taip garsių vardų. M. Gorkiui mirus, knyga iš
ėjo M. Kolcovo redakcijoje. Knygą sudaro 80 
spaudos lankų, įdėta daug mezzotinto būdu ga
mintų iliustracijų.

Labai įdqmią šios knygos recenziją duoda vie
name laikraštyje kritikas B. Agapovas. Kai 
kuriomis jo recenzijos ištraukomis čia pasinau
dosime.

“Ateina ruduo.
Turkijoje lyja lietūs,. Aukštesniosios Luazos 

departamente—pirmosios šalnos, Kijeve—pas
kutinės perkūnijos, Abisinijoje—liūtis, nors vi
sas kraštas šiandien ir švenčia “Maskau”—ofi
cialią lietų sezono pabaigos šventę.

Dėl to Italijoje—o, Italijoje—saulėtas dan
gus, rami jūra! Iš Neapolio išplaukia garlaiviai, 
šiltu, bet lygiu vandeniu jie nuvyks j Džibutį, 
o juose—8,000 kareivių. Nes civilizacija negali 
matyti įžeidžiamo abisinų laukiniškumo. Civili
zacija mėgsta kolonijas.

O Džibutyje graikiškuose dansinguose krio
kia gramofonai, ofre, persmirdusiame keptais 
svogūnais ir šipru, laksto visų tautų keiksmai, 
ir—karininkai, kokotės, banditai kvatoja, mu
šasi, bučiuojasi, nes ateina—vėl ateina jiems 
linksmas laikas—karas!

Iš Anglijos taip pat išplaukia garlaiviai. Rū
kuose jie plaukia nuo šiaurės rytų kranto—tie
siog į Australiją. Jie veža dešimtis vaikų. Gim
dytojai su jais atsiskyrė: gal būt, amžinai. ‘ 
Gimdytojai neturi ką valgyti.

Kelyje skamba maršai, ir svastika kyla vir
šum visai naujų povandeninių' valčių—“Wed- 
dingen.” “Heil Hitler!”—rėkia ant.kranto.

Hamburge rytas prasideda tuo, kad šimtai 
dviračių išsirikiuoja, pristatyti prie fabriko 
sienų, ir žmonės, atsistoję ant jų rėmų, godžiai 

žiūri į fabriko kiemus: argi jie niekad ten ne
paklius?

Paryžiuje, savitarpiškumo rūmuose, kur rau
svas marmoras, paauksinimai, akinama sietynų 
šviesa,—statytojai, juvelyrai, maistininkai, 
tarnautojai, metalistai—žmonės iš Rueno ir iš 
Bordo, iš Breto, iš Lillio triukšmauja ir laukia 
prasidedant susirinkimo. Šiandien, 1935 m. rug
sėjo mėn. 27 dieną, stambus politinis įvykis su
audrino prancūzus: unitarinės profesinės są
jungos—pagaliau!—susijungia su Visuotine 
darbo konfederacija. Dar vienas liaudies fron
to nugalėjimas!

O šiuo metu Amerikoj.. ..
O Šią dieną Japonijoj... .
O Portugalijoj....
1935 m. rugsėjo 27 diena—tik viena mūsų 

laiko diena, nieku neypatinga. Ji buvo parinkta 
atsitiktinai, iš anksto, ir niekas negalėjo žinoti, 
kas atsitiks šią dieną planetoje, vadinamoj'že
me. Tą dieną tūkstančiai žurnalistų, literatų, fo
tografų ir tiesiog paprastų žmonių, kurie do
misi gyvenimu, nuo pat anksti ryto ėmėsi dar
bo, dar niekada istorijoj nebuvusio.

Tiesą sakant, buvo daroma štai kas: vienos 
dienos gyventojų surašymas. Jie taip pat už
klupo šalį iš karto, vieną gyvenimo dieną.

Bet, pirma, tai būdavo tik gyventojų sura
šymas.

Ir, antra, jis rbūdavo daromas tik viename 
krašte.

O čia visas pasaulis buvo imtas stebėti. Vi
si jo įvykiai, jo buitis, jo politinis, kultūrinis, 
sporto, ūkio ir net meilės gyvenimas.

Piūvis buvo padarytas per visus visuomenės 
sluoksnius.

Dešimtą vai. ir 30 minučių ryto Tautų Są
jungos Taryba, pasiskelbusi “Trylikos komi
tetu”, jau posėdžiavo. Ji padarė visą eilę isto
rinės reikšmės aktų: išrinko pirmininką, susi
pažino su Abisinijos neguso telegrama ir nu
sprendė būtinai išstudijuoti klausimą.

Vengrų premjeras Gembeš atskrido į sve
čius pas prūsų ministerį pirmininką Goerm- 
gą į jo Romintų dvarą su vieninteliu tikslu: 
pamedžioti. Tuo pat tikslu atvyko ir vyriau
sias vokiečių armijos vadas generolas Frič. 
Kokį grobį sumedžios Frič? šiaip ar taip, yra 
žinoma, kad medžioklės dalyviai netrukus bus 
priimti Hitlerio.

Pirmi sezono paradiniai pietūs pas “Ricą” 
Paryžiuje praėjo puikiausiai. Prie markizo 
Somi-Piččenardi stalo sėdėjo: kunigaikštis ir 
kunigaikštienė Orsini, p. ir p-nia Van-Ekelom. 
Grafienės Gaston de la Rošfuko kviestieji buvo: 
markizė Ponšara, hercogas de šoln, grafas...

Varšuvoje išaiškinta, kad grafas du Murje 
laikė prostitucijos namus...

Londone , Kento princas, karaliaus sūnus, 
pasakė prakalbą atidarant senų daiktų parda
vimą.

Iš Vašingtono stoties išėjo ekstrinis liuks 
traukinys: prezidentas Ruzveltas išvažiavo. į 
eilinę agitacinę kelionę.

Ir dar šimtai karalių, prezįdentų, ministe- 
rių, generolų, grafų ir kunigaikščių... ^si jie, 
pasirodo, buvo kuo nors užimti šią paprastą 
dieną.

žurnalistų plunksna gręžia toliau, ir skylė 
pasiekia pačias gelmes.

New York, Long Island. Iš griovio prie mo
kyklos ištrauktas Džono Kaidnerio, 47 metų, 
bedarbio, 8 vaikų tėvo lavonas. Apklausinėti 
prie viešųjų darbų dirbę darbininkai nurodė, 
kad šis žmogus iš proto išėjo dėl skurdo.

Karaliaučius: “Visur prasideda žvirblių 
medžioklė. Geriau žvirblis puode, negu balan
dis ant stogo”.

Stambiame avalynės fabrike “Konrad Tank 
ir Ko” netoli Magdeburgo (Vokietija) darbi
ninkai užimti tik 24 vai. savaitėje. Daugiausia 
jie gauna 16 markių savaitei. Darbininkai vi
sai atvirai pareiškia, kad alkanam gyventi 
vargu ar galima. Dažnai kildavo bado maištai. 
Vyksta masiniai areštai.

Iš Salemąso (Indija) praneša: moteris iš 
gorn kastos, norėdama išsivaduoti iš bado, 
įmetė į šulinį savo keturių metų berniuką, ma
žą mergaitę, o paskui įšoko pati. Visi trys 
žuvo.

Cukraus plantacijų darbininkai Negrose 
(Filipinuose) atsisako dirbti daugiau kaip 8 
valandas.* Į plantaciją pasiųsta kariuomenė.

Ištardžius čžan čen-de .(Dungnanas, Kini
ja) paaiškėja, kad mergaitė čžan Czi jo bu
vo parduota už 140 dolerių, o čžio Ma—už 105 
dolerius. Trečia parduota mergaitė žuvo be 
žinios.

Darbas miškuose sustojo. Streikuoja 17 tūk
stančių miško kirtėjų (Norvegija).

“Darbo fronto” atstovas pareiškė, kad iš 
400 streikuojančių Deberito paligone (Prū

suose) bus išsiųsti į koncentracijos liogerį, Į mėti, kad šioje knygoje rado at- 
jeigu nepradės dirbti nuo 12 vai. dienos. balsį ir Lietuvos gyvenimas.

Skelbimas iš bulgarų laikraščio: Knygoj yra puslapiai, kur vaiz-
Vargšė našlė, keturių vaikų motina, nori duojama pasiutusi vokiška prcf* ‘ 

padovanoti kam nors du vaiku. Adresas—re- paganda ir teroras sąryšy su 
dakcijoje. Klaipėdos krašto seimelio rinki-

Skelbimas iš estų laikraščio: mais.
Gerbiamieji darbdaviai! Maldauju, duokite a. v.

darbo jaunai našlei, ant rankų serganti moti- (“Kultūra”)
na. Paskutinė viltis. 28-02. ,... , .... .

Philadelphia, Pa.
Vėl Artinasi Bedarbės 

Šmėkla

Dar, rodos, visai nesenai da
lis šio miesto darbininkų ken
tė didelį ekonominį nedatęk- 
lių, iš priežasties didelės bfe- 
darbės. Dalis tų darbininkų, 
kurie nedirbo per ilgą laiką ir 
gavo šiokį tokį darbą, be abe- - 
jonės, nusiramino, kai jų gyve
nimas pagerėjo, kad jie vėl 
mažu pamažu pradeda atsi
gauti. Bet, va, praėjus tokiam 
trumpam laikotarpiui, ir vėl 
prasideda bedarbė; prasideda 
skurdas ir nedateklius" dauge
liui darbininkų. Pastaruoju 
laiku daugelis pusėtinai dide
lių dirbtuvių, kaip tai cuk
raus, audinių, mašinšapių, au
tomobilių ir visa eilė kitų iŠ- 
dirbysČių atleidinėja šimtais 
savo darbininkus neapribotam 
laikui. Darbdaviai aiškina at
leistiems darbininkams, būk 
priežastis atleidimo esą rinki
mai miesto viršininkų, ir ki
tos įvairios priežastys, kurios 
•neturi jokio pamato. Tai tik 
mulkinimas nesusipratusių 
darbininkų. Bedarbės priežas
tis kiekvienas klasiniai susi
pratęs darbininkas žino., Greį- , 
tūrrio sistema prigamina pęt- 
daug išdirbinių, kurių kapita
listiniai vertelgos, . neturėdami 
užtektinai rinkų, negali išpar
duot. Darbininkai, gaudami 
mažą atlyginimą už savo dar
bą, negali tų gaminių išpirkti 
ir vėl turi pasikartoti bedar
bė. Kol gyvuos kapitalistinė 
tvarka, tol bus greitumo siste
ma. Kol bus greitumo sistema, 
tol pasikartos bedarbės ^ir 
skurdas darbininkų klasei.* 
Taigi, kas nemyli bedarbės, 
kas nori panaikint greitumo 
sistemą darbavietėse, turi pir
ma panaikint kapitalistinę sis
temą. Tai Tiek Dabar. ,

Nes nors ir šiandien 
būti dar prasčiau, 
pastabos, straipsniai, 
susijungia, randa sa-

Pakeliui nuo Kento princo į estų našlę žur
nalisto plunksna sutinka dar daug netikėtų ir 
įdomių dalykų šią dieną. Reporteriai įsiskver
bia pas Zolio-Kiuri—garsiuosius fiziko-chemi- 
kus. Jie žurnalistus sutinka apsitaisę žvejų 
drabužiais, puikioje vietovėje prie jūros, kur 
apsigyveno daugelis prancūzų mokslininkų. 
Mes kalbamės apie atomą, apie ketvirtąjį ma
tavimą. Nuo visų šių klausimų pradeda suk
tis galva. Madame Zolio-Kiuri šypsodamasi 
pastebi: “Tai—įpratimo klausimas. Esu tikra, 
kad po tūkstančio metų vaikai mokyklose ris 
visa tai kaip pieną. Aš tikiu žmogaus proto 
ateitimi”. ,

žurnalistai rašo laišką Einšteinui ir gauna 
iš jo trumpą ir liūdną atsakymą, kuriame jis 
prašo nerūgoti, kad negalįs aprašyti savo die
nos, nes ši diena, jo žodžiais, nesiskiria nuo 
prieš 1,000—2,000 metų gyvenusio asketo 
dienos.

žurnalistai palieka neatkreipę dėmesio į 
šimtus kitų “mokslininkų”, kurių prisiveisė 
begalinės daugybės. Bet tie “mokslininkai” pa
tys klykia apie save. Tai—mediumai, astrolo
gijos “profesoriai,” magijos ir chiromantijos 
“daktarai”, spiritai nuo 50 centų ligi 10 svarų 
už seansą. Jų reklamų pilni laikraščiai, apie 
juos ,rašo žurnalistai, nes miesčionis, nori žino
ti : kas jam bus rytoj ? 
baisiai bloga, rytoj gali

Viena po kitos lekia 
fotografijos, skelbimai, 
vo vietą, ir pagaliau prieš mus didžiulė faktų 
mozaika, buržuazinio pasaulio paveikslas nuo' 
Kanados ligi Australijos, nuo Norvegijos ligi 
Afrikos... Jo gundymai, jo ašaros, jo nusikal
timai, jo vestuvės, mūšiai, jo valdovai...

Tai, apie ką anksčiau buvome tiktai girdė
ję arba žinojome iš apibendrintų politinių for
mulių, įgyja kūną ir kraują. Ir nors daug juo
kingo, net anekdotiško randame, tačiau daro
si baisoka: pikta planeta! žmonės, čia buka
pročiai, čia velnioniškai gudrūs, čia visaga
liai, čia visiškai beteisiai knibžda joje be jo
kių suprantamų tikslų, tik su viena viltimi— 
išgelbėti savo kailį! Viskas vyksta dėl veiki
mo jėgų, kuriose žmogaus valia ir jo protas 
jaučiamas vargu ar daugiau kaip minioje, ku
ri gelbstisi nuo žemės drebėjimo. Vienas par
duoda savo algą, kitas parduoda savo seserį, 
trečias—ištisą tautą, ketvirta parduoda melą, 
kurį jis sugalvojo alkano pilvo verčiamas. Ir 
tik raudojai dažyti puslapiai kalba, kad yra 
jėgų, kurios yra priešingos šiam chaosui. Jų 
Įsikišimas jaučiamas visur—balsas, skambąs 
visomis kalbomis tvirtai.

...Po smarkios kelionės visame žemės rutu
lyje išsiveržiame pagaliau iš šios slopios’ at
mosferos. Kubos saloje mus užklūpo baisus ci
klonas. Magazinų vitrinas išdaužė vėjas, ir 
stogai lakiojo ore. Negrai apleido savo lūšne
les, kūnais pridengdami vaikus...

Iš karto patekome į Prechgorno manufak
tūros antrosios pakaitos senelių susirinkimą. 
Jis'Svarstė dekretą dėl maisto kortelių likvi
davimo, kuris tik valpr buvo išleistas.

Čia prasideda ištraukos, charakterizuojan
čios 1935 m. vienos dienos SSSR gyvenimą.

VLaimė daugiakrašte,—šią dieną užrašė sa
vo dienoraštyje įžymus (jau miręs) rašytojas 
N. Ostrovskis, romanų “Kaip buvo grūdina
mas plienas” ir “Audros gimdyti” autorius.— 
Mūsų krašte ir tamsi naktis gali virsti skaid
riu saulėtu rytu. Ir aš giliai laimingas. Mano 
paties. tragedija (autorius^ buvo suparaližuo- 
tas ir netekęs regėjimo) nustumta tolyn nuo
stabaus, nekartoj amo kūrybos džiaugsmo ir 
žinojimo, kad ir tavo rankos deda plytas sta
tybai mūsų statomo puikaus rūmo.”

Ji

Marlboro, Mass

Knyga “Pasaulio diena” pagaliau išėjo, 
buvo ruošiama perdaug ilgai—dvejus metus, 
tačiau grandioziškas darbai, į ją įdėtas, patei
sina šį laiką.

Jos planas, medžiagos parinkimas, viskas, 
pradedant antraštėmis ir baigiant piešiniais, 
padaryta protingai, jautriai, sąmojingai. Di
džiausio pavojaus—buržuazinį pasaulį parodyti 
kvailą, paversti jį iškamša žvirbliams baidyti— 
knyga išvengė. Ir kitas sunkumas yra joje 
puikiai nugalėtas. SSSR parodyta be lakavi- 
mo, be melagingo, varginančio patoso—pa
prastai, šiltai, žmoniškai ir drąsiai”.

Mūsų skaitytojui nebent reikėtų dar pažy-

Jauniausias Advokatas
Lapkr. 3 d. Albertas Yok- 

šas, sūnus Onos ir Kazimiero 
Yokšų, tapo galutinai užtvir
tintas advokatu. Albertas dar 
tik 22 metų ir yra jauniausias 
advokatas Mass, valstijoj.

Mūs jaunas advokatas yra 
prezidentu Hudson’o Lietuvių 
Piliečių Kliubo. Priklauso L.D. 
S. kuopai, prenumeruoja “Sun
day Worker”, taipgi užsirašė 
jaunuolių rengiamą leisti žur
nalą “Voice”. Jis aktyviai da
lyvauja lietuvių darbininkų 
veikime, ypač gerai pasižymė
jo darbu mūsų piknikuose pra
eitą vasarą: liepos 4 ir Bendro 
Fronto, Darbo Dienoj.

Tėvas prenumeruoja “Lais
vę”, taipgi priklauso darbi
ninkiškose organizacijose Hud- 
son’e.

Drg. Yokšų dukrelė, Živilė, 
neužilgo baigs slaugės moks
lą.

S. V. Ramutis.

Penkios Moterys Savinas!
Mirusį Vyrą

San Juan, Puerto Rico.— 
Vienam asmeniui mirus, at
sišaukė penkios moterys, 
reikalaudamos išmokėt jom 
valdišką pomirtinę pensiją. 
Kiekviena sakė, kad jis bu
vęs jos vyras.
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Binghamton, N. Y. Cleveland, Ohio
Margumynai

LDS jaunuolių kuopos kau
kių balius spalio 30 d. pavy
ko gerai. Pelnyta apie 25 dol.

Kjiopos veikimas sporte — 
susnudęs. Vieni nariai neturi 
noro veikti, kiti neturi laiko. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
lapkričio 24 d. Jame galės da
lyvauti ir narių' draugai, -nes 
po susirinkimui bus laikoma 
“Thanksgiving Party.”

• * * *
Girdėjau, kad Amer. Liet. 

Kongreso skyriaus sekretorius 
gavo iš centro blankas rinki
mui parašų, reikalaujančių, 
kad Lietuvos vyriausybė pa- 
liuosuotų iš kalėjimų visus 
priešfašistinius politinius kali
nius. Galima tikėtis, kad bing- 
hamtoftiečiai mielai rašysis, 
nes jie yra demokratinės kryp
ties žmonės. * * *

Lietuvos cenzūra ant tiek 
bjauri, kad neįsileidžia net 
tokių mokslo-apšvietos knygų, 
kaip Dr. Kaškiaučiaus para
šyta “Darbininkų Sveikata.” 
Nesenai ją gavo atgal A. Pa- 

. giegala. Gi Jasilionis gavo at
gal “Seno Vinco Raštus.” “Re- 
tour non admis” — užantspau
duota siuntiniai. Tai bjauru !* * *

Lapkričio 6 d. “Daily Wor- 
kerio” naudai ruošta vakarie
nė buvo neskaitlinga. Rengėjai 
(Kompartija) tikėjosi dau
giau publikos, negu jos daly
vavo. Kažkodėl šis svarbus pa- 
simojimfas neįvertintas, neat
jaustas? Vakarienėje minėta 
Rusijos revoliucijos 20 metų 
sukaktis. Gerą prakalbą tuo 
reikalu pasakė Schwab.* * * *

LDS. 6 kuopa ruošia lietu
višką vakarienę lapkričio 19 
d. Ji įvyks Lietuvių Svetainėje 
(įeit per šonines duris). Apart 
skanios lietuviškos vakarienės, 
bus- ir šokiai. O įžanga tik 50 
centų. Visi LDS kuopos nariai 

. ir visi šios kolonijos lietuviai, 
nepamirškim dienos. Pasima- 
tyicime smagioj sueigoj! J. 

UErŪVOSlNIOS
Pasikorė

Utena. — Spalių 5 dieną prie 
Tauragnų vieškelio rastas pasi
koręs Tauragnų šapira.

Pasikorė ant plonos šakos, su
raišiotomis špagatinėmis virve
lėmis, beklūpodamas. Korimosi 
priežastimi vieni spėja pasunkė
jusį gyvenimą, kiti—psichinį li
guistumą.

Plėšikai Nužudė ūkininką
Kražių vals., Valikiškės km. 

ūkininkas Ant. Valantėjus aną 
dieną važiuotas grįžo namo iš 
Varnių, buvo turguje. Apie 9 
vai. vak. namiškiai pastebėjo 
pakinkytą arklį vaikštinėjant 

' apie sodybą. Valantėjytė su ber
nu paėmę žiburį išbėgo tėvo pa
sitikti, bet vežime rado negyvą. 
Valantėjytė apalpo ir 4ą rei
kėjo gabenti namo.

Valantėjaus galvoje rastos 
dėmės — smurto žymės.

Didelis Gaisras Janušką 
Kaime

Ukmergė. — Spalių 8 d. 11 v. 
netoli Ukmergės esančiame Ja
nuškų km. (Deltuvos Vai.) užsi
degė firmos “Lyną” garinė skal
bykla, kuri priklauso br. Vide- 
sams. Skalbykloje tuo laiku buvo 
skalbiami Ukmergės įgulos ka
rių baltiniai. Esant gana sau
sam orui, ugnis greit apėmė vi
są skalbyklos pastatą. Be to, ug
nis galėjo greit plėstis, nes tame 
pačiame name buvo dar klijon- 
kos ir krakmolo fabrikai ir vil
nų karšykla.

Tuojau iš Ukmergės atvyko 
m. s-bės ugniagesiai su mašino
mis. Namo antrasis aukštas, vi
sai sudegė. Taip pat ugnis be
veik visai sugadino skalbyklos 
mašin. Sudegė ir daug baltinių. 
Nuostoli# padaryta apie 60,000* 
Lt. Manoma, kad gaisras kilo 
nuo neįzoliuoto dūmtraukio, ku
ris buvo perkaitęs.

Turtas buvo apdraustas “Lie
tuvos tloyde.”

sitikimus, o labiausiai unijų 
veikla. Manoma, tas padės 
unijistams labiau susidomėti 
unijiniu judėjimu ir unijų ga
lia. Su tuom supuola kitas da
lykas, tai įsteigimas vakarais 
lekcijų, susipažinimui su in
dustriniu unijizmu. Per lekci
jas daug naujų jėgų išsiauk- 
lės; tada unijų plėtimosi dar
bas irgi šuoliais pakils. Tik 
dėl stokos spėkų kol kas nėra 
visose dirbtuvėse suorganizuo
ti darbininkai, o tas būtų leng
vai galima atlikti, turint dau
giau prasilavinusių jėgų unijų 
organizavimo klausime. Lite
ratūros plėtimas irgi pasibrėž- 
ta, kaipo svarbus įrankis uni
jų sveikatai. Jeigu šiandien 
darbininkas. unijistas, užsise
gęs ant švarko unijos spilkutę, 
o eina į skebinę barzdaskutyk- 
lą, tai reiškia, kad remia ske
binę įstaigą, o tą atlieka dėl’ 
stokos žinojimo, kas yra uni-l 
ja ir kas jos narys. American 
Hardware UE. & RW. 232 lo- 
kalas jau padarė pradžią, pa
skirdamas sumą pinigų litera
tūros reikalam ir abelnai ap- 
švietai. Aišku, visi kiti lokalai 
paseks tokį planą.

Kitas, reikšmingas dalykas, 
tai užinteresavimas jaunimo 
sportu, čion dirbtuvių bosai 
palaiko sporto grupes ir sykiu 
pajungia jaunimą savon glo
bom Bus bandoma išvystyti 
sporto grupės skirtinguose lo- 
kaluose. CIO unijose jaunimas 
stovi unijų vadovybėj, tai rei
kalingi jose ir sporto skyriai, 
kad užinteresuoti abelnai visas 
jaunimas unijų ir sporto reika
lais.

Per kelias lygiai savaites vi
sose dirbtuvėse atleidžiama 
darbininkai iš darbo, o tuo pat 
laiku stoka namų, randos ne
apsakomai didelės. Šiek tiek 
dirbanti darbininkai kelias va
landas savaitėj nebežino, kaip 
sukrapštyti tuos dolerius ’ už 
randą, o ką jau kalbėti apie 
atleistuosius iš darbo. Didžia’u- 
sias skurdas jiem žiūri į akis, 
žinomas federalės valdžios 
projektas yra paskyręs šiam 
Įniestui 1 diktą sumą pinigų 
naujiems namams statyti, tik 
mažą dalelę patsai miestas 
turi pridėti ir tuojau namų 
daugis būtų išpildytas, bet 
miesto valdyba mažai rūpesčio 
deda į tą, tai viskas ir velkasi. 
CIO unijos, pryšakyj su CIO. 
Taryba, matydamos tokią pa
dėtį, nuskyrė sugabią komisi
ją, kurios užduotis bus lanky
tis į miesto tarybos posėdžius 
ir daryti spaudimą ant val
džios, kad namų statyba būtų 
paskubinta, kad žmonės galė
tų gauti už prieinamesnę kai
ną namus gyvenimui. Jeigu 
unijų spaudimas padarys reik
šmės, o aišku, kad padarys, 
tai darbų truputį pasidaugins, 
statant naujus namus, tuo pat 
kartu, esant Hardware išdir- 
bystėm, ten užsakymai irgi pa
didės.

Kadangi bedarbių buvo ir 
jų skaičius į šias kelias savai
tes padidėjo, tai unijos sure
gistruos savo narius ir^prigel- 
bės visus bedarbius susiorga
nizuoti į bedarbių organizaci
ją, p r i g e 1 b s t int netekusiem 
darbo gauti WPA. darbus ar
ba miesto pagelbą, kad būtų 
užmokėta bedarbiam randos, 
maistas ir suteikta drapanos. 
Be organizuotos pagelbos be
darbiam labai sunku kas išsi- 
melsti iš miesto ponų'. Pone
liai sotūs bedarbių neatjaučia. 
Landerio birbtuvėj Rinkimai

Kadangi rinkimai įvyks lap
kričio 16 d., tai ryšyj su tuo 
UE. & RW. 207 lokalas ruo
šė “Torch Light” parodą po 
miestą, penktadienį, 12 d. šio 
mėn., vakare. Lokalas atsi
kreipė į visas unijas šią paro
dą sudaryti įžymią. Tai mato
si, kad unija rengiasi prie rin
kimų nejuokais. Aišku, uni
ja rinkimus laimės. Koresp.

Corlett Apylinkėj
Lapkričio 4 d. įvyko ALDLD 

57 kp. susirinkimas. Į kuopą 
prisirašė 2 nauji nariai. Nors su
sirinkimas buvo neskaitlingas, 
bet gyvas ir darbininkų reika
luose apkalbėta daug svarbių da
lykų ir nutarta jie įvykdinti. 
Delegatės nuo moterų LDS 
138 kp. pranešė, kad moterų 
kuopa rengia draugišką vaka
rienę ir pakvietė prisidėti AL 
DLD 57 kp. Vakarienė rengiama 
ne dėlto, kad pasidaryti pelno, 
bet kad abiejų kuopų draugai'ir j 
draugės susirinkę draugiškai 1 
pavakarieniautų ir pasišnekė-' 
tų apie tolimesnį abiejų kuopų 
veikimą šioje apylinkėj. ALDL 
D 57 kp. apkalbėjo, kad tokia 
vakarienė svarbu. Draugai išsi-1 
reiškė, kad jei susidėsim po $1; 
ir visi sykiu turėsim draugišką 
vakarienę, tai bus gražu, links- j 
ma ir iš to' turėsim ir naudos. 
Tai priimtas pakvietimas ir visi 
susidėjo po $1. Nutarė užsipra
šyti ir tuos draugus, kurie jau 
mano prisirašyti prie kuopų. 
Tai abiejų kuopų draugiška va
karienė. Draugai Sklieriai, seni 
darbininkų klasės veikėjai, lei
džia savo namuose vakarienę 
laikyti, už tai abi kuopos taria 
jiem ačiū!

Šį žiemos sezoną kuopa nuta
rė rengti porą parengimų, kad 
pasidaryti pelno, kuris bus ski
riamas darbininkų reikalams. 
Tam darbui išrinkta komisija 
iš gabių veikėjų. Manau, kad 
kaip iki šiol korlettiečiai mckė- 
jo darbuotis ir turėjo geras pa
sekmes, taip ir šiame sezone. 
Linkėtina- tame darbininkų rei
kale darbuotis su geriausiom 
pasekmėm.

Reikia pasakyti, kad ALDLD 
57 .kp. ne vien tik rūpinas dar
bininkų apšvietos reikalais, bet 
ir politinių kalinių reikalais. 
Kuopa mato reikalo būti nare 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo. šiame susirinkime ir 
nutarė mokėti duokles kas me
tas po $6 į Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą. Buvo paki
lęs klausimas, kad kuopa gal ne
įstengs kas metas mokėti po $6. 
Didžiuma draugų išsireiškė, 
kad mes esam darbininkai ir tu
rim darbuotis, kad kuopos ižde 
visuomet rastųsi pinigų užsimo
kėti tas duokles. Pagirtina, kad 
draugai moka darbuotis ir įver
tinti ir remti savo klasės opiau
sius reikalus. Reikėtų ir kitom 
kuopom juos pasekti.

A. M. B'.

New Britain, Conn.
CIO Unijos Metasi Linkui 

Didelių Darbų
Nei viena buvusi unija, ypa

tingai Amerikos Darbo Fede
racijos, nėra tiek pasjbriežu- 
sios atlikti darbo, kiek dabar
tinės CIO unijos. Tik kelios 
dienos, kaip CIO unijų taryba 
tapo sudrūtinta, kurią sudaro i 
septyni lokalai skaičiuje vir
šaus penkių tūkstančių narių. 
Taryba pasibriežė su visų uni
jų pritarimu įvesti dviejų vie
tos žinių lapų skyrių į CIO or
ganą, “Peoples Press,” užlai
kant ant vietos korespondentą, 
kurio darbas bus aprašyti 
svarbius darbininkų tarpe at-

Nazių Varjoto Steicher to 
Paroda prieš žydus

Munich, Vokietija. — Ju
lius Steicher, varjotiškas 
žydų ėdikas, atidarė naują 
parodą prieš žydus. Jis skel
bia, kad žydai esą “velnio 
vaikai” ir kad idsa žydų 
tauta “esanti pasaulio kri
minalistų veislė.” Steicher 
sapalioja, buk tai žydai esą 
kalti už demokratijos gyva
vimą įvairiose šalyse.

Parodoj prieš- žydus Stei
cher išstatė ir paveikslą 
New Yorko miesto’ majoro 
La Guardijos, kad jį naziai 
išniekintų,- kaip tariamą 
“žydų patroną”. 

Boston, Mass.
Bostoną Valdys “Nežinomas” 

Žmogus
Pradėjo švisti ir Bostono ho

rizontas. Daugiau kaip per 
šimtmetį jis buvo prispaustas 
plutokratų letena ir darbo 
klasei, rodos, nebuvo vilties iš 
po tos letenos bent kada pa1- 
matyti šviesesnį rytojų. Bot 
■lapkričio 2 d. balsavimai pa

rodė ką kitą: žmonių balsas 
trenkė it perkūnas į plutokratų 
ratus, kurie sulūžo į nesuskai
tomas dalis ir gal tik busimo
ji gentkartė matys ir stebėsis 
į rioksančius muzėjaus kampe!

Na, ir kasgi galėjo tikėti, 
kad gimęs iš darbininko šei
mos, dabar telefonų kompani
jos darbininkas, dirbantis už 
paprastą algą, galėjo būti iš
rinktas Bostono miesto majo
ru ir valdyti tokį didmiestį? 
Neturint kapitalo, negalėda
mas įsitaisyti modernišką ve
žimą, iš kurio per garsiakalbį 
galėtum atkreipti piliečių aty- 
dą, rodos, nebūtų nei mažiau
sios vilties bet ką laimėti prieš 
tokį, kaip Curley, pirmiau bu
vusį miesto majoru, 'vėliaus 
valstijos gubernatorių. Pasta
rasis aplipdė skelbimais visas 
pakampes ir paleido daugybę 
staugiančių vežimų, kurie šau
kė, kad Curley tai yra dievai
tis; nesenai buvo nuvažiavęs 
pas Mussolinį pasisveikint ir 
pabučiuoti Papos pantaplį, o 
sugrįžęs Bostone šaukė, kad 
reikia visus komunistus išde- 
portuoti. Viso to akyvaizdoj 
Curley gavo 25,000 balsų ma
žiau už Tobin!

Gyvenimas parodė visai ką 
kitą. Lapkričio 2 d. susirinko 
105,259 Bostono piliečiai ir 
padavė savo balsus už jauną 
36 metų darbininką Maurice 
Tobin.

Išrinkus naują majorą, tuoj 
apspito jį reporteriai ir pradė
jo klausinėti, ką jis maho bū
damas majoru daryti. Jis jiems 
atsakė:

“Pirmiausia sykį ant visados 
sudaužysiu tą senovišką kom
binaciją. Iš miesto rotužės iš
vysiu visus raketierius, opor
tunistus ir stengsiuos sutvar
kyti finansus, kurio dabar yra 
apgailėtinoj padėtyj ir sustab
dysiu skolų augimą.”

Baigdamas savo kalbą, jau
nas majoras šaukė:

“Jauni ir seni, padėkite 
man. Daugiau energijos, dau
giau entuziazmo; dar yra pro
gų šitam' mieste gyventi!”

Bostono ir Apielinkes “Lais
ves” Skaitytojams

Draugai, “Laisvės” skaity-, 
tojai. Jūs matote kas savaitę 
“Laisvėj” telpant mūsų profe- 
sijonalų ir biznierių smulkius 
skelbimėlius. Todėl visuomet 
atminkite, kad jie skelbiasi 
“Laisvėj” pagal savo išgalę. 
Niekuomet nepamirškite jų 
paremti, nes ir jie mumis re
mia. Daleiskime, jum prisieina 
pirkti laikrodėlį arba jį pa
taisyti, visuomet pirma pasi
žiūrėkit į “Laisvę”; perkant 
kepurę, marškinius; traukiant 
paveikslus; perkant rakan
dus, malevas, geležinius daik
tus; norėdami alaus išsigerti, 
o net ir nuliūdimo valandoj 
nepatingėkite kelis blokus pa
eiti ir paremti biznierių ir 
profesijonalą, kuriš skelbiasi 
per “Laisvę”.

Atsilankę pas biznierių ar 
profesijonalą, niekuomet ne
pamirškite pasakyti, kad jūs 
matėte jo skelbimią “Laisvėj”. 
Tuomet jam priduosite dau
giau energijos ir toliaus skelb
tis mūsų dienraštyj.

Jaunutis.

Wilkes-Barre, Pa.
Rinkimų Pasekmes

Pereituose rinkimuose (Lap
kričio 2 d.) ne tik Wilkes-Bar
re, Pa., bet ir visame kietųjų 
anglių ruožte demokratai išėjo 
pergalėtojais ant republikonų. 
Visuose miestuose, miesteliuose 
ir “pečėse” balsuotojai uždavė 
baisų smūgį republikonams, pa
varydami nuo valdymo aparato. 
Luzerne pavieto teisme pamai
nyta visa eilė teismo tarnautojų 
demokratais. Išrinkti du nauji 
teisėjai, Aponick ir Farrell, o 
sumušti Coughlin ir Fine. Išrin
ktas ir vienas lietuvis, Peter 
Margie (prothonotarijušu).

Teisėjas Coughlin, kad ir re- 
publikonas, bet jis visada buvo 
sukalbamas žmogus. Bet pasi
rinkimas tikieto, neišgelbėjo jo 
geros reputacijos. Kas kita su 
teisėju Fine, šis buvo fabrikan
tu, mainų baronų ir visų kom
panijų ir išnaudotojų atkaklus 
tarnas ir visuomenės priešas, 

reakcionierius. Jo atkakliu nusi
statymu už vandens kompaniją, 
o prieš visuomenę, prisiėjo Van
dens Lygai vėsti1 kovą per 10 
metų ir daug pinigų išeikvoti, 
kol likosi vandens kompanijos 
nagai atlaužyti už lupimą už 
vandenį tris sykius tiek, kiek 
priklauso, kiek buvo imama už 
vandenį per 60 metų. Prie to, 
jis buvo šio pavieto šeimų “tai
kintojas.” Jo “taikymu”, žino
ma, netiesioginiai, likosi daug 
šeimų suardyta (mano' šeima 
yra viena iš tų aukų).

Apie naujus teisėjus (vienas 
jų, Aponick, yra rusų tautybės) 
negalima iškalno pasakyti nie
ko. Kokie jie bus visuomenei, 
tai pradėjus tarnauti tegalima 
bus spręsti. Tačiausy reikia pri
minti, kad teisme sėdi, ir sė
dės tūlą laiką, dar trys teisėjai 
republikonai. Tai McLean, Jo
nes ir Valentine. Pirmieji du 
sukalbami. Bet teisėjas Valen
tine, tai didis visuomenės, o 
ypač mainierių, priešas.

Kadangi per 22 metu tik pir
mu sykiu1 į šį teismabutį įkėlė 
kojas eilė demokratų, tai visuo
menė tikisi iš jų ko nors dau
giau, negu iš tų, kurie išeis.

Gildijos Streikas “Recorde”
Wilkes-Barre mieste eina 

trys kapitalistų dienraščiai ir 
vienas savaitinis (išeina septin- 
tadieniais). šios keturių laik
raščių kompanijos, nors jos biz
nius veda atskirai, bet savo dar
bininkų išnaudojime ir kontro
liavime turi sudariusios bendrą 
sutartį. Einant tokiai sutarčiai, 
kaaa darbininkas netenka vie
noje firmoje darbo, tai jokiu 
būdu jis nebegaus ir kitose tri
jose. Prisieina jam arba apleis
ti miestą arba pulti ant kelių 
prieš baronus. Pasekmėj tokių 
kompanijų brutalumų, darbi
ninkai turi dirbti savaitę už 
$12, o reporteriai už $14, dargi 
iš savo algų apsimokėdami ke
lionės lėšas. O tas kontestas 
tarpe kompanijų, kuri katrą 
viršys mažesnių algų mokėjime, 
niekad nesiliauja, galo jam ne
simato. Tokios aplinkybės pri
vertė darbininkus' susiorgani
zuoti į uniją—Gildiją. Vadovy
bėje CIO, darbininkai išsirinko 
atstovus, išsidirbo reikalavimus 
ir įteikė kompanijoms jau lie
pos mėnesyje. Komp. ranka nu
mojo. Ir iki šio' laiko buvo joms 
pakišti reikalavimai sykį, kas 
mėnuo; Bet komp. nekreipė aty- 
dos iki darb. pareiškė, kad jie 
streikuos. Tada tik komp. pra
dėjo “tartis” ir pasiūlė savo 
kontr-pasiūlymus, kurie reiškia 
tik “open shop” sistemą, kokia 
yra be kontrakto palaikoma da
bar. Blogos tai buvo pasekmės, 
streikas turėjo įvykti.

Lapkričio 2 d., kada ėjo bal
savimai ir spaustuvės' turėjo 
darbo iki ausų' sfeaitl'i'avime bal
sų, kad greit pranešti pasek
mes, “Record”, rytinio dienraš
čio, darbininkai paskelbė strei
ką ir pastatė pikietus aplink 
spaustuvę. “Record” pilnai užsi
darė’ ir laidos nepasirodo1.

Tūkstančiai šilko darbininkų 
ir angliakasių gelbsti ant pikie- 
to linijos. Kada “Record” dar
bininkai laimės, tai laimės yišų 
laikraščių darb., kontraktą pasi
rašys- visos firmos. Kad visų 
dienraščių darbininkai neišėjo 
streikuot, yra ta priežastis,, kad 
tie darbininkai nenori, kad vi
suomenė liktų be laikraščių 
visiškai streiko laiku. Manoma

LAIMĖKITE $100,000 
PRAMKITE TUOJAU

Laimėkite Tartą) Naujame 
Old Gold $250,000 Konteste

Jūs galite laimėti vieną iš 1,000 
piniginiij prizų, sudarančių $250,000 
įstojimui j Old Gold Konteštą. Kon
testas tik ką prasideda1 ir susideda 
iš suteikimų praleistų kalbų pritai
komų tuštiems pieninių baliūUanis. 
Pradėkite tuojau. Nešivėlinkite. Ei
kite pas Savo cigaretų. pardavėją ir 
prašykite jo Old' Gold PieŽiUių Bųj- 
letino. Jis yra VELTUI, siu pilnom 
taisyklėm ir detališkumais, liečian
čiais kon’tėstą. Aty'džiUi sekite in
strukcijas. Dailinimai nesiskaitys. čia 
nėra triksų ar ųžčiųpimų. čia yra 
jums prbga pralobti visam amžiui, 
dėka- DvigUbai-švelniąrti1 Old' Gold. 
Sekite šį- dienraštį tolimesniems pra
nešimams.
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laimėti ir vieno dienraščio strei
ku.

Kada “Record” darb. pasiau
kojo labai draugišku būdu ves
ti streiką, kad nenukentėtų vi
suomenė ir visų spaustuvių dar
bininkai sykiu, tai iš antros pu
sės, laikraščių firmos elgiasi 
baisiai nachališkai. Jos bjau
riausiais žodžiais, visu įtūžimu 
kolioja streikierius. Jos pagata- 
vos gubernatoriui ir Wilkes Bar
re majorui imti už gerklės, kad 
šie nesustabdo pikietavimo. Bet 
jos turės “atvėsti”, kaip “atvė
so” šilko komp., laike paskuti
nio streiko.

Rengiamas Taikos Paradas 
—Nepasirenkama Skonis

Po to, kaip prez. Rooseveltas 
pasakė, Chicagoje, prakalbą 
prieš agresines tautas ir už 
.stabdymą pradėto karo, šioje 
apylinkėje komunistų organiza
cijos pradėjo ruoštis, kad pa
remti prezidento nusistatymą. 
Bedarant planus tam žygiui, 
Wilkes Barre, Pa., buržuazinėj 
spaudoj pasirodė kokios tai tai
kos mylėtojų organizacijos ko
miteto atsišaukimas į visuome
nę, kad rengti taikos paradą. 
Komunistai nutarė, kad susinešt 
su komitetu ir veikti iš vieno. 
Nutarta — padaryta. Susirinki
mas sušaukiamas vienos protes- 
tonų parapijos klebono kancelia
rijoj. Komitetan įeina majoras 
Loveland, jo žmona ir kunigas. 
Susirinkime pasirodė, kad tie 
■buržujai nori parado, bet be dva
sios, be šūkių, be jokio gyvumo, 
be tikslo ir veik be masių. Ko
munistai pastatė sumanymą, 
kad paradas būtų organizuotas, 
sutraukta visos organizacijos, 
nešami atatinkami šūkiai ir 
pirštu rodoma karo rengėjus ir 
sykiu remiama prez. prakalba. 
Neteko tada kvapo šie “taikos 
mylėtojai,” po pareiškimų. Su
gadintas liko jiems parado sko
nis. Veik ir norą jie praradę 
bent kokį paradą rengt. Prisiėjo 
'komunistams daryti kompromi
są ir tik turėti šūkius parėmimui 
prez. kalbos.

Čia matyti, kaip buržuazija 
“myli” taiką, kiek jiems apeina 
žmonijos gerovė ir kaip jų kin
kos dreba, kada reikia žodį tarti 
prieš didįjį kapitalą, Tik žaisti 
jie nebijo. ’

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
Iduonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. ffūsų duoną valygyda^ 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8536 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

VALANDOS: 2—4 ir 6—1.
Nėra valandų sekmadieniais.

į DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA į i
čia randasi lietuviška aptieka1, kurioje galima pirkti vaistus daug j 

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

87il JOS CAMPA U AVR, DETROIT, MICH.

NAUJOJE VIETOJE

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

Brito

Komunistai prisidės prie pa
rado, nors ir negalėdami savo 
mintį pilnai išreikšti. Bet užtai 
komunistai turės savo masinį 
mitingą lapkr. 14 d., kur kalbės 
Elizabeth Gurley Flynn, kur 
mintis už taiką nebus varžoma.

Požeminis.
N. M. 1 m I.M Į. ■ I I H | I .. ■

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
pavimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ’ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
fork City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvi).

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St,, 
kam»cs Inman St., 
art’ Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

BROOKLYN LABOR LYCEUW
DARBININKŲ IŠTAIGA'

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

alleys.
i KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagR 8847
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ISPANIJA KOVOJE
(Tąsa)-

Tose dienose, kada atrodė, kad niekas 
negalės išgelbėti Madridą, po miestą pa
sklydo girdai, kad kokia tai karo dalis 
yra sudaryta rytų pajūryj. Kokis tai 
žmogus piešė fantazinį paveikslą, tikrin
damas, kad jis ją matė savo akimis. Jo 
pasakojimas buvo daugiau panašus į 
tarptautiečio vaidintuvę. Jis pasakojo, 
kad matė kokioje tai gelžkelio stotyj, kur 
atvykus traukiniui iš jo išlipo francūzai 
darbininkai, gražiai pasirengę, ginkluoti 
kulkasvaidžiais ir šautuvais naujausios 
mados. Taipgi iš traukinio išlipo vokie
čiai darbininkai, taip pat gerai apsiren
gę ir su tokiais pat ginklais. Tas būrys 
nuvyko į kareivines.

Jis pasakojo, kad francūzai turėjo ir 
orkestrą, kuri griežiant “Marselietę” ir 
“Internacionalą” maršavo priešakyje. 
Abu būriai ėjo kartu ir stoties gyvento
jai karštai juos sveikino.

Pirmos žinios apie organizavimą Tarp
tautinės Brigados Madride pasklydo virš 
atpasakoto j formoj. Sostinės gyvento
jams, pergyvenantiems baisią padėtį, at
vykimas tokio būrio rodėsi didžiausiu 
stebuklu. Ir ištikro, jų atvykimas buvo 
didelė tarptautinio solidarumo šventė, 
kuriai lygios pasaulis nematė nuo to lai
ko, kada tarptautinis solidarumas sulai
kė garlaivius su ginklais ir amunicija 
skiriamus rusų interventams prieš So
vietų Sąjungą. Bet solidarumas išreikš
tas Tarptautinės Brigados, galimas daik
tas, yra dar didesnis, nes Tarptautinė 
Brigada savaimi atstovauja ne vien dar
bininkų organizacijas, bet ir visas politi
nes Europos jėgas: komunistus, socialis
tus ir liberalus, supratusius su pradžia 
Ispanijos karo, jeigu jie iki tol nesupra
to, ką reiškia demokratija dabartiniu lai
ku ir fašizmo užpuolimas, supratus, kad 
visų maksimaliu uždaviniu yra dėti vi
sas jėgas, suglausti jas, kad būtų galima 
patraukti jas kovon už demokratiją prieš 
barbarišką fašizmą.

“Ši brigada,—sakė Mario Nicolleti, po
litinis komisaras pirmos Tarptautinės 
Brigados,—yra brigada Europos liaudies 
fronto pilnoje to žodžio prasmėje.”

Kada 19—20 dd. liepos faktiškai be
ginkliai Madrido gyventojai, Barcelonos 
ir kitų miestų piliečiai, atrėmė fašistų 
atakas, tai atsirado žmonių, kurie darė 
išvadas, kad karas prieš fašistus jau iš-

laimėtas arba turi visus davinius jo lai
mėjimui.

Svarbu atžymėti vienas juokingas, bet 
svarbus faktas. Dar pat pradžioj fašistų 
sukilimo, kada Vokietijos ir Italijos fa
šistinės armijos koncentravosi prieplau
kose, esančiose generolo Franco rankose, 
arba veržėsi per Portugalijos sieną į Is
paniją, tuo laiku, kada legališkai Ispa
nijos valdžiai buvo uždrausta gauti už- 
sienyj ginklų, tai buvo labai plačiai pa- 
sklydęs įsitikinimas, kad net be didesnės 
mobilizacijos, Ispanijos demokratija pa
jėgs sutrėkšti fašistų sukilimą, nepai
sant stokos ginklų ir amunicijos.

Daug laiko prabėgo pirm, negu buvo 
atsiektas aiškus supratimas tikrojo cha
rakterio Ispanijos piliečių karo. Bėgyj 
kelių savaičių komandieriai iš Penkto 
Pulko su palaikymu “Mundo Obrera” rei
kalavo militarizuoti liaudies miliciją ir 
tą atlikti kuo1 greičiausia. Nepaisant di
delės stokos komandierių, buvo daroma 
viskas, kad paversti Penktąjį Pulką į 
pirmos rūšies karinę dalį.

Svarbiausiu siekiu Tarptautinės Bri
gados buvo—tarnauti pavyzdžiu, demon
struoti, jeigu galima taip išsireikšti, 
prieš Ispanijos didvyrišką milicijos sis
temą, kad jai reikia persiorganizuoti į 
armiją sėkmingam vedimui šių dienų 
karo. Pavyzdžiai Thaelmanno skyriaus 
parodė, kaip greitai ir gerai liaudies mi
licininkai moka persiimti armijos dva
sia, organizacijos forma, kad atsakyti šių 
dienų karo reikalams, net ir apkasų ka
ro vedimui, kurį ispanai pradžioje nei
gė, kaipo “nedrąsų” ir “neispanišką”.

Kada pirmu kartu Thaelmanno grupė 
atliko savo bandymus Barcelonos karei
vinėse, Jai susirinkusi minia, kurios tar
pe buvo nemažai milicininkų, žiūrėjo į 
tai, kaip į paprastą žaislą, kuris nieko 
bendro neturi su problemomis, stovinčio
mis prieš Ispanijos liaudį, ir su karo me- 
todomis. Susirinkusiems atrodė, kad tai 
paprastas vokiškas karo paradas.

Prabėgo savaitės laiko ir kitos milici
jos dalys įvedė tą pat, ką pirmiau pada
rė Thaelmanno milicijos būrys. Greitai 
po to Liudvig Reen aplankė Aragonų ka
ro frontą ir su pasitenkinimu nurodė, 
kad pirmu kartu tam tikrame fronte at
sirado apkasai, kurie galėtų pasitarnauti 
pavyzdžiu bent kuriai Europos šalies ar
mijai.

(Bus daugįau)

Reikalinga Draugui J. Karsonui Pagelbėti
Jau plačiajai visuomenei 

Naujojoj Anglijoj yra žinoma, 
kad mes turime savo tarpe vie
ną iš geriausių mūsų draugų 
nelaimingą, be abiejų kojų, 
kurias jam apie 20 metų atgal 
traukinys nupjovė ir jis iš 
kompanijos už tai nieko nega
vo. Taigi jis pirmas dirbtinas 
medines kojas įsigijo su drau
gų pagelba ir jas 14 metų iš
nešiojo, bet pastarosios jau 
baigia griūt ir jis ėmė drau
gams bėdavot. Taigi draugai 
ir vėl jį suramino ir jam antras 
kojas nusitarė papirkti. Tai 
labai gražus darbas.

Draugai ir draugės, visi tu
rim pasidarbuot tame reikale. 
Mes žinom, kad mums visur 
reikia aukot ir dirbt, bet žino- 
kim, kad mes neturim ir savo 
artimų draugų užmiršt ir pa
likt “dievo malonei’’. Turim 
viens kitą nelaimėj gelbėt. 
Jau hudsoniečiai gerai pasi
darbavo ir sukėlė tam reikalui 
$128.25, o nuo spaudos pikniko 
yra auka $50. Tai jau viso yra 
sukelta $178.25, o tos jo kojos 
kainuos apie $300. Jau drg. J. 
Karsonas užsisakė naujas ko
jas lapkričio 1 d., kurios bus 
gatavos už šešių savaičių, o 
draugai hudsoniečiai davė tai 
firmai $100 rankpinigių. Tai
gi likusieji turi būt greitoj at
eityj sukelti per ALDLD 7-to 
apskričio kuodas. Taigi malo
nėsit, draugai-gės, greit ir 
smarkiai tam brangiam reika
lui pasidarbuot ir nedarykit 
kompromisų: kiek kuri kuopa 
tam reikalui uždirbsit, visus ir 
siųskit 7-to apskr. valdybai, o 
ji turėtų taipgi visus atiduoti

draugui J. Karsonui. Jeigu 
jam ir liktų keli desėtkai do
lerių nuo kojų, tai nereikėtų 
tam pavydėti, nes jam visko jo 
gyvenime trūksta. Jo forničiai 
jau niekam neverti, tik gre
mėzdai, sulūžę, surūdyję, taip
gi drabužių neturi. Gal ką nors 
iš reikalingiausių dalykėlių 
įsisteigtų, o už tai jis mūsų 
neužmirš ir dąr geriaus dar
buosis visos darbininkijos la
bui.

M. P.

Philadelphia, Pa.
Pavykęs Koncertas ir Vakarienė

Nedėlioj, lapkričio 7 d. Rusų 
ir Lietuvių namo komitetas su
ruošė savam name koncertą su 
vakariene, žmonių į parengimą 
atsilankė pusėtinai daug ir 
kaip tik galima buvo sutalpinti 
į savą namą. Koncertinė progra
ma buvo gana graži ir ji j i susi
dėjo tik iš vietinių rusų ir lietu
vių meno spėkų. Lyros Choras, 
vadovaujant jaunam’J. Bulaų- 
kai, sudainavo kelias daineles 
labai vykusiai. Solo kelias dai
neles gražiai padainavo panelė 
N. Statkevičiūtė. Merginų Gru
pe, vadovaujama N. Statke- 
vičiūtės, irgi labai puikiai pasi
rodė,ir jos vertos kredito. Rusų 
Choras, puikiai išlavintas jauno 
vedėjo, sudainavo gana puikiai; 
rusų balalaikų orkestrą irgi su
grojo kelis kavalkus gana sėk
mingai. Pvi jaunos mergaitės, 
seserys Cepovich, puikiai pašoko

porą rusiškų šokių, griežiant ru
sų balalaikų orkestrai, kas tie
siog stebino publiką, žodžiu sa
kant, koncertinė programa buvo 
puiki, nors ir į labai trumpą 
laiką prirengta. Buvo ir kalbė
tojų nuo lietuvių ir rusų, kurie 
pasakė po trumpą prakalbėlę 
apie sukaktuves 20 m. Lapkričio 
revoliucijos.

Skani Vakarienė
Po koncertinei programai bu

vo duodama vakarienė, kurią la
bai skaniai pagamino patyręs 
virėjas d. Povilaitis. Virėjo pa- 
gelbininkai buvo draugai ir 
draugės: virėjo sūnus Povilaitu- 
kas, Volaitienė, Mulokiūtė ir 
vienas draugas nuo rusų. Valgį 
ant stalų išnešiojo Lyros Choro 
jaunos merginos: Alice Liekis, 
Olga Mačys, Genie Mačenas, 
Olga Norvick, Blanche Korsak, 
Frances Gedviles ir dat keletas 
kitų pagelbėjo, .kurių nespėjau 
sužinoti pavardžių. Rengimo 
komisija tarė labai daug kartų 
ačiū visiem jauniem ir seniem, 
kurie tik prisidėjo ir pagelbėjo 
su savo darbu prie surengimo 
šito puikaus vakaro, kuris buvo 
da pirmą kartą rengiamas rusų 
ir lietuvių bendromis spėkomis. 
Manoma, kad ir ateityj bus su
rengta daugiau tokių gražių 
parengimų. Beje, laike vakarie
nės buvo nutraukta yakąrienės 
dalyvių, paveikslai. Lietuviai, 
kurie dalyvavo nusitraukime to 
paveikslo ir nori tą paveikslą 
įsigyti, kreipkitės pas namo gas- 
padorių, drg. Ostro, 735 Fair
mont Ave., o jis jums jį suteiks.

Tai Tiek Dabar.

PITTSBURGH, PA. R

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

(267-268)
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

ir
B.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 149 kp. svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienj, 14 d. lapkr., 
10 vai. ryto, pas drg. Butvilus, 4620 
Melrose St. Prašome visų būti laiku.

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadieni, penktadienį ir šešta

dieni, lapkričio 11-12-13 dd. įvyks su
vienytų Draugijų metinis Bazaras, 
nuosavam name, 29 Endicott St 
Kviečiame visus atsilankyti j Bazarą, 
išbandyti savo laimikį nes bus gra
žių daiktų laimėjimui. Taipgi skanių 
užkandžių ir muzikos. (264-268)

LDS 
rengia 
13 d. 
White Eagle Hall, 35-37 E. 23rd St. 
Grieš du benai visokius šokius. Įžan
ga 40c. — Kviečia Kom. (266-268)

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

CLEVELAND, OHIO
Lapkričio 15 d., LDS visų kuopų 

valdybų susirinkimas yra šaukiamas 
pas drg. S. K. Mazan, 722 E. 128th 
St., 7:30 vai. vak. Nariai valdybų 
dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Narys.

(266-268)

BAYONNE, N. J.
26-ta kp. bendrai su IWO 
šaunų balių su šokiais, įvyks 
lapkr., šeštadienio, vakare,

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. lapkr., sekmadienj, 1-mą vai. 
po pietų, pas dd. Valickus, 256 Walk
er St. Visi draugai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime daug svarbių 
dalykų aptart. — Org. G. S.

(266-268)
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Na, ar jau visi žinot, kas bus 
lapkričio 21 ir 28 dienomis L M. 
D. Svetainėje? Lapkričio 21 d. 
bus puiki Chop-Suey vakarienė. 
Rengia K. P. lietuvių frakcija. 
Pradžia lygiai 6 vai. vak. Minė- 
toj vakarienėj dalyvaus ir drg. 
A. Bimba. Surengimui vakarie
nės bus gerai patyrusios gaspa- 
dinės iš North Side, Pittsburgh. 
O North Side moterys labai ge
rai moka valgius gamint, ypa
tingai Chop-Suey su grybais ir 
vištiena. Taipgi svarbu kiekvie
nam išgirst drg. A. Bimbos pra
kalbą.

Lapkričio 28 dieųą — didysis 
koncertas, kurio programą iš
pildys Mainierių Kvartetas, iš 
Shenandoah, Pa., vadovaujant 
drg. Zdaniutei-Judzentavičienei; 
drg. S. Kuzmickas, solistas, ba
ritonas' kroatų stygų orkestrą, 
merginų kvartetas, taipgi bus 
akrobatiškų šokikių. Svarbiau
sia tai garsusis Mainierių Kvar
tetas, kurio1 vardas skamba po 
visas Amerikos lietuvių koloni
jas. Drg. S. Kuzmickas, savo iš
lavintu balsu linksmina klausy
tojus visuos Amerikos didmies- 
čiuos. Drg. S. Kuzmickas vieną 
kartą dainavo Pittsburghe, lai
ke APLA 27 Seimo bankiete. 
Kurie girdėjo, visiem labai pati
ko, klausėsi ir gėrėjosi S. Kuz
micko žavėjančiu balsu. Apart 
dainininkų, šokikų bus gerų 
smuikininkų. Draugė Vainorienė 
su savo sūnum grieš smuikų du
etus ir solo, žodžiu sakant, kon
certas bus labai gražus ir vertas 
pamatyt.

Norint nusipirkt tikietus iš- 
kalno, galit gaut sekančiose vie
tose : Soho daly pas L. M. D. 
Kliubo gaspadarių P. Slieką; 
North Sidėj pas J. Gasiuną ir 
pas D. Lekavičių, S. S. Pitts
burgh, pas J. Varnagirį, 1930 
Carson St.; McKees Rocks, pas 
J. Miliauską; Braddock, pas G. 
Urboną; Cuddy, Pa., pas J. Pa- 
dubanį; New Kepsingtone, pas 
J. Chuplį; Monongaheloj, pas J. 
Adomaitį; Washingtone, pas 
Aleką Batles, A. Pipirą, užeigoj, 
3807 Batler St.

Draugai, minėtosna vietosna 
tikietai išsiuntinėta. Malonėkit 
pasidarbuot kiekvienas savo ko
lonijoj, nes tokių pramogų ne 
tankiai pasitaiko. Kadangi kon
certas rengiamas “Laisvės” nau
dai, o dabar eina jos vajus, tai 
jeigu negalima pasidarbuot ga
vime naujų skaitytojų, tai nors 
bendrai dirbkim surengimu kon
certo, o ypatingąi kuomet atva
žiuoja laukiami garsūs daininin
kai iš Shenandoah, Pa. Mūsų 
pareiga dėt pastangas, kad 
darbas būtų naudingas ir našus.

Padaugėjo Mokinių
Valstybinėje prof. Būgos var

do gimnazijoje šiemet žymiai 
padaugėjo mokinių.' Atidarytos 
dvi pirinos klasės. Dabar gim
naziją lanko apie 250 mokinių.

šeimos Tragedija
Zarasų prekybininko Landės 

duktė ištekėjo už vieno Kamajų 
gyventojo ir, susilaukė dukters. 
Po gimdymo 6 d. gulėjo Zarasų 
apskr. ligoninėje, bet* dar ne
visai sveika buvo kaž kodėl išra
šyta iš ligoninės. Parvykusi na
mo spalių 5 d., savo dukterį įme
tė į šulinį, o paskui ir pati įšo
ko. Vaikas prigėrė, o motina 
buvo ištraukta, nes šulinyje bu
vo nedaug vandens.

Puslapis Penktas

Kultūros Švietimo Draugi
jos Knygynas

Šiauliai, Tilžės g. 153, tel. 233 
siūlo pirkėjams mieste ir provin
cijoje: rašomąją medžiagą, 
įvairius vadovėlius, beletristikos 
naujienas, vaidinimui veikalė
lius ir kt. knygas.

NAUJIENA! Mūsų knygyne 
gaunamos Sovietų knygos ir So
vietų žurnalai! Skubiai atlieka
mi užsakymai paštu.

HUDSON, MASS.
Metinis Balius ir šokiai

Rengia “Laisves” Pašalpinč Drau
gystė, įvyks subatoje, lapkr.-Nov. 20 
d. L. P. K. Svet., 17 School St. Pra
džia 7:80 vai. vak. Grieš gera orkes
trą iš Maynard, Mass. Draugės ir 
draugai kaip vietiniai, taip ir iš apy
linkės , kviečiam visus atsilankyt 
skaitlngai, bus visokių pamarginimų 
ir laimėjimų. Užtikrinam, kad būsite 
visi pilnai užganėdinti ir linksmai 
laiką praleisite iki vėlumai. — Ren
gėjai.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. Visiems Nariams
Susirinkimas įvyks 14 d. Nov., 2 

vai. po pietų, Easton Baking Co. Sve
tainėj, 34 N. 7th St., Easton, Pa. 
Malonėkite būti laiku, nes buę dele
gatų rinkimas į 6 Apskr. Bus 
daugiau svarbių reikalų. — J. L.

BRIDGEWATER, MASS.
Antradienį, 16 d. lapkričio įvyks 

prakalbos, kurias rengia ALDLD kp. 
Red Men Svet., 7 v. v. Kalbės drg. 
J. Bondžinskaitė iš Brooklyno. Jinai 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos 
ir pasakys daug įdomių dalykų, todėl 
kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(268-270)

Jautis Subadė žmogų
Radviliškio vi. Aukštelkų kai

me ūkininkas A. Vitkauskas nu
ėjo į tvartą pašerti veislinį jau
tį. Jautis prirėmė šeimininką 
prie sienos ir pradėjo badyti. 
Kol subėgo į šauksmą žmonės t,,e ’ciįįŽ 
Vitkauskas jąu buvo nebegyvas. 169 Avo^

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

NOTICE is hereby given that License
RW00344 has been issued to the undersigned 
to sell beer apd ’wino at reatil under Section 
1-32A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 228 Carroll St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTICO FELICE
228 Carroll St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
troll Law at 185 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
AVENUE U WINE & LIQUOR STORE. INC. 
185 Avenue U Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL6072 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 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDE
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL5767 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 527 Bushwick Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. »

MILLIE BROOKS 
(Bushwick Bar & Grill)

527 Bushwick Ave., Brooklyn, N. X.

NOTICE is hereby given that License Nq. 
RL13I2 has been issued to the undereigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 667—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
Waterfront Bar & Grill

667 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7399 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 38 Bogart St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN, INC.
38 Bjog«rt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herebyX given that License No. 
RL4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed

, 'CARMĘELĄ STANSELLA 
d-b-a L. & S. Bar & Grill

■ Brooklyn, X-
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRAĘORIUS 
660 Grand Street,- Brooklyn, N. Y<

VARPO KEPTUVE
• %

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

Rūgšti ruginė, snr'di ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, ’sen- 
vičiam duona, balta duona, £aleh 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, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Valgykite Medų

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

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

____  VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNRS
jjįos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokj 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir ” ’ “įūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimus Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tar» Union s*ir Irving Pl- New York
Valąpdoą: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M,

g y";
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PHONE PULASKI 5-1090

OPEN DAY AND NIGHT
Su Ja Pasimatysime Rytoj, Labor Lyceum

JOHN VALEN

ir $1.65. sveiką pagavo.

Emilia Mickūnaitė, sopranas.

4

FRANK D0M1KAITISI'

RESTAURACIJA
Lorimer St., “Laisves” Name417 Brooklyn,

X

FOTOGRAFAS
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Plėšikai kartą tikrai apsigavo. 
Jie pribuvo apiplėšt lošėjų kliu- 
bą, 66 W. 52nd St., N. Y., bet

“La Traviata.” Ariją taipgi dai
nuos lietuviškai.

geriausį pasižymėjimą gavime 
narių partijai.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

T r o e 11 e r i ų šeimynai, 275 
Driggs Ave., prie bado ir rūpės-

džiąją sukaktį. Prasidės 8 v. rymuį kratos ant gembleriauto- 
yakaro. įžanga 50c, 75c, $1.10 , jų, vieną plėšiką pašovė, o kitą

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

REIKALAVIMAI
Reikalinga jauna moteris ar mer

gina, kuri gali atsakomingai atlikti 
general} namų darbą ir padėti prie 
dabojimo dviejų vaikų. Šeimininke 
pageidauja, kad ji gyventų kartu, 
gaus savo atskirą kambarį. Mokestis 
$40.00 į mėnesį, šaukite: Beachview 
2-8577. (267-269)

PARDAVIMAI
Parsiduoda pečius tinkamas res

tauracijai arba bekernei. Su voga, 
duonai ir keiksam 'blekės ir kiti rei
kalingi dalykai. Viskas lėšavo $200, 
dabar parduodame už $90. Labai pa
rankus pečius, bile kur galima pas
tatyti ir kepti. Kreipkitės po num. 
256 Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
kampas Scholes St. (267-268)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T*A Triangle B-3621 

Brooklyn, N. Y.

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

Sleeping Accomodations.

IŠRANDA VOJ1MA1
Pasirandavoja penki didelį šviesūs 

kambariai naujai išmaliavoti. Renda 
$20.00. Kreipkitės pas Mrs. Abra
hamson, 402 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. (266-268)

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuvėm 
l>arčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avėnue) 

BROOKLYN. N. Y.

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 Ilaveineyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

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.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų 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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
Ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L. N. T.

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

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

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

BROOKLYN, N. Y.
TelA Glenmore 5-6191

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8888

SPECIAL RATES

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

Išgirskim Paskilbusius Lietuvių Dainos ir Mu 
zikos Talentus "Laisvės” Koncerte Rytoj 
Lapkričio 14,3 Vai Labor Lyceum Salėje!

0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minios Darbo Žmonių Šį Va
karą Trauks į Sovietų 

Sukakties Minėjimą

K. Menkeliūniūtė Išvyksta 
Italijon; Dar Dalyvaus 

“Laisvės” Koncerte
Dainininkė Konstancija Men

keliūniūtė neužilgo išvyksta Ita
lijon, kur mano apsigyventi il
gesnį laiką. Atsisveikinimui su 
laisviečiais, Menkeliūniūtė daly
vaus “Laisvės” koncerte—sudai
nuos keletą dainelių.

Brooklyniečiai, taipgi apylin
kės kolonijų lietuviai, su kuriais 
d. Menkeliūniūtė susigyveno il
gus metus tarnaudama lietuvių 
visuon/ėnei dainos srityje, “Lais
vės” koncerte turės progą dar 
kartą išgirsti jos dainų, pasima
tyti ir palinkėti jai laimingos 
kelionės ir geros kloties anapus 
vandenyno.

Sovietų Sąjungos 20-ties 
Metų Sukakties minėjimas 
įvyks šį vakarą, šeštadienį, 13 
lapkričio, milžiniškoj Madison 
Square Garden salėj, 50th St. 
ir 8th Ave., N. Y.

šiam minėjimui rengiama iš
kilmingiausia programa iš vi
sų buvusių. Du šimtai parink- 
tinių aktorių suvaidins masinį 
vaizdą “šeštadalis Pasaulio,” 
kuris perstatys Sovietijos isto
rinius nuotikius. Kalbės Foste- 
ris, Fordas ir kiti. Dalyvaus 
50 Lincolno Brigados vetera
nų. Taipgi bus iškilmingas ma
sinis priėmimas 3,000 naujų 
narių, įstojusių Komunistų 
Partijon bėgiu pastarųjų dvie
jų mėnesių.

Dalyvaus iš visos valstijos 
sukviesti- geriausi K. P. vaji- 
ninkai.

Visi lietuviai darbo žmionės 
kviečiami su visų kitų tautų 
darbininkais . paminėti šią di- ten buvus slaptoji policija, da-

Nebepakęsdamas Bado 
Vaikas Pasikorė

Šeštadienis, Lapkr. 13, 193*
- i ) --i . - —

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Apie šią puikiąją lietuvių dai
nininkę jau buvo pasakyta kai 
kas, bet toli ne viskas, ką apie 
ją galima būtų pasakyt. Apie 
jos pasirodymus po sugrįžimo iš 
Europos, kur ji dainavo Italijos 
operose, taipgi ištisus metus 
Lietuvos Valstybės Operoj, kaip 
Philadelphijoj, jos gimtiniame 
mieste, taip ir Chicagoj, kur ji 
koncertavo, vienas iš daugelio 
panašių atsiliepimų amerikoniš
koje spaudoje mums ją atreko- 
menduoja sekamai:

“Techniškai Mickūnaitė yra 
pasiekus laipsnį, kad ji gali dai
nuot sunkiausias arijas iš “Bar
ber of Seville” ir varpų dainą iš 
‘tLahme” su visu jų puikumu ir 
varsuotumu.

“Kitos dainininkės jas daina
vo ir dainuos. Tačiau p. Mickū
naitė viršija aukščiausios rūšies 
balsu, su žėrinčiu gyvumu, ku
ris padabina kiekvieną jos dai
nuojamą frazę.”

“Laisvės” koncerte Emilija 
Mickūnaitė dainuos lietuvių dai
nas: “Mano Gimtinė,” “Rods 
Parpulčiau” ir ariją iš operos

Kiti svečiai operų dainininkai 
bus Antanas Banys iš Philadel- 
phijos, Edna Vaivadaitė iš Ro- 
chesterio, ir liaudies dainininkas 
Stasys Kuzmickas iš Shenando
ah.

Iš vietinių programoje daly
vaus mūsų mylima ir vis augan
ti dainoje Aldona Klimaitė, visų 
rytinių valstijų lietuvių žymiau
sia dainos grupė Aidbalsiai, va
dovaujami B. L. šalinaitės, 
smuikos artistas Vytautas 
Dvarackas iš Newarko ir Vikto
ro Baker vadovaujamas stygų 
sekstetas, vietinis. Taipgi bus 
profesionalė klasikinė šokėja 
Carlotta Montez.

“Laisvės” koncertas įvyksta 
rytoj, 14 lapkričio, 3:30 po pie
tų, Labor Lyceum salėj, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne. Prašo
me visus pribūt laiku. įžanga 
50 c., 75 c. ir $1. Po koncerto 
šokiai prie Geo. Kazakevičiuko 
orkestros. Vien šokiams bilie
tas 50 c.

TDA Lietuvių Kuopa 
Rengia Prakalbas

Draugas Leonas Prūseika 
Kalbės Pil. Kliube

Pribuvo Ankstybieji “L” 
Koncerto Svečiai

Penktadienio rytą apsilankė 
“Laisvėje” Helena Žukaitė ir 
______ ________ j iš Bing
hamton, N. Y. Jos atvyko daly- 
vaut “Laisvės” koncerte, taipgi 
pamatyti didįjį Sovietų Sąjun
gos 20-ties metų sukakties mi
nėjimą Madison Sq. Gardene. Iš 
Binghamtono tikimasi daugiau 
svečių.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Lietuvių 17-ta kuopa 
rengia prakalbas 28 šio mėnesio, 
2 vai. po pietų, “Laisvės” sve
tainėj. Kalbės daktaras J. J. 
Kaškiaučius. Kuopos susirinki
me, kuris įvyks šį trečiadienį, 17 
lapkričio, 7:30 vakaro, “L.” sve
tainėj, turėsime išsirinkti pra
kalboms tvarkos vedėjus ir ko
misiją, kad pasidarbuotų naujų 
narių gavime. Taipgi turėsime 
plačiau apkalbėti apie einantį 
vajų už paliuosavimą 5 Scottsbo
ro negrų jaunuolių. Nariai skait
lingai dalyvaukite šiame susirin-

Bedarbių Prakalbos

Org. M. Unifaciev.

A. Mureika.

Workers Alliance Lokalas 
(rusų) rengia prakalbas 

• lapkričio, pirmadienio vaka
ru 28 Graham Ave., įėjimas iš 

oise St. Kalbės apie Liau
dies Frontą. Po prakalbai klau- 

, j kuriuos kalbėtojas atsa- 
KvieČiame ir lietuvius at-

Sužinoję, kad d. Leonas Prū
seika atvyksta į “Laisvės” kon
certą ir čionai pasiliks keletą 
dienų, lietuviai komunistai nu
sprendė pasinaudot šia proga ir 
ant greitųjų suruošt jam prakal
bas. Jos įvyks šį antradienį, 16 
lapkričio, 7:30 vakaro, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kaip žinia, d. Prūseika ką tik 
sugrįžo iš ilgo maršruto Paci- 
fiko pakraštyje—Kalifornijoj ir 
kitose tolimose valstijose,—kur 
sakė prakalbas ir aplankė ten 
gyvenančius mūsų draugus, tad 
jo prakalbose išgirsime įdomių 
dalykų ne vien apie darbininkų 
judėjimo reikalus, bet ir apie sa
vo draugų gyvenimą tolimuose 
vakaruose.

’•“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

čių pereitą antradienį dar prisi-’ pau]ina Jasilionienė 
dėjo skaudus liūdėsis, nes jų 
13 metų sūnelis William, gabus 
mokinys, rasta pasikoręs.

šeimyna jau nuo senai mito 
tik avižiene tyre ir obuoliais. 
Šeimynos tėvas, seniau dirbęs 
Brooklyno Edison Co., pora me
tų atgal atleistas iš darbo po su- 
sižeidimo ir dabar Kings Coun
ty Ligonbutyje laukia operaci
jos nuo dvigubo patrūkimo.

Sūnus Harold, 21 metų, WPA 
darbininkas, negana uždirba už
laikymui šeimynos, tad ir Wil
liam liuosu nuo mokyklos laiku

Šiemet Sovietų Sąjungos 20 
Metų Sukakties minėjime, Ma
dison Sq. Gardene, dalyvaus 
būrys geriausių Komunistų Par
tijos budavotojų iš šešiolikos 
apskričių šioj valstijoj. Juos 
pakvietė specialiais garbės sve
čiais Komunistų Partijos New

dirbdavo pripuolamus darbus,' Yorko Valstijos Komitetas už 
kad padėt išlaikyt šeimyną, bet 
ir to nebuvo gana maistui ir 
rendai. Galbūt vaikas apsiskait- 
liavo, kad viena burna esant 
mažiau šeimai būsią lengviau. 
Dėlto antradienio vakarą jis 
biskį užvalgė paprasto jų valgio 
“oatmeal,” išėjęs prakapojo mal
kų trečiadienio rytą pečiui pa- 
kurt, paskui nuėjo savo kamba
rin.

Jo sesuo Rūta, 20 metų, pu
siaunaktį sugrįžus namo, rado 
Williamą pasikorusi. Išsigandu
si, ji prikėlė motiną ir vyresnįjį 
brolį, nupjovė virvę, pašaukė 
gydytoją, bet vaiko nebeatgai- 
vino. Dabar jo mažesnieji bro
liukai Thomas ir James verkia, 
o vyresnieji liūdi ir rūpinasi, 
kad neturi nei kuo palaidoti.

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

gLSbJ

F ■Ir

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

Cacchione Jau Trečias

Vagia Darbininkų Balsus

likono Graham ir demokrato 
Kinsley. Suktybė ištaisyta ir

Dr. Herman Mendlowit?
88 METAI PRAKTIKOS 

522 Bedford Avenue ■ 
arti Taylor St., Brooklyn, N. V 

Tel. Evergreen 7-1312

Komunistų kandidatas į Mies
to Tarybą einančiuose balsų 
skaitliavimuose jau pašoko tre
čiuoju. Tai nepaprastai didelis 
reiškinys aky vaizdo j e fakto, kad 
Brooklyne kandidatavo. 99 as
menys, daugiausia republikonų 
ir demokratų, taipgi visokių ne
priklausomų. Kadangi Brookly
ne manoma rinkt apie 8 “coun- 
cilmanus,” tad manoma, kad 
Cacchione galės būt išrinktu, 
net jeigu tolimesnėje skaitlia- 
vimo eigoje ir neišsilaikytų tre
čiuoju.

Darbiečiai, Hollander, Brook
lyne, ir Quill, Bronxe, tebesilai
ko antroj vietoj.. z

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių* 

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

sivažinėjimams, 
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Vedamasis balsų klastavimo 
tyrinėjimas ketvirtadienį iškėlė 
tiesioginį darbininkų balsų vogi
mą Bronxe. Surasta, kad viena
me rinkimų distrikte 100 balsų, 
paduotų už darbiečius Quill ir 
Ninfo, taipgi komunistą Begun,
pavogta ir padalyta tarp repub-balsai grąžinti jų savininkams.

OFISO VALANDOS
nuo 1-8 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 18 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefoną*: EVergreen 7-4881




