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EXTRA!
FAŠISTAI SUŠAUDĖ 60
MAURŲ DEMONSTRAN

TŲ TETUANE

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7«OO 

Metams
London, lapkr. 15. — Ge

nerolo Franco fašistai Ispa
niškoj Morokkoj sušaudė 
60 areštuotų maurų, kurie 
dalyvavo demonstracijoj, 
reikalaudami nesiųsti dau
giau morokkieči ų karan 
prieš Ispanijos respubliką.

Pasitvirtina žinia, kad su
sikirtimuose su Franco ka
riuomenė Tetuane liko nu
kauta šimtas demonstrantų 
ir 30 ispanų fašistų.

ITALIJA KOVOJA PRIEŠ 
PASMERKIMĄ 

JAPONIJOS

Brussels, Belgija, lapkr. 
15. — Atstovai Jungtinių 
Valstijų, Francijos ir Ang
lijos pagamino pareiškimą 
“devynių” valstybių konfe
rencijai prieš Japoniją. At
meta visus Japonijos išsisu
kinėjimus, kuriais jinai tei
sina savo įsiveržimą Chini- 
jon; aštriai peikia Japoni
ją, kad jinai atmeta pasiū
lymus taikytis su Chinija. 
Pareiškimas taip pat, nors 
neaiškiai, grasina panaudot 
prieš Japoniją tūlas priemo
nes, idant priverst ją pasi
traukt iš Chinijos.

Mussolinio atstovai deda 
visas pastangas, idant kon
ferencija atmestų pasmerki
mą Japonijai ir grūmojimą 
jai. '

Chinijos delegatas dr. 
Wellington Koo įrodinėja, 
kad jeigu kitos šalys nepra
leistų Japonijai aliejaus, ge
ležies, plieno, nikelio, man
gano ir švino (alavo), tai 
Japonija negalėtų ilgai ka
riaut prieš Chiniją ir būtų 
priversta pasitraukti.

CHINŲ KALNIEČIŲ AR
MIJA PRIEŠ JAPONUS

Fengyang, Chinija, lapkr. 
15.—Atvyko nauja chinų ar
mija iš Szechuano prieš ja
ponus šiauriniame fronte. 
Šie kareiviai yra ypač išla
vinti partizaniškai kautis 
kalnuose. Komunistinė 8-to 
Ruožo armija, pasidalinus 
į nedidelius, greitus būrius, 
užpuldinėja japonus.

700 JAPONŲ ORO BOM
BŲ FAKTINAI SUNAIKI

NO SOOCHOWĄ

Shanghai, lapkr. 15.—Ja- 
' ponų lėktuvai per 30 valan

dų paleido 700 bombų ant 
Soochowo, 200,000 chinų 
miesto, už 45 mylių į vaka
rus nuo Shanghajaus. Tuo- 
mi beveik sunaikino Soocho- 
wą.

FAŠISTINIAI STUDEN
TAI ĮDEGINO NAZIŲ 

'KRYŽIŲ ŽYDUI

Newark^ Delaware, lapkr. 
15. — Fašistuojantieji stu
dentai vietinio universiteto 
įdegino nitriška rūgščia 
svastikinį nazių kryžių į vei
dą naujokui žydui studen
tui J. Holzmanui. Du kitus 
žydus jaunuolius irgi su- 
bjauriojo ta skaudžia rūgš- 
v • čia.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis, lapkr. 15. — 
Fašistai vėl skleidžia suži- 
nius melus apie Madrido gy
ventojų neva “bruzdėiimą” 
prieš liaudies valdžią.

Shanghai, lapkr. 15.—Jei
gu Japonija apsidirbtų su 
Chinija, japonų karininkai 
grasina išteriot visus chinų 
komunistus.

Hartford, Conn..—Spalių 
mėnesį dar 1,410 darbinin
kų paleista mieste iš įvai
rių darbų.

No. 270 Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio 16, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

ROOSEVELT ŠAUKIA 
VISUS BEDARBIUS 
U2SIREG1STRU0T

Tik Tada Galima Bus Iš- 
dirbt Planai Aprūpint Juos 

Darbais ar šalpomis

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsišaukė į 
visus bedarbius ir tik dalį 
laiko dirbančius, kad šį ant
radienį, lapkričio 16, atsa
kytų raštiškai į klausimus, 
kuriuos gaus ant tam tikrų 
atviručių. O paštininkai iš
nešios 60 milionų tokių at
viručių, į kiekvieną namą 
Jungtinėse Valstijose.

Rooseveltas sakė, kad, iš- 
pildydami tas atvirutes ir 
taip užsiregistruodami be
darbiai ir dalį laiko tedir
bantieji, prisidės tuomi prie 
šalies “gydymo nuo nedar
bo.” . . ?

Savo kalboj jis išsireiškė, 
kad valdžia, kiek tik galėda
ma, vykdys prižadą neleist 
nė vienam žmogui badant 
Amerikoj. Rooseveltas taip
gi žadėjo stengtis paakstint 
darbus įvairiose pramonėse, 
idant jos galėtų “sugert” 
bedarbius.

Pranęšama, kad tuo tiks
lu prez. Rooseveltas šauks 
ir konferenciją fabrikantų 
ir darbininkų vadų.

Aprūpint žmones darbais 
tai yra “uždavinys kiekvie
nos civilizuotos šalies, o ne 
tik mūsų,” pareiškė Roose
veltas: “Kai kurios šalys tą 
klausimą sprendžia, atida- 
rydamos milžiniškus ginkla
vimosi darbus, bet mes, 
amerikiečiai, nenorime taip 
spręst bedarbės klausimą.”

Pirmas žingsnis, kas lie
čia “planingą” aprūpinimą 
darbais ar pašalpomis; tai 
sužinot, kiek tikrai yra 
darbių, sako Rooseveltas.

Amerikos Darbo Federa
cija skaičiuoja, kad šiuo lai
ku esama 8,000,000 bedar
bių šioj šalyj; kai kas sako, 
mažiau, o kiti—daugiau.

KARVĖS IŠGELBĖJO
ŽMONES NUO ŠARKIŲ
Norfolk, W. Virginia. — 

Išgelbėta 21 iš 28 jūrininkų 
Graikijos laivo “Tzenny 
Chandris,” kuris per audrą 
nuskendo už keliasdešimt 
mylių nuo Hatteras iškyšu
lio. Penki žuvo jūroj; apie 
du kitus dar nieko nežino
ma.

Kai kurie nusileido su iš
sigelbėjimo valtimis ant 
vandens; bet dauguma per 
30 valandų laikėsi įsikibę į 
plūduriuojančius laivo griu
vėsius jūroj, pilnoj ryklių- 
šarkių.

Amerikiečiai sako, Šarkiai 
būtų veikiausia išžudę tuos 
jūrininkus, jeigu ne karvės, 
nuo laivo sukritusios į van
denį. Tada Šarkiai puolėsi 
prie karių ir pasisotino jo
mis, nekliudydami žmonių. 
- Apart senos geležies, 
“Tzenny Chandris” vežėsi 
keletą karvių.

DIDŽIULĖ ČIUŽINĖJIMO 
AIKŠTĖ MASKVOJ

Maskva. — Centraliniame 
Gorkio Parke yra ruošiama 
300 tūkstančių ketvirtainių 
pėdų lyguma čiužinėjimui. 
Kaip tik pradės šalt, jinai 
bus vandeniu nulieta; idant 
ledu apsidengtų.

Pirmoji sesija “devynių valstybių” konferencijos, susirinkusios Brusselyje, Bel
gijos sostinėje, svarstymui Japonijos karo prieš Chiniją. Dalyvauja atstovai nuo 

keturiolikos šalių.

Franco Sušaudė 100 iš 
Sukilusiu Morokkiečiy
Gibraltar. — Tetuane, Is

paniškoj Morokkoj, fašistų 
kariuomenė kulkasvaidžiais 
šaudė demonstruojančius 
arabus, vyrus ir moteris, 
net su kūdikiais rankose. 
Susikirtimuose nušauta 100 
demonstrantų ir 30 ispanų 
fašistų. 60 arabų areštuota.

Maršuodami į vyriausy
bės centrą Tetuane, tie mo- 
rokkiečiai protestavo, kad 
generolas Franco siunčia 
vis daugiau jų jaunuolių ka
ran prieš Ispanijos respub
liką. Fašistai daugelį jų pri
sivilioja į armiją, žadėdami 
paskui gerus darbus; kitus 
faktinai priverčia stot į ka
riuomenę. O nusiųstus Ispa- 

be* nijon morokkiečius genero-
las Franco stato pirmon ug- 
nin.
wi v. . r) i • c i* — *; luant suki iusiill rasizmą, rasistų Barbarizmas Gimtinėj Sykiu komunistai sako, jog

Madrid.—Ispanijos prezi
dentas Manuel Azana ap
lankė Madrido karo frontą 
ir savo gimimo vietą Alaca- 
la de Henares su garsiuoju 
universitetu. Nuliūdo, ma
tydamas, kaip fašistų oro 
bombos ir visokios itališkos 
kanuolės pavertė universite
tą griuvėsiais ir sudaužė is
torinę katedrą. Tai šioj ka
tedroj buvo pakrikštytas ir 
garsiausias ispanų rašyto
jas Miguel de Cervantes, 
“Don Quixote” autorius.

Dar 7 Užmušti Palestinoj

Jeruzalė. — Kruvinuose 
susikirtimuose tarp arabų, 
iš vienos pusės, ir Anglijos 
kareivių ir žydų sionistų, iš 
antros, liko nukauti šeši 
arabai ir vienas žydas. Su
žeista 8 arabai, ir 6 žydai.

Anglų kariuomenę su kul- 
kasvaidžiais apstojo vieške
lius.

Arabų revoliucinis komi
tetas Safede, prie Galilėjos 
ežero, Palestinoj, išlipdė at
sišaukimus, kurie ragina vi
sus arabus sukilti ir nuvers
ti Anglijos ir žydų valdžią 
tame krašte.

ISPANŲ KOMUNISTAI DRŪ- 
TINA LIAUDIES FRONTĄ 

KARUI PRIEŠ FAŠIZMĄ
Madrid. — Pilnaties susi

rinkime Ispanijos Komunis
tų Partijos centro komite
to jos sekretorius Jose Diaz 
gyrė dabartinę respublikos 
valdžią su dr. Negrinu prie
kyje, kaipo daug geresnę už 
pirmiau buvusį ' ministerių 
kabinetą su L. Caballero 
galvinyj. Negrino valdžia 
nepalyginamai stipriau su
organizavo kovą prieš fašis
tus.

Nors komunistai reika
lauja darbininkams ir vals
tiečiams daugiau, negu vi
durio respublikonai, vyrau
jantieji Ispanijos valdžioj, 
bet Komunistų Partija kuo 
stipriausiai pabrėžia reikalą 
visiems Liaudies Fronto ele
mentams (apart trockistų) 
sutartinai, glaudžiai veikti, 
idant sukriušint fašizmą.

karas prieš generolą Fran
co turi būt vedamas pla
čiausiais galimais darbinin
kiškais pagrindais.

Vincente Uride, žemdir
bystės ministeris, kalbėda
mas tame Komunistų Parti
jos susirinkime, užreiškė, 
kad turi būt neatlaidžiai 
slopinami tie, kurie “sten
giasi pasėt iškrikimą bei pa
sidalinimą miniose mūsų 
žmonių.”

Partijos sekretorius Diaz 
priešinosi tiem, kurie reika
lauja panaikint darbininkų 
politiniai-karinius komite
tus prie armijos, kaip kad 
norėtų padaryti tūli val- 
džibs nariai. Jis taip .pat 
stipriai pareiškė, kad darbo 
žmonės turi išlaikyt savo 
revoliucinius laimėjimus ir 
jokiu būdu nesi traukt atgal 
nuo jųjų.

Japonų Ofensyva Shantunge
Peiping, lapkr. 15.—Japo

nų komandieriai garsinasi, 
kad jų pėstininkams ir rai- 
tarijai telieką tik 15 mylių 
pasiekti Tsinaną, Shantun- 
go provincijos sostinę, šiau
rėje.

Shanghai, lapkr. 15.—Ja
ponai sakosi keliose vietose 
jau pasiekę svarbiausią chi
nų apsigynimo liniją, už 50 
mylių į vakarus nuo Shan
ghajaus.

Fašistą Atakos Arągon 
Fronte Liko Atmuštos
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Per dvi die
nas siautė audringi mūšiai 
tarp fašistų ir Ispanijos 
respublikiečių artilerijos ir 
se, šiauriniame Aragono 
f r ori te. Respublikiečių arti
lerija ir kulkasvaidžiai at
mušė visas įnirtusias priešų 
atakas ir nuvijo juos žemyn 
nuo Valde Aril kalnų, prie 
Gallego upės ir Saragossos- 
Huescos vieškelio. Ugnim 
iš viršukalnių ir tarpkalnių 
respublikiečiai paklojo dau
gelį fašistų.

Respublikos artilerija ne- 
atlaidžiai daužo priešų po
zicijas arti Valde Arena.

Ispanijos Fašistai Sutelkė 
Visas Jėgas Ofensyvai

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistų ka
rininkai sako, kad jie sutel
kę didelį daugį savo armi
jos, “kanuolės, lėktuvus, ka
ro laivus ir viską” didžiajai 
ofensyvai prieš respubliką 
visuose frontuose. Darysią 
g a 1 i n g i a usias pastangas 
“sukriušinti” liaudišką Is
paniją pirm žiemos. .

Paaukštinta Drgė Molotova

Maskva. — Sovietų komi
sarų tarybos pirmininko 
žmona žemčužina Molotova, 
taip sėkmingai vadovavo 
gražylų (kosmetikų) pra
monei, jog Sovietų vyriau
sybė dabar paskyrė ją vice- 
komisaru reikmenų parūpi- 
nimo žmonėms abelnai.

Draugės Molotovos vado
vybėj jau gana aukštai iš
vystyta gražylų pramonė ir 
pristeigta veido ir plaukų 
dailininmo įstaigų (beauty 
parlors) ne tik Maskvoj ir 
Leningrade, bet visuose So
vietų miestuose ir mieste
liuose.

Hendaye.—Penkios Tarp
tautinių Liuosnorių Briga
dos tapo sutrauktos į Ara- 
gono frontą prieš Ispanijos 
fašistus.

IŠNAUDOTOJAI KELIA TERMĄ PRIEŠ 
ROOSEVELTO {NEŠIMUS KONGRESUI, 
TAIKOMUS DARBO ŽMONIŲ NAUDAI
Anglijos Užsieninis Ministe

ris Priešingas Misijai pas 
Nazius

London. — Kuomet Ang
lijos užsienių ministeris A. 
Eden dalyvavo “devynių” 
valstybių konferencijoj Bel
gijoj (taikyt Japoniją su 
Chinija), tuo tarpu ministe
ris pirmininkas N. Cham
berlain su kitais Hitlerio 
pataikūnais nutarė pasiųst 
lordą Halifax^, valstybės 
tarybos pirmininką, Vokie
tijon, tartis su naziais apie 
jų reikalaujamas kolonijas 
ir tūlus kitus politinius pla
nus.

Lordo Halifaxo misija 
pas Hitlerį buvo suruošta, 
neatsiklausiant Edeno. Dėl 
to Eden taip įsižeidė, kad 
sugrįžęs Londonan norėjo 
pasitraukt iš ministerijos. 
Kiti. Chamberlain’o kabine
to nariai tik šiaip taip jį 
perkalbėjo pasilikti valdžio
je.

JAPONAI RAGINA ANG
LUS SUARDYT TAIKOS 

KONFERENCIJĄ

London.—“Sun-Graphic” 
praneša, kad Japonijos di
plomatai ragina Angliją at
simesti nuo vadinamos “de
vynių” valstybių konferen
cijos, kuri dabar posėdžiau
ja Brusselyj, Belgijoj, ir 
stengiasi sutaikyt Japoniją 
su Chinija'.

Japonija už tai žada Ang
lijai “atviras duris” bizniui 
Chinijoj. Bet kada Japoni-|greso sesijai, buvo varoma 
ja 1932 metais grobė Man- karščiausia propaganda per 
džuriją_ nuo Chinijos, taip- radio ir buržuazijos spau
di žadėjo ten “atviras du- įą numušt kapitalistams 
ris” kitoms sahms, o paskui taksus; tai, girdi, būk atsi- 
iš Mandzunjos išėdė euro- griebsią darbai, kurie pas- 
TAinZin iv omaviVincui 'i i? • i „ -i ______ 3 — •piečių ir amerikiečių biz
nius.

Sovietų Kova Prieš Girtybę
Maskva. — Pernai Sovie

tų Sąjungoj išgerta degti
nės tik pusė tiek, kaip bū
davo carinėj Rusijoj. Žmo
nės laimingiau gyvena, tai 
sumažėjo reikalas skandint 
savo vargus-rūpesčius deg
tinėje.

Bet Sovietų vyriausybė 
atranda, kad vis dar per
daug naudojama alkoholi
niai gėrimai. Mažint pasi
gėrimų progas, todėl, šiomis 
dienomis Maskvoj uždaryta 
52 alaus saliūnai, kurie bu
vo arčiau mokyklų ir kitų 
kultūros įstaigų. Uždrausta 
pardavinėti alkoholį 34-se 
groserhėse ir 29-se valgyk
lose, taipgi užginta degtinės 
pardavinėjimas visose ben
drose krautuvėse Maskvoj.

Leningrade ne tik areš
tuojami girtuokliai gatvėse, 
bet viešai, masiniai teisiami 
dėlei didesnės pajuokos iš 
jųjų-

FAŠISTŲ LAKŪNAI 
DEGINA KAIMUS

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Italijos ir 
Vokietijos lėktuvai įtūžusiai 
bombardavo ir degino An- 
gues ir kitus miestelius ir 
kaimus Sarinena srityj, 
Aragono fronte.

i -------------------------------------------------

Reikalauja, kad Specialė 
Kongreso Sesija Tarnautų 

Didžiam Bizniui 
Washington, lapkr. 15.-—- 

Atsidarė specialė sesija 
Jungtinių Valstijų kongre
so. Ją prezidentas Roose
veltas sušaukė tokiem tiks
lam:

Išleist įstatymą, kuris ap
ribotų darbo valandas įvai
riose pramonėse ir nustaty
tų, kiek samdytojas būtinai 
turi mokėt algos darbinin
kui;

Duot valdžiai teisę kon- 
troliuot daugį auginamų 
kviečių, bovelnos ir kitų 
lauko ūkio produktų ir fi
nansiniai paremt farme- 
rius;

Apkapot sauvalių didžių
jų, monopolinių kompanijų;

Padaryt reikalingas. per
mainas tūlose valdžios įstai
gose, idant jos sėkmingiau 
veiktų.

Bet stambieji kapitalistai 
sutelkė jau nemažą skaičių , 
atžagareivių demokratų ir 
republikonų kongresmanji 
ir senatorių sumušt įneši- V
mus, taikomus naudai dar----- —
bininkų ir farmerių. Jie tik 
stengiasi, kad kongresas nu
muštų taksus nuo kapitalo 
nepaprastų pelnų ir nuo 
bergždžiai “atsargoj” laiko
mų milžiniškų sumų pinigų. 
Jie šaukia, kad valdžia turi 
stiprint privatinį biznį fab
rikantų ir bankininkų.

Per kelias savaites pirm 
susirenkant specialei kon-

K

&

kutiniu laiku vėl pradėjo 
mažėti.

Sykiu reakcininkai perša 
sumažint valdžios išlaidas 
bedarbiam šelpti ir uždaryt 
viešuosius WPA pašalpinius 
darbus. Republikonas kon- 
gresmanas Bacon ir jo vien
minčiai baugina, kad jei 
prezidento Roosevelto pro
grama naudai darbininkų ir 
farmerių bus priimta, tai 
būk jinai “suardys biznį ir 
juo aršiau padidins nedar
bą.”

Dar nėra žinios, ar šr 
kongreso sesija priims Roo
sevelto pasiūlymus ar kapi
talo papirktų politikierių 
planus .

■<11

Japonai Trokšta Kraujo 400 
Chinų Karžygių

Nanking. — Japonija rei
kalauja išvyt iš Shangha
jaus Tarptautinės Dalies 
400 chinų smarkiausių ko
votojų, kurie ten rado prie
glaudą, kai japonai baigė 
užimt chiniškas Shangha
jaus dalis. Išvarytus iš ten 
japonai, žinoma, sušaudytų.

Šiandien oras pradėsiąs 
blaivytis ir būsią šalčiau, 
sako N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 50. 
Saulėtekis 6:42; saulėleidisF 
4:38.
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Lietuvos Universiteto Reikalai
Smetona ir jo seimas svarsto Lietuvos 

Universiteto reikalus. “Tautos vadas” 
ir “tautos atstovai” užsimojo nukarpyti 
ir tas menkutes teises, kurias universi
tete turėjo profesoriai ir studentai. Lie
tuvos žmonėse, matyt, šis fašistų žygis 
sukėlė didelį sąjūdį. Mums įdomu buvo 
išgirsti Lietuvos Komunistų Partijos 
balsą tuo reikalu. Dabar gavome parti
jos organo “Tiesos” No. 11, kuriame iš
keltas šūkis “Šalin Universiteto auto
nomijos varžymus!” Komunistai sako:

“Universitetas iki šiol naudojosi 
tam tikra autonomija. Tas ėjo mokslo 
pažangos ir studentų geresnio bendro 
išsilavinimo naudai. Dabar fašistų val
džia užsimanė ir čia galutinai uždėt 

- savo žandarišką batą, paversti Univer
sitetą savo biurokratiška, pakalikiška 
įstaiga, kurios pilnu viršininku skiria
mas švietimo ministeris. Visų dorų 
žmonių, mokslo pažanga ir laisve už- 
interesuotų, pareiga protestuoti prieš 
žandariškas fašistų valdžios užgaidas 
ir kovoti už pilną Universiteto autono
miją.”

L Gerai būtų, kad ir Amerikos lietuvių 
pažangioji visuomenė tartų savo žodį tuo 
svarbiu reikalu. Tą padaryti, mūsų su
pratimu, galėtų Amerikos Lietuvių Kon- 

§ gresas. ____________

Vėl Turime Tą Žmogų 
Pamokinti Istorijos

“Naujienų” redaktorius vėl apvertė 
istoriją aukštyn kojomis ir sako:

“Visi žino, kad šitame istorijos įvy
kyje (tai yra, nuvertime Rusijos caro 
kovo 12 d., 1917 m.—Red.) bolševikai 

’ nevaidino jokios rolės. Tuo laiku, kai 
Petrogrado darbininkai sukilo prieš 
carą, Leninas ir jo draugai sėdėjo už
sienyje. Tik jau susidarius Laikinajai 

Jį Revoliucinei Vyriausybei, Leninas at- 
»keliavo į Rusiją...”
Išeina taip, kad Leninas visą Bolševi

kų Partiją nešiojosi savo kišenių j e ir kol 
jo nebuvo Rusijoje, tol ten nebuvo nei 
Bolševikų Partijos. Bet tai netiesa. Tie- 

• sa, Leninas ir keletas kitų bolševikų gy
veno užsienyje ir iš ten teikė partijai di
rektyvas, tačiau pati Bolševikų Partija 
buvo ir veikė pačioje Rusijoje. Tai irgi 
visiems, išskyrus “N.” redaktorių, gerai 
žinomas faktas.

Tas redaktorius taip pat kalba nesą
monę, kai jis taip gražiai nušluoja Bol
ševikų Partijos rolę 1917 metų pavasario 
įvykiuose. Jis bando išaiškinti taip, jog 

’ caristinė dūmą, menševikai ir socialistai 
revoliucionieriai apsidirbo su caru. Betgi 
tai yra arba sąmoningas istorijos fu- 
šeriavimas, arba jos visiškas nežinoji
mas. Faktas yra, kad kruvinąjį ca
ro sostą sudaužė Rusijos darbininkai 
ir kareiviai, o tos buržuazinės partijos 
užbėgo jiems už akių ir pavogė nuo jų 
laimėjimus.

Kaip gi pavasario revoliucija prieš ca
rą prasidėjo ir kas ją paruošė ir prave
dė? Štai ką sako istorija: Audra prasidė
jo Petrograde Putilovo fabrike, ku
riame dirbo dvidešimt tūkstančių darbi
ninkų. Fabriko direktorius carbernis

Dubnickis pavarė iš darbo tris darbinin
kus. Tuoj aus už tuos darbininkus užstojo 
Putilovo fabrike veikus Bolševikų Par
tijos kuopelė ir iššaukė kovo 3 dieną 
streiką. Streikas taip greitai išsiplėtė, 
kad kovo 6 d. dvidešimt tūkstančių dar
bininkų maršavo į miestą ir šaukė: 
“Galas karui! Duokite duonos!”

Kovo 8 d. buvo tarptautine moterų 
diena. Bolševikų Partijos Komiteto Biu
ras išleido į Petrogrado darbininkus at
sišaukimą, kad eitų į streiką ir reikalau
tų taikos, duonos ir laisvės. Į streiką iš
ėjo 90 tūkstančių darbininkų. Viboro pu
sėje energingai darbavosi Bolševikų Par
tijos komitetas ir pravedė masinę de
monstraciją po šūkiu “Duonos!” Žinoma, 
caro valdžia grūmojo darbininkam ir 
įsakė streiką baigti. Bet Bolševikų Par
tijos Centralinio Komiteto Biuras išleido 
į darbininkus atsišaukimą streiką tęsti 
ir darbininkai jo balso paklausė. Kovo 
9 d. jau streikavo iki 200 tūkstančių dar
bininkų. Prasidėjo Petrograde revoliuci
nės demonstracijos po raudona vėliava ir 
skambėjo šūkiai: “Šalin caras! Taikos! 
Duonos!” Pradėjo ant bolševikų pulti 
caro policija. Naktį iš 10 į 11 kovo su
areštavo Bolševikų Partijos Komiteto 
penkius narius. Tada partijos vadovy
bė perėjo į Viborgo pusės komiteto ran
kas. Darbininkų demonstracijos tęsėsi. 
Kovo 11 d. caro valdžia nusprendė suki
limą paskandinti kraujuose. Pašaukė 
darban kariuomenę. Prie Nikalojaus ge- 
ležinkeliao nudėjo 40 darbininkų.

Šitoje kritiškoje situacijoje Bolševikų 
Partija per savo kuopeles armijoje sulo
šė milžinišką rolę. Bolševikų agitacijos 
dėka, kovo 10 d. Semenovsko gvardijos 
pulko kareivių grupė nutarė prisijungti 
prie streikierių. Po kovo 11 dienos kru
vinų įvykių pavyko ir Volynio pulko ka
reivius patraukti revoliucijos pusėn. Jie 
paskui numaršavo prie Lietuviškojo ir 
Preobražensko gvardijos pulkų ir jų ka
reivius perkalbėjo dėtis prie revoliucijos. 
Trijų pulkų kareiviai) apsiginklavę, nu
vyko į Viborgo pusę, iš kur Bolševikų 
Partijos Komitetas vadovavo sukilimui. 
Ir taip armija tapo laimėta revoliucijai.

Bolševikų Partija išleido lapelį, kuria
me, tarp kitko, šaukė:

“Draugai!... Visus šaukite į kovą. 
Geriau žūti garbingoje kovoje, kovoje 
už darbininkų reikalus, negu netekti 
galvos už kapitalistų pelnus karo fron
te arba badu žūti prie sunkiųjų karo 
darbų... Visi stokite po raudonomis 
revoliucijos vėliavomis! Šalin cariško
ji monarchija! Lai gyvuoja demokrati
nė respublika! Visos žemės valstie
čiams! Šalin karas! Tegul gyvuoja So
cialistinis Internacionalas!”
Kovo 11 dieną Bolševikų Partijos Cen- 

tralinis Komitetas išleido atsišaukimą, 
kuriame sakė:

“Visoje Rusijoje kelkite raudonas 
vėliavas sukilimo! Visoje Rusijoje im
kite į savo rankas laisvės reikalus, 
griaukite caro bernų tvarką, šauki
te į tą kovą kareivius.

* Visoje Rusijoje, miestuose ir mieste
liuose, sudarykite revoliucinę valdžią.

Piliečiai! Broliškoje vienybėje, ben
dromis jėgomis, mes sukursime naują, 
laisvą gyvenimą ant carizmo griuvė
sių! Pirmyn! Apsistojimo nėra! Drąsi 
kova po raudonomis vėliavomis! Te
gul gyvuoja demokratinė respublika! 
Tegul gyvuoja revoliucinė darbininkų 
klasė! Tegul gyvuoja sukilus revoliuci
nė liaudis ir armija!”
Kaip žinome, kovo 12 d. caro sostas 

subyrėjo. Vadinasi, Bolševikų . Partija 
priruošė darbininkus ir kareivius šiam 
karžygiškam istoriniam žygiui. Tada su
skato carberniai, pasigrobė galią į savo 
rankas ir iškėlė Kerenskį į valdžios 
vadus.

Šitokia yra 1917 metų pavasario įvy
kių istorija. Jei iki šiol “N.” redakto
rius jos nežinojo ir per tuos paskutinius 
dvidešimt metų nepasistengė su ja susi
pažinti, tai jo paties nelaimė. Tas tik pa
rodo, kaip jis “šviečia” savo skaitytojus.

Kaizerio "Karūnos Perlas”
Ir Hitleris

Nuo Didžiųjų Audrų Kaizeris Paspruko j Holandiją, Bet Kur Dings Hitleris, Kai Prakiš 
Karą ir Atsistos Prieš Vokietijos Liaudies Teismą?

SOVIETU SĄJUNGOJ
Lėktuvai Jieško Žvejų

Spalių paoaigoj stiprus vėjas 
nunešė kelis desėtkus žvejų į 
Kaspijos Jūras. Sovietų valdžia 
tuoj aus pasiuntė kelis lėktuvus 
drg. Efimovo vadovystėj jų 
j ieškoti. Kada lėktuvai suras, 
kur žvejai yra su savo laiveliais,

K Camden. N. J.
Lapkr. 3 d. pas draugus 
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’ naujų skaitytojų. Į kuopą įs- 
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Lastauskiutė, M. Lastauskiutė 
ir A. Lastauskiutė. Labai ener
gingos mergaitės. Kuopa iš
rinko delegatus į šešto apskri
čio konferenciją, įvyksiančią 
lapkričio 21 d., Chesteryj.

Ten Buvęs.

Sovietų Spauda
Sovietų Sąjungoj, 1936 me

tais, laikraščiai ėjo 111 kalbo
mis. Kasdieninė cirkuliacija sie
kė 37,971,000 kopijų. Tais pat 
metais knygos buvo leidžiama 
69 kalbomis. 1936 metais Sovie
tai išleido 571,100,000 egzem
pliorių knygų.

Sovietų Sąjungos Konstitucija 
išleista 62 kalbomis, 27,600,000

Vokietija prieš pereitą 
pasaulinį karą valdė milži
niškas kolonijas, kurios bu
vo daugiau kaip penkis kar
tus didesnės už ją pačią. 
Vokietija prieš karą turėjo 
208,780 keturkampių mylių, 
o su kolonijomis—1,236,000 
keturkampių mylių. Bet kai
zeris vis vien šaukė: “Duo
kite man vietos po saule!” 
Atrodė, kad jis neturi kur 
gyventi.

Vokietijos imperialistai 
per kelis desėtkus metų ren
gėsi karam Jie ruošėsi ant 
sausžemio ir jūrų. Kaize
ris rokavo, kad ant sausže
mio jis., neįveikiamas, kad 
jo armija geriausia pasau
lyj. O pabaigoj XIX šimtme
čio pradėjo būdavoti ir ga
lingą jūrų laivyną. Dar 
1902 metais kaizeris pasida
rė paveikslą su žuvies uode
ga—neptūno, ir nuleidžiant 
šarvuotį ant vandens, šau
kė: “Vokietija bus karalie
nė marių!”

Vokietijos imperialistai 
greičiau už kitus prisirengė 
karui. Jie stūmė Austro- 
Vengriją karan prieš Serbi
ją. 1914 metais karas užsi
liepsnojo. Vokietijos impe
rialistai sumindžiojo viso
kias sutartis ir be karo pa
skelbimo puolė ant Belgijos, 
kad per ją apsupus Franci- 
jos armiją ir sunaikinus, o 
paskui atsisukus ant Rusi
jos/kurią atakavo Austro- 
Vengrija. Bet nepavyko vo
kiečiams nei francūzus su
mušti, nei anglus ant marių 
įveikti.

Tuom momentu Rusijos 
armija, nors dar nepilnai 
pasirengus užpuolimui, iš 
dviejų pusių puolė,ant Rytų 
Prūsų ir kaizerio visus pla
nus sumaišė. Rytų Prūsus 
buvo palikta ginti Vokieti
jos Aštuntai Armijai, vado
vystėj generolo Von Pritwi- 
tzo. Rusų armija iš pietų 
ir rytų užgulė Rytų Prūsus. 
Kaip rašo generolas V. B. 
Bielalipeckis ir pulkim A. 
Uspenskis, mūšių dalyviai, 
rusai ties Gumbine suplie
kė du geriausius Vokietijos 
korpusus—ITrmą Karaliau
čiaus korpusą ir 17-tą kor
pusą, vedamą feldmaršalo 
Makenzeno. Ir sumušė bai
siai.

Vokietijos generolai lai
kėsi senos taktikos ir su
glaustomis eilėmis puolė ru
sų apkasus. Po kelių valan
dų mūšio, jie nuklojo žmo
nių ir arklių lavonais . lau
kus. Vien Makenzeno kor
pusas neteko 8,000 užmuš
tais. Daugybė buvo sužeis
tų. Rusų tik 27-ta divizija 
suėmė virš 1,000 vokiečių į 
nelaisvę, daug kanuolių, kul- 
kasvaidžių, amunicijos ir 
kelis tūkstančius šautuvų. 
Vokiečiai bėgo galvos nete
kę. Rusų artilerija daužė 
juos ir kazokų pulkai pasi
vydami kapojo, žmonių la
vonais nuklojo kelius. Ge
nerolas Pritwitz persigando 
ir įsakė: “Palikt Rytų Prū
sus ir trauktis už Vislos!”

Palikti Rytų Prūsus, tai 
perdidelis smūgis kaizeriui. 
Kaizeris atšaukė iš Franci- 
jos fronto apie tris korpu
sus, kad mesti juos prieš 
rusus. Prancūzam tai buvo 

1 didelis palengvinimas. Jie 
prie Mamos upės sumušė 
vokiečius. Teisingai dauge
lis karininkų sako: “Pary
žius išgelbėtas ne ant Mar- 
nos upės, bet Rytų Prūsuo-

kopijų skaičiuje. Draugo Stali
no kalba apie Konstituciją išlei
sta skaičiuje 15,400,000 kopijų.

se.” Tą pripažino ir Franci- 
jos generolai ačiuodami ru
sams, kad jie ant savęs ati
traukė kelis kaizerio kor
pusus ir tuom pagelbėjo 
francūzams sumušti vokie
čius.

Kodėl kaizeris negalėjo 
sutikti palikti Rytų Prū
sus? Todėl, kad tai buvo jo 
karūnos perlas. Rytų Prū
suose knibždėjo visokių ba
ronų, grafų, kunigaikščių, 
generolų ir pulkininkų dva
rai. Čia buvo dvarai kai
zerio, jo giminių, Hinden- 
burgo, Moltkės ir kitų. Iš 
čia kaizeris sėmė pirmuo
sius kadrus savo karūnos 
palaikymui. Čia gimė ir au
go atkakliausi imperialistai. 
Ir tas karo rasodninkas at
sidūrė karo laipsnoj. Rusi
jos armija du kartus giliai 
buvo įsibriovus į Rytų Prū
sus. Ir abu kartu Vokieti
jos generolai laimėjo tik dė
ka rusų armijoj veikiant iš
davikams ir supuvusiai ca- 
ristų viršūnių komandai. 
Rusai eiliniai kareiviai ir 
mūšio komandieriai buvo 
gabesni už pasipūtusius kai- 
zerininkus.

Hitleriui Bus Kapai
Vokietijos fašistų viršū

nes sudaro kaizerininkai. 
Hitlerio armijoj aukščiausi 
ir’vidutiniai karininkai yra 
kaizerininkai. Tie pat pauk
ščiai, kitos plunksnos, ir tos 
pačios giesmės.

Hitleris, kaip pasiutęs, 
šaukia: “Pulti Rytus!... 
Pulti Rusiją!... Paimti 
Baltrusiją ir Ukrainą!” 
Kaizeris šaukė, kad neturi 
vietos po saule, tą pat 
daro ir Hitleris. " Kaizeris 
pūtėsi ir grūmojo visą svie
tą užkariauti, tą pat daro ir 
Hitleris. Kaizerininkai ma
nė, kad jie neįveikiami, taip 
pat staugia ir hitlerininkai. 
Kaizerininkai grūmojo pa
naikinti kaimynų tautinę 
laisvę, tą pat daro ir hitle
rininkai, grūmodami Lietu
vai,. Čechoslovakij ai ir ki
tiems kaimynams.

Neišdegė kaizerio planai, 
neišdegs ir Hitlerio. Hitleri
nėj Vokietijoj mažiau yra 
žalių medžiagų, kaip kaize
rinėj, kurios reikalingos ka
ro vedimui. Hitlerinėj Vo
kietijoj daug sunkiau gy
vena žmonės, negu kaizeri
nėj, o karo našta tiesiai pa
darys nepakenčiamą padėtį. 
Jau dabar Hitleris ir Goe- 
ringas bando pripratinti vo
kiečius badauti, atpratinti 
nuo sviesto, riebalų, bet jų 
planai neišdegs. Aukso re
zervai kaskart vis labiau 
išsenka. Karas Ispanijoj 
prieš tos šalies liaudį tušti
na fašistų iždą.

Kaizeriui pavyko apjung
ti vokiečius, nes social-de- 
mokratija nuėjo jam tar
nauti. Hitleriui tas nepa
vyks padaryti, nes jau da
bar prieš fašistinį terorą 
jungiasi ir slaptai veikia 
skaitlingos Vokietijos dar
bo ir už demokratiją sto
jančios masės. Taigi, jau 
pati karo pradžia siūlo Hit
leriui daug blogesnę padė
tį, negu kaizeris buvo suda
ręs. Prie to, šiandien pa
saulyje bus daug fašistams 
priešų. Nereikia nei kaL 
bėti, kad Sovietų Sąjunga 
ir jos apsigynimo jėgos, tai 
ne senoji Rusija.

Hitleris sapnuoja apie ko
lonijas, apie pavergimą ki
tų šalių:—Sovietų Ukrainos 
ir Baltrusijos, apie sumin- 
džiojimą Lietuvos. Jis kla
joja apie vokiečių neįveiki- 
mą, bet užmiršta, kad rusų

liaudis visada mušė vokie
čius užpuolikus, kada tik jie 
bandė pravesti plėšikų pla
nus. Rusai mušė juos ant 
Čudsko ežero ledo 1242 me
tais; rusai mušė juos išvien 
su lietuviais prie Žalgirio. 
Rusų liaudis teikė vokie
čiams pagelbą, kada juos 
puolė Napoleonas. Rusai 
ir vokiečiai revoliuciniai 
muš fašistus, jeigu Hitleris 
uždegs naują karą, tam, 
kad išlaisvinus Vokietijos 
liaudį iš fašistinės nelaisvės, 
kad išgelbėjus pasaulyj tai
ką. Kaizeris, kada sukilo 
Vokietijos liaudis, kad at- 
keršint kaltininkui, paspru
ko į Holandiją. Hitleris var
giai turės tą progą. Jis, jei
gu negaus galo pačių fašis
tų intrigose, tai bus pasta
tytas prieš Vokietijos liaudį 
ir turės atsakyti už jos visas 
kančias, žmonių vargą ir 
galvų kapojimą.

Vai. Sūnus.

tai radio pagelba praneš apie tai 
greitiems ir galingiems Sovietų 
laivams ir tie pribuvę išvilks 
žvejus linkui krašto.

Nauji Namai Vaikams
Leningrade buvo budavojama 

27 namai dviejų aukštų, kurie 
skiriami vaikų auklėjimo ir žai
dimo reikalams. Pusė jų baigta 
ir atidaryta minint 20-ties me-, 
tų revoliucijos sukaktį. Kiti bus 
greitai baigti.

Gerėja Gyvenimas
Kolchozas “Vtoraja Petiletka” 

pardavė 15,000 pūdų grūdų; kol
chozai “Serp i Molot” ir “Udar- 
nik” pirmas pardavė 15,000, o 
antras—9,000 pūdų grūdų.

Kolchozų nariai tuoj aus po to 
užsakė Ufos mieste 15,000 ploš- 
čių, 6,000 kišeninių ir ant ran
kos laikrodėlių, 15,000 dviračių, 
1,200 automobilių ir miliono ru
blių vertės plonų ir vilnonių au
deklų. Kochozninkai parduoda 
valdžiai grūdų perviršį ir už 
gautus pinigus perkasi sau rei
kalingus dalykus.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Aš skaitau laikraščiuose, kad 

Brooklyne Komunistų Partijos 
kandidatas Peter Cacchione yra 
ketvirtas iš eilės, daugiausia 
balsų gaVęs. O Brdoklyhas ’ į 
miesto tarybą, sakoma, galės 
rinkti aštupnius ar devynius at
stovus. Tai ar tas reiškia, kad 
Cacchione jau yra išrinktas?

Skaitytojas.
Ne, drg. Cacchione dar nėra 

išrinktas — nėra išrinktas dar 
nei vienas kandidatas. Dalykas 
tame, kad išrinktu bus tik tas, 
kuris gaus 75 tūkstančius balsų. 
Iki šiol nėra nei vięnas tiek bal
sų gavęs. Iš viso Brooklyne yra 
net 99 kandidatai.

Pasibaigus pirmam skaitymui, 
mažiausia gavę balsų kandida
tai bus išbraukti iš kandidatų 
surašo ir jų blankos bus iš nau
jo skaitomos. Bus jieškoma, už

kuriuos kandidatus tie balsuo
tojai balsavo, kaipo už savo an
trą pasirinkimą, tai yra, “se
cond choise.” Jei iš tų bus daug 
balsavę už drg. Cacchionę, tai 
bus gerai. Bet jeigu mažai, tai 
gali jis būti nuvarytas į penktą, 
ar šeštą vietą. Paskui veikiau
sia bus ir trečias, ir ketvirtas 
skaitymai ir tt. Ir jeigu tuose 
kituose pasirinkimuose už jį bus 
nedaug baltų tepadūota, o už ki
tus kandidatus daug, tai jis gali 
būti ir neišrinktas.

Mes, žinoma, turime vilties, 
kad už jį bus nemažai balsavę, 
kaipo “second,” “third” ir 
“fourth” pasirinkimą. Jei drau
gas Cacchione būtų išrinktas į 
New Yorko miesto tarybą, tai 
būtų labai didelis laimėjimas ne 
tik Komunistų Partijai, bet vi
sam darbininkų judėjimui.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

TARP KŪJO IR PRIEKALO

Gerb. daktare, patarkite ir 
man per mūsų “Laisvę”. Aš 
esu moteris 30 metų amžiaus. 
Turėjau du vaiku. Aš po pir
mam vaikui nesijaučiau gerai. 
Turėjau baltąsias. Nuėjau pas 
chirurgą. Apžiūrėjo, sako au
ga “tumeris” ant gimdos. Pa- 
tikrinim'ui nuėjau pas moterų 
specialistą, šis sako—įdegi
mas gimtuvėj; ir nėra jokio tu- 
merio. Pas jį apsigydžiau ir 
jaučiaus nieko sau. Už 4 mė
sių vėl pradėjo skaudėti viduj. 
Nuėjau vėl pas chirurgą. Sa
ko—tebėra tumeris, reikia iš
pjauti. Vėl nuėjau pas moterų 
specialistą. Sako—nėra jokio 
tumerio, ir da pridėjo, kad 
nuo pirmo vaiko buvo išdras
kytas kanalas ir raumenys. 
Liepė juos susiūt ir porą savai
čių pagulėt, kol sugys, o dau
giau šeimynos nebeturėt.

Taigi dabar esu tarp kūjo 
ir priekalo. Vienas gąsdina su 
operacija, kitas liepia neiti, 
užginčija tumerį. Tai ką aš tu
riu daryti?

Esu 30 metų, 130 svarų, mė
nesines turiu po 5—6 dienas.

ATSAKYMAS
Tarp kūjo ir priekalo—get

rai Jūsų pasakyta. Ir Jums vis

viena išsisukt sunku—nuo ope
racijos, jei ne dėl “tumerio”, 
tai dėl sudraskyto kanalo.

%

Kuris iš tų dviejų gydytojų 
geresnį padarė dijagnozą, da
lykų nepatikrinus asmeniškai, 
sunku pasakyti. Norisi manyti, 
kad tas moteriškų ligų specia
listas veikiausiai tikriau daly
kus nustatė. Jūs, Drauge, da 
visai tebesate jaunutė moteris, 
tai kokio blogo “tumerio”, 
naujiko nėr ko labai bijotis, 
nes blogybiniai naujikai (vė
žiai) retai kada jaunam atsi
randa. Kas kita su kanalo pa
žeidimu, raumenų sudrasky
mu. Tą Jums specialistas pri
pažino, ir, tur būt, taip ir yra.

Ir, taip dalykams esant, ne
verta Jums, Drauge, ilgai lū
kuriuot. Jokis suplyšimas sa
vaime, be susiuvimo, nesuaugs. 
Ir kiekvienai moteriai be galo 
svarbu, kad jos lyties organai 
būtų sveiki, nepažeisti. Jei 
gimtuvės burna ar kanalas su
draskyti, moteris skaudžiai at- 
kenčia: Ir iš tokių pažeidimų, 
iš susidariusių randų kartais, 
vėliau kada, gali ir kokis ne
geras navikas išsivystyti. Tai 
Jūs, Drauge, ilgai nelaukite. 
Tegul Jumis gydytojas užtai
so, susiuva, kas pažeista.
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Goldstein,

were the 
Armistice

features of the 
Day program.

“There are none so blind as those 
who will not see.”

a young man 
who served for 
Abraham Lin
the most in

is anemic.

A young volunteer for liberty, re
cently returned from Spain, and a 
scene from the famous play, “Bury 
the Dead,” 
BuiLDerS
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That old refrain of bored philo
sophers still applies to many. Per
plexed business men, with furrowed 
brows and anxious eyes, are nerv
ously asking themselves and wonder
ing what the cause of the recent 
business slump was. It’s the same 
old story—schoolboys who studied 
elementary economics know the an
swer: Industrial production has sur
passed payrolls. Net result: goods 
can’t be sold because the purchasing 
power

The 
leased 
whole 
payrolls increased a few points in 
the past year, production increases 
skyrocketed. Using the years 1923- 
25 as representing 100, the vital 
figures showed:

August 1936

Dept, of Labor recently re
figures which explain the 

story. While employment and

August 1937
Employment 93 102
Payrolls 83 103
Production 108 117

that whileThese figures reveal 
labor is producing more it is re
ceiving less. In proportion to the 
volume of production, labor receives 
less than it did in 1929, the boom 
year!

These figures show the reasons 
for periodic slumps and depressions. 
They will continue until the means 
of production are used to manufac
ture goods 
for profit.

for consumption and not

By VETERAN
Several inquiries have come to my 

desk asking for good answers to 
employer propaganda about 
“right to work, 
remarks 
is being 
tion by 
consider 
granting other union demands.

The truth of course is that the 
“right to work” slogan is a phoney, 
if there ever was one. When mil
lions are unemployed, what happens 
to this “sacred” right? You can’t 
eat it. But the very hypocrites who 
hove been agitating recently for the 
principle of the “right to work” are 
the very ones who would deny that 
the right really exists in hard times.

When Tom Girdler was on the 
stand in Washington, he made quite 
a to-do about it, but when Sen. 
Green of Rhode Island quizzed him 
on whether he believed the govern
ment should provide jobs when 
vate industry doesn’t, Girdler 
course was all against making 
“right to work” mean anything.

The phoney phrase is being par
roted by those few rugged individu
alists among employees who refuse 
to join the union and pay dues. They 
have the “right to work” whether 
they belong to the union or not. But 
no unionist ever heard of one of 
these characters refusing to accept 
the wage increase and the cut in 
hours 
Their 
union

propaganda about the 
A Toledo unionist 

that this propaganda slogan 
worked overtime in his sec
employers who refuse to 

the 100% union shop while

pri- 
of 

the

the subject of the insan-

SPECIAL MONTH
WILL SPEED UP 

VOICE SUB DRIVE
With the winter season under full 

swing, the drive to get subs for the 
“Voice” is also in the swing of 
things. Subs are regularly coming in 
but the Publishers say that many 
sections of the country are lagging 
•in the drive and a little more enthu
siasm is needed so that the magazine 
for Lith-American youth can come 
out in the near future.

Charles Kwarren, due to plans of 
taking a course in journalism in N. Y. 
U. and due to other acticity, has 
resigned his position as Business 
Manager. Kay Michelson has been 
elected to take his place and is al
ready setting plans for the “Voice 
Month” to begin this Thanksgiving 
Day. Special campaigns will be or
ganized in each city to collect subs 
during that month.

Subscriptions are $1.50 a year and 
all Lithuanian youth are urged to 
subscribe immediately to the maga
zine that will be theirs.

The “Voice of Lith-Americans” 
will contain short stories, articles, 
cartoons, gags, poems and various 
other features. Send your sub in 
immediately!

Lithuanian American Publishers
Box 38, Sta. W. B’klyn, N. Y.

By Robert Allison Evans
We are the ponderables who adorn 
The statisticians’ field of asphodel;
Yielding as many eyes, as many limbs 
Pei’ thousand tons as ruthless curves foretell; 
So many tons per man or men per ton, 
Productive to the last foot pound surveyed, 
A livin’ standard for comparison
With the machine by which we are outweighed.

Below the grass roots where our lives begin, 
Beneath that blanket all of you must share, 
We pay the price in blood and sweat today 
That must be offered for your comfort there; 
The savage gas and cruel roof conspire 
To block our puny strength by treachery 
And dynamite the faithless servant strikes 
In furious revolt at mastery.
Our lungs are rotten with the rancid air, 
Our joints are twisted by the sulphurous slime, 
Our skin is tom and scarred and torn again, 
Marking us strange and old before our prime; 
We are those luckless rats you read about, 
When tragedy promotes us to your page— 
Perhaps the very breakfast that you eat 
Was warmed by coal that claimed its grisly wage. 
And clutchin’ to 
We humbly ask 
We thank it for 
Our housin’ and
And other blessin’s by the graph presumed 
To help us understand the proper pose.
We’re careful to observe the hours of rest 
And work or play as plotted out for us; 
We breed a little stronger than our share 
But that’s a subject that we won’t discuss; 
We’re bound to crash the av’rage line somewhere 
And there the competition isn’t bad, 
Maybe the draughtsman petered out of ink 
Or got the figures bolixed on his pad.

our hearts the rosary, 
the chart our lives to keep; 
the calories prescribed, 
our quota of warm clothes

ARMISTICE DAY
PROGRAM HELD 

BY BUILDERS
—A tasty cure:—

According to the theory of a phy
sician attending the recent medical 
convention held in Philadelphia, Pa., 
lollipops are one method of treating 
common colds caught by children! He 
explains that the candy sticks were 
high in caloric content, and therefore 
contain nourishment; they also in
crease the thirst of children, making 
them drink large amounts of water. 
There appears to be only, one draw
back, that being if the “kids” hear 
about it they’ll make it a point to 
always have colds! Incidentally, we 
people in the U. S. suffer 200,000,000 
colds every year which means 
$3,000,000,000 out of our pockets an
nually, the average attack lasting 
from five to seven days and costing 
about $15 for medicine, doctor’s bills, 
and loss of time from work.
—Are you one of them? —

A certain doctor of the Psycholo
gical Institute of the University of 
Berlin found out the interesting fact 
that most people are not able to re
cognize their own voices! Making re
cordings of the voices of a number 
of speakers and playing them back, 
he learned that the voices of the 
speakers could be identified by their 
friends but the owners themselves 
were unable to do so. Ernest C.

Milton 
from New York City 
eight months in the 
coin Battalion, gave 
teresting talk the BuiLDerS ever had
the pleasure of hearing. He told the 
reasons why he went to fight against 
fascism in Spain; he went into de
tail on trench life and modern war
fare and he stressed the importance 
of a Loyalist victory.

Out of the sixty young men who 
left with him, only fifteen returned. 
The audience sat breathless as he 
spoke of the barbarian tactics used 
by the moors and of the results when 
an air raid comes. At the conclusion 
of his talk the members were so in
terested that a large group gathered 
around him and agked many ques
tions relating to world events.

The second halfll~of the program 
consisted of one scene from the fa
mous anti-war play, “Bury the 
Dead.” It was presented by the Dra
ma Group of the Jimmy Collins Club. 
The scene was effectively put over 
and well liked by the audience. Danc
ing and ping-pong followed when 
gathering broke up.

Each Wednesday evening 
Brooklyn Builders branch of
LDS conducts interesting evenings, 
such as the last one, at 419 Lorimer 
Street. All are invited to attend.

I SHORTS ON
SPORTS

About Big Bridgesthethat the union won for them, 
idea is to “ride free” while the 
man pays the freight.

instance came up in New York

E the 
the

While on 
ity of our 
point out one of the Dept, of Agri- 1 
culture’s idiosyncrasies. About $1,- 
500,000.00 has been set aside to pay 
farmers to feed potatoes to 
and pigs. The reason for this 
fear of surplus”.

Frankly, although we know 
about such matters, we feel that 
potatoes are just as nourishing to 
children and adults as they 
cows and pigs.

Twenty million people are on re
lief. One third of the nation 
housed and ill-fed. Food costs jump . . ...
sky-high. Hospitals receive malnutri- 1 acclaimed^a hero when his crew won 
tion cases daily. And yet—valuable 11 TT 1J 
food is thrown to cows 
and wasted. Such is the 
all possible worlds”!

To speak against such 
“propaganda”. To lament 
nomic stupidity is “bolshevism”. To 
demand that the government devise 
means of distributing that food to 
people in dire need through no fault 
of their own—why, that’s “commun
ism”. Every progressive move, every 
desire to meet the needs of the world 
and raise the living standards of 
the people is met witįi bull-throw
ing, pink-herring excretion and flag
waving to “make the 
from communism”.

An
economic system, let us I recently when some rugged individu- 
ip nf thp Dpnt nf Acrri- !

cows 
is “a

little

are to

is ill-

alists refused to join the union. The 
employer refused to sign a union 
shop contract, although he granted 
union demands for a substantial 
wage increase. Result: these non- 
unionists accepted the wage increases 
won by the union but defeated the 
union’s fight for a union 
wood Broun had a word

i “parasites”.
It’s a good bit as if -x . 

in a racing shell should refuse to 
pull an oar but insisted on being

shop. Hey- 
for them—

No. 4 man

SAN FRANCISCO, Cal.—Credit 
an industrialist’s paper on the West 
Coast with a good crack.

There are two gigantic bridges 
spanning San Francisco Bay. Every
one has heard of Harry Bridges, 
leader of the longshoremen on the 
Pacific.

■ 'i
Yours truly will have the pleasure 

of interviewing Eddie Hogan (Yus- 
kjs) on the Lithuanian Hour of sta
tion W. M. B. Q. Tuesday evening 
at 9:30 P. M. If you wish to get 
some first hand info on this conten
der for the Heavyweight Title, just 
turn your radio dial to 1500 kilo
cycles. If you have some favorite of 
the athletic world that you would 
like to hear being interviewed, just 
drop me a line in care of this news
paper, and, if it is at all possible 1 the China Aid Council of the Ame- 
to have him, or her, appear, I will 
try to arrange it.

At the Hippodrome last Friday 
evening Alberto Lovell won the de
cision over colored Eddie Blunt, 
the semi-final Gunnar Barlund 
Finland kayoed Hans Haverlick 
Austria in the ninth round.

Max Schmeling arrived from Ger
many for his bout with Harry Tho
mas at the Garden in December.

Tom Yermal.

PEOPLE REFUSE TO AID 
JAPANESE AGGRESSOR

NEW YORK.—The popular boycott 
of Japanese goods and all articles 
“made in Japan” is. spreading 
throughout the country according to 
a statement made by William E. 
Dodd Jr. Mr. Dodd is director of

Judge Hokus (to plaintiff, suing 
for injuries received in accident):

“Can’t you get along without those
crutches ?”

Plaintiff: “My doctor says I 
but my lawyer says I can’t.”

GERMANS SHOOT HITLER 
YOUTH LEADERS

can,

you

SAAR.—A number of Hitler Youth 
leaders rebelled, as is known, against 
the Hitler government. They were 
all shot. It has just been learned 
that among the victims was the son 
of the forest warden of Rohrbach. 
The parents were simply informed 

' that their son had to be “put away” 
for reasons of State Security.

issue of an employers’ 
put in this way, com- 
great developments of

A recent 
trade organ 
menting on 
the West:Judge Beard: “What plea do 

want to make against the charge of 
hunting squirrels out of season?”

Uppbeak: “Your honor, I plead 
self-defense!”

“There are three great bridges ip 
the West, and of these, Harry is the 
greatest.”

LITH THEATRESthe 100%

HOLD FAST AGAINST INVADERS

of the people 
of the faulty

to all work- 
with decent

In 
of 
of

waste is 
such eco-

and pigs
“best of

productions. It is interesting 
that many have attempted to 
our American, and also Eu- 
fields. There are a few who

Yat Sen 
used for 
Japanese

a wide scale. From 
farm groups, religious 
and professional bodies 
daily reports of local 
behalf of the Chinese

I do sincerely believe that the 
amongst

world safe

THE RULINGjCLAHSS

Friend: “Did the speech by attor
ney Shyster carry much conviction?”

Lawyer: “Yes, it carried plenty of 
conviction. His client ' got twenty 
years.”

by A. REDFIELD

Afraid that the bulk 
may become conscious 
economic set-up, the barons of in
dustry and politics smear every for
ward move of the people with red- 
paint and brand everything that 
threatens their security as “com
munistic”.

Refusing to acknowledge the fault 
of a decayed economy, stock-market 
playboys walk around in circles 
while their mental sawdust plants 
whirl madly to devise new methods 
of cutting expenses by firing work
ers. Refusing to face the need of 
helping the people instead of help
ing big business, the government 
continues to follow a course that 
benefits only one class—the class 
that comprises 13% of the people 
and owns 90% of the wealth. I

Witriess (being examined by law
yer): “I think—”

Lawyer (interrupting): “I don’t 
care what you think; I want to know 
what you know.”

Witness (angrily): “Well, I might 
as well get off the stand. I can’t talk 
without thinking. I’m not a lawyer.”

Christmas Cards Help 
Loyalist Spain

Have you purchased Christmas and 
New Year’s Cards? If you haven’t, 
buy them but do not forget the sort 
of Christmas the children in Spain 
will have.

In order to aid the innocent boys 
and girls of Spain who are suffering 
under the attack of Fascism, special 
Christmas and New Year’s cards 
have been made. These beautiful 
cards read, “Season’s Greetings from 
the Thomas Jefferson Home. United 
Youth Committee Refugee Shelter, 
Loyalist Spain.”

The cards may be purchased from 
the North American Committee to 
Aid Spanish Democracy, 381 Fourth 
Ave., N. Y. A set of six colored 
cards costs only 20 cents. Buy them 
and do your small part in helping 
the Spanish children enjoy a better 
Christmas and New Year.

the race. He would never row another 
race, and the same principle holds 
true in the fight for 
union shop.

Unionism’s benefits go 
ers alike and every man 
impulses is glad to pay his small 
share of the charge for getting bet
ter conditions. The rugged individu
alist should look for a job in some 
nice open shop where wage are low 
and hours are long.

Photo shows one of the reasons why it took the Japanese 
invading armies two months to capture Chapei. A Chinese 
anti-tank gun battery in a narrow street near the North 
Station in Shanghai, where some of the fiercest fighting be
tween the two armies took place, gets ready to fire on a 
Japanese position.

rican League Against War and Fas
cism and is in charge of the League’s 
boycott campaign.

Special buttons, stamps, posters 
and customers’ slips have been pre
pared for this campaign and are be
ing used on 
trade unions, 
organizations 
come almost 
activities on 
people under attack by Japanese 
militarists. A check for $1,000 has 
been sent by the American League 
and the American Friends 'of the 
Chinese People to Madam Chiang 
Kai-shek and Madame Sun 
in Shanghai China to be 
relief of the victims of the 
invasion.

A discarded ballet dancer with 
wizened limbs and face does a few 
Spins and attempts to end her act 
with a few high-kicking American 
steps. A couple of adagio dancers, 
arrayed in frayed velvet, flop around 
the floor. Then sometimes a plump 
barmaid comes out and sings folk 
songs. Such is a Lith cabaret...

STUDENTS MUST LOVE 
THE NAZI STATE

HAMBURG.—At a students’ meet
ing held here recently, Herr Kauf
mann, Nazi Governor of Hamburg, 
made the following speech: “If stud
ents, for whom the new State is do
ing its utmost and for whom it is 
making material sacrifices, continue 
.to protest, a considerable number of 
them will be dismissed from the 
universities. The days when students, 
instead of being the leaders, were 
the seducers of the people, have 
been done away with. All those who 
do not wish to understand this fact 
will have to leave the university.”

He further rebuked the students 
for considering the military excer- 
cises for which they are periodically 
called up, as a “stupid nuisance”

■ and for trying to get the backing of 
several professors who share their 
opinions on this subject.

Compared with the 1935-6 session, 
the number of the students register
ed at Hamburg university has di
minished by 50 per cent. The Faculty 
of Letters has been most hard hit 
but the technical training and natural 
science departments also show a con
siderable diminution in the number 
of students.

Judge Soakem: “Are you guilty or 
not guilty?”

Hardluck Willie (coyly): “You 
guess first!”

Judge Hard: “Do you realize that 
you are facing the electric chair?”

Joe Fumble: “I don’t mind facing 
it, judge. It’s sitting in it that’s gon
na worry me.

No More Nickels 
For Japan!

TOKIO.—The Japanese ministry 
of finance is hastily drawing up a 
bill to submit to parliament for the 
withdrawal from circulation of all 
nickel coinage and its substitution by 
paper money. This has a twofold 
purpose: first, the nickel can be uti
lised for war industries; and, second, 
this procedure partially conceals the 
process of inflation.

Farmer: “How’s lawyer Smith gif
tin’ along, jedge?”

Judge Dunk: “Poor fellow, he’s 
lying at death’s door!”

Fanner: “That’s grit fer ye—at 
death’s door an’ still lyin’.”

Lithuaniart School For 
Children Opened

Young children now have the op
portunity to learn the language of 
their fathers. The Ateities Žiedo Vai
kų Mokyklėle has been reorganized 
and sessions are held regularly.

M. Ramoškaitė, active Aido Cho
rus member, teaches Lithuanian 
writing and folk songs. Mary Brown, 
another Aido Chorus and LDS mem
ber, is active on the managerial 
board. Both these girls are doing 
their utmost to make the classes 
fully successful.

The classes are held each Satur
day from 2 to 4 at 419 Lorimer 
Street.

All parents are urged to send 
their children to these classes and 
give them the benefit that comes 
from a knowledge of the Lithuanian 
language and culture.

By Ernest C. Duben
Aside from the opera house in 

Kaunas and the one in Klaipeda, 
permanent locations of the legitimate 
stage are non-existent. To be on the 
safe side I may say that a few dra
matic societies exist. However they 
are like fireflies—one season we do 
not see them, another season we 
might catch a spark elsewhere.

The cinema is also in a sorry 
shape. Old American and German 
films predominate. I believe that the 
Lith theatres show (on a percentage 
basis) more “cowboy” thrillers than 
do our own U. S. palaces.

Other forms of entertainment are 
also scarce. In the larger cities some 
of the cafes sponsor fifth-rate vau
deville units which tour the larger 
cities of the small countries.

An example of a good cafe pro
gram would consist of varied types. 1 greatest action is found

The Kaunas Opera House does 
produce a few pieces of fair merit. 
I must confess that a few “wash
outs” (successful failures) are ending 
their days in the casts of this opera 
house’s 
to note 
star in 
ropean, 
still remain in the United States and 
other countries.

the producers of amateur and “semi- 
pro” theatricals. These groups often 
tour large areas of Lithuania, pre
senting their plays under the most 
trying conditions.

I myself acted with one of these 
groups. I aFso did act in a comedy 
for a Catholic group known by a 
long name: Vyskupo Baranausko 
Liaudies Universiteto Teatro Grupė.

Many amusing incidents concern
ing these productions still tarry in 
memory’s lanes.

“Is little Toodles homesick?

II3Įį

Greasepaint came from Germany. 
Greasepaint bases are usually two 
parts of lard to one of paraffin wax 
or petroleum jelly. A really good 
base (but more expensive) is cocoa 
butter. In those days “ersatz” was 
still in its infancy, but even then it 
reflected in our grease paints. The 
grease paint would actually harden 
and peel from the face plainly sug
gesting that the “lard” had a doubt
ful source. Different shades were 
hard to find. I know of a few cases 
where wax crayons had to be used.

If one was successful and did a 
nice job of make-up, the work would 
be lost when the imperfect lighting 
of the stage hit the actor.

The stages were usually housed in 
meeting rooms, parish halls, etc. 
Stage lighting was always either in
sufficient or full of “blind spots” 
and “zones”, (bad direction of light 
causing some parts of the stage to 
be overlighted while others were un
lighted). I remeber where the lights 
and grease done me bad one night. 
Fortunately it was a comedy and 
within the mood of the spectators. 
Due to the lack of materials I 
greasepainted a mustache on my 
upper lip. The color was identical 
with my hair. On the stage the 
overlighted zone hit my hair. The 
result was a pretty blond youth with 
a dark black mustache!

Another amusing experience was 
when a prompter almost flew out 
onto the stage during a scene. The 
“box” was a hole in the forward 
part of the stage, The prompter’s 
body was under the stage and his 
hand protruded through the floor 
(shielded from view of the audience 
by a couple of vases). During the 
performance the prompter felt mice 
or rats running around his legs. 
The only way to escape was by hop
ping out onto the stage! His distres
sed features had the actors thinking 
that he was having a fit.

I came across many who had the 
ability to act well but lacked the 
means of training with which to 
gain perfection. Such is the sorry 
state of affairs in the “tėvynė” of 
our fathers.
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Amerikos Lietuvių Kongreso Ohio 
Valstijos Protokolas ir Rezoliucijos

(Tąsa)
Čia buvo ir Thomas Pattern, airys ka

talikas, narys anglų kulkasvaidžių sky
riaus 2-rame batalione. Jis per mane 
kreipėsi su jausmingu atsišaukimu į vi
sus katalikus, ypatingai airius, kviesda
mas juos palaikyti Ispanijos liaudies val- 

> džią kovoj prieš fašistus.
Aš klausiau jo: kodėl jis—katalikas iš 

MuJingar grafystės, kovoja liaudiečių 
pusėj tuo kartu, kada fašistinė spauda 
skleidžia melus apie liaudiečių žvėrišku
mą prieš religiją. Jis atsakė:

—Aš žinau, kaip ir jūs, kad tuose iš- 
misluose nėra nei žodžio tiesos. Norėtųsi 
priminti jums ir mano draugams katali
kams, jeigu juos pasieks šis balsas, kad 
daug iš geriausių ir žinomiausių Ispani
jos katalikų viešai pareiškė, kad jie re
mia Ispanijos legališką valdžią, ir kad 

< . kiekvieno kataliko yra pareiga kovoti 
prieš fašistus, fašistinį barbarizmą.-

—Daug katalikų kovoja Ispanijos val
džios pusėj,—tęsė Thomas Pattern,— 
daugelis jų buvo užmušti už respubliką. 
Aš, kaipo airys, pilniausiai suprantu, ko
dėl Ispanijos liaudis yra priversta kovo
ti už teisę gyventi. Aš mačiau, kokiose 
sąlygose gyvena ispanai: vargingi name
liai, didelis nedateklius!

—Kas liečia žiaurumą, tai aš noriu 
jums papasakoti apie tai, kas atsitiko 
Ispanijoj su mano vienu draugu, šiomis 
dienomis karo mūšiai apsiramino Uni
versiteto miestelyj (Madrido priemies- 
tyj). Per visą naktį mums prisėjo sun
kiai ginti poziciją. Vienas iš francūzų 
draugų atsiskyrė nuo mūsų ir nuėjo prie
šakiu į išsikišusią poziciją. Naktis pra
bėgo ramiai ir jis užmigo, kaip ir kiti 
kovotojai, apart draugų stovinčių sargy
boj. Nakties metu, prie tos pozicijos pri
šliaužė maurai. Jie surado miegantį 
draugą ir tuomi pasinaudodami pirmiau
siai išdūrė jam abi akis.

—Mes išgirdome jo šauksmą, bet kol 
•’""'pribėgome prie pozicijos, tai maurai jį 

užmušė ir pabėgo. Aš laimingas tuom, 
kad kovoju už Ispanijos liaudies reika
lus ir kovoju todėl, kad esu airis katali
kas. Aš žinau, kad reikia kovoti už lais
vą ir gerą pasaulį.

Tarptautinė Brigada buvo mesta į 
Universiteto miestelį tuo momentu, kada 
generolas Franco skaitė, kad per jį atsi
daro jam vartai į Madridą. Tarptautinė 
Brigada buvo išskirstyta į tautines kuo
pas ir batalionus. Rūpiai apskaičius, tau
tiniai jos kovotojai skirstosi sekamai: 
francūzai, vokiečiai,, belgai, lenkai, italai, 
vengrai, anglai, jugoslavai, bulgarai, 
šveicarai, rumunai, amerikiečiai ir da
nai. Komandierium buvo generolas, da
lyvavęs daugelyje mūšių ir įgavęs dide
lį karinį patyrimą. Todėl Ispanijos liau
dies valdžia ir pavedė jam taip atsako- 
mingą poziciją, ginančią Madridą. Jis 
veikė tampriai susirišęs su Penkto Pulko 
komandierium Carlos ir jo pagelbinin- 
kais Castro, Lister ir Antonio Mia j a, ku
ris buvo vyriausiu Madrido apgynėju, 
Alvarez del Vayo, vyriausiu karo komi
saru Madrido fronte.

Nuo pat pradžios pribuvimo Tarptau
tinės Brigados į Madrido frontą jos ko
votojai teikė gęriausį pavyzdį liaudies 
armijai. Jie parodė ispanams draugams, 
kad galima sudaryti kietą, lanksčią ar
miją ir savo reikalus apginti. Tarptauti
nės Brigados kovotojai, užimdami atsa- 
komingiausią ir garbingiausią poziciją, 
pirmu kartu atidengė į generolo Franco 
gaujas gausią ir mirtingą ugnį iš pirmos 
rūšies kulkasvąidžių, kuriuos valdė išsi
lavinę ir patyrę kovotojai.

Kiekvieno Tarptautinės Brigados ko
votojo širdyje sutelpa geriausis politinis 
supratimas, tarptautiškumas ir karinis 
išsilavinimas. Politiniai komisarai, pri
skirti prie kiekvienos brigados dalies, 
turėję ilgą karinį patyrimą ir gerą poli
tinį apsišarvavimą, pilniausią supratimą 
kovos prieš karą ir fašizmą, kovos už tai
kos reikalus.

Jeigu Tarptautinė Brigada būtų dan
gau nieko neatlikus, kaip tik atlaikius 
Uasa de Campo tą naktį, kada morokie- 

; &ai ir Užsienio Legionas po priedanga 
itališkų tankų puolė į ataką, prisiartino 

A prie išlaukinių Madrido bulvarų, tai ir

tada, ji figūruotų istorijos puslapiuose, 
kaipo galinga spėka, kuri atliko savo pa
reigas. Bet Tarptautinė Brigada daug 
daugiau atliko/ Ji ir dabar yra pirmose 
eilėse visų svarbesnių kovų kiekviename 
liaudiečių fronte.

Tarptautinės Brigados kova nepraeis 
be pamokos Ispanijos liaudies armijai, ir, 
be abejo, padarys įtaką į jos persiorgani
zavimą ir veiklą. Bendrai, galima pasa
kyti, kad toji brigada yra vienu iš didžių
jų Europos proletariato ir darbo klasės 
atsiekimų tame momente, kada ant Eu
ropos užgulė tamsūs karo debesys. Tuo 
laiku, kad Hamburge naktį fašistai nu
žudė Eduard Andre, jo vardo batalionas 
atmušė, sumušė ir sunaikino vieną iš ak
tyviausių fašistų karo armijos dalių, vie
ną iš pasiučiausių jų atakų Madrido 
fronte.

XXVIII
Laikraštyj perskaičiau, kad gruodžio 

1 d., 1936 metais, antradienį, Madride, 
buvo užmuštas Hans Beimler. 18 dienų 
tam atgal mes su juomi buvome apka
suose Casa de Campo pozicijose, pir
mose eilėse mūšių. Jis padarė judesį, kad 
ištraukus iš kišenės ar tai geografinį 
žemlapį, ar kitą kokį dalyką. Tuom mo
mentu tik keli • milimetrai pro jo galvą 
prakaukė kulka.

—Jūs buvote tik per plauką nuo mir
ties,—pastebėjau jam.

Jis atsakė, kad jam teko mirtį matyti 
dar arčiau. Tai buvo 1934 metais, Mann- 
heime. Jis buvo areštuotas Vokietijos 
fašistų. Iš pradžios jį budeliškai mušė 
žvalgyboj, o paskui pasiuntė į Dachau 
koncentraciją. Apie tai, kas su juom ten 
atsitiko, jis atpasakojo savo garsioje 
knygoj—“Dachau Budelių Logeris.”

Mirtis tiesiai jam žiūrėjo į akis iki pat 
galo jo buvimo logeryj. Kartą vidunak
tyj fašistų smogininkai suvirto pas jį į 
kambarį ir numetė virvės galą. Jie pasiū
lė jam pačiam pasikarti.

—Jeigu tu patsai nepasikarsi iki 5 va
landos ryto, tai mes atliksime tą darbą, 
—tarė fašistai.

Kalinys kaimyniškoj kameroj nusižu
dė. Tas viskas daug smulkmeniškiau ap
rašytas Beimlerio knygoj, bet aš paduo
du tą, ką jis patsai pasakojo būdamas 
Casa de Campo pozicijose...

Apie tą pat laiką, ar gal po to, kaip 
kaimyniškoj kameroj kalinys neišlaikė 
kankinimų ir pasikorė, Beimleris nukan
kintas nuolatiniais sistematiniais pasity
čiojimais ir plakimais, tuo pat kartu 
kiekvieną dieną priverstas per ištisas va
landas atlikti sunkų fizinį darbą, pradėjo 
mąstyti, ar ištikro saužudystė nėra vie
nintelis išėjimas iš esamos padėties.

Jis papasakojo man, kaip lengva įsi
vaizdinti, kad tai yra patsai lengviausias 
išėjimas... Tame momente Beimleris la
bai arti buvo prie saužudystės: juk už
baigus su savimi, jis padarytų galą ne
pakenčiamiems fiziniams kankinimams, 
jau nekalbant apie moralį kankinimą. 
Bet jis tuoj aus nugalėjęs tas mintis ir 
nusiteikimą, susiramino ir nusprendė, 
kad galų gale miręs žmogus yra miręs, 
būna nekenksmingas ir nenaudingas, to
dėl reikia visomis pastangomis bandyti 
dar atlikti vieną žygį.

Tas žygis gali baigtis nepasisekimu. 
Veikiausiai' jis taip ir baigsis, matyti, 
kad lemta jam pražūti, bet pasirinkimo 
nėra: taip ar kitaip jam jau mirtis, jei
gu nepavyks išsigelbėti. Tame žygyj vis 
gi yra šiokia tokia viltis. Atsitikime pa
sisekimo, jis gyvens, gyvens, kad daly
vauti naujuose mūšiuose. Pamate savo 
patyrimo, persistatymo to, ką reiškia fa
šizmas ir prie ko atveda palaidumas, 
stoka vienybės akyvaizdoj fašistinio pa
vojaus, jis galės užduoti fašizmui dar 
daugiau skaudų smūgį, kaip bent kada 
pirmiau. Didelėmis pastangomis savo 
valios jis sukoncentravo visas mintis vie
nam tikslui: nugalėti nuovargį ir bevil
tiškumą,—kas po viso to pergyvento fa
šistų katargoj grūmojo sunaikinti jį. Jisx 
tuos jausmus nugalėjo.

Po to jis pradėjo mąstyti, kas bus, kad 
laiko lieka tik 4į valandos, o gal ir ma
žiau. Į tą laiką reikia padaryti viską, kad 
gyventi, ka.d nugalėti ir gyventi.

(Bųą daugiau)

Konferencijos, laikytos spalių 31 d., 1937 m., Lietuvių 
Darbininkų svetainėj, 920 E. 79th St., Cleveland, Ohio.
Konferenciją atidarė Cleve- Ohio A.L.K. k-tas darytų vis- 

lando A. L. K. komiteto pirmi
ninkas S. K. Mazan, kaip 12 v. 
dieną, paaiškindamas tikslą ir 
dienotvarkį, kuris buvo priim
tas.

Konferencijos pirm, išrinktas 
S. K. Mazan; sekretorium—J. 
Rudis; mandatų komisijon—V. 
Užkuraitis, C. Romandas ir J. 
Kemeržiunas.

Kol mandatai buvo sutvarky
ti pakviesta šie delegatai-svečiai 
pareikšti savo mintis apiė A. L.
K. ir šios konferencijos tikslą 
ir jos svarbą. Kalbėjo J. Man- 
kauskas, S. Čeriauka, K. Gaškie
nė, P. Nemura, J. Žilinskas, J.
C. Levarth, F. J. Madison ir A.
L. K. Centro Komiteto narys F. 
Abekas. Visi išsireiškė už šau
kimą 2-ro A. L. Kongreso ir or
ganizavimą plataus protesto 
prieš mūsų brolių ir sesučių pa
vergimą per tautininkų-fašistų 
režimą ir dėti visas pastangas, 
kad padėjus Lietuvos liaudžiai 
įsisteigti demokratinę santvar
ką.

Mandatų komisija raportavo, 
kad sekamos draugijos-kuopos 
prisiuntė dele gatus: Lietuvių 
Pašalpinė Dr-ja, Cleveland, O.— 
2 delegatu; vietos lietuvių drau
gijų veikiantis komitetas—1; 
LDS 44 kp., Collinwood, O.—2; 
ALDLD 57 kp., Corelete, O.—2; 
Laisvės Pašalpos dr-ja, Cleve
land, O.—2; SLA 136 kp., Cle
veland, O.—1; LDS 4-tas Apskr. 
—2; ALDLD 101 kp., Bedford, 
O.—5; ALDLD 59 kp.,'- Akron, 
O.—3; LDD 23 kp., Cleve
land, O.—2; SLA 198 kp., Ak
ron, O.—1; ALDLD 22 kp., Cle
veland, O.—2; LDS Moterų 138 
kp., Corelete, O.—1; LDS 55 kp., 
Cleveland, O.—2; ALDLD 90 
kp., Youngstown, >1O.—4; ALDL
D. 15 Apskr.—1; ALDLD 190 
kp., Collinwood, O.—2. Viso 
konferencijoj dalyvavo 34 dele
gatai nuo 18-kos draugijų.

Rezoliucijų komisijon išrink
ta: C. Romandas, J. Petrauskas 
ir Bertha Galinauskas.
Skaitytas laiškas nuo J. Jarus, 

kuriame sveikino konferenciją 
ir apgailestavo, kad negalįs jo
je dalyvauti.

Cleveland© A. L. K. komiteto 
narių raportai:

Pirm. S. K. Mazan raportavo, 
kad visais jam galimais būdais 
darbavosi dėl atsteigimo demo
kratinių teisių Lietuvos liau
džiai, taipgi ir šaukime šios kon
ferencijos. Vice-pirm. S. čeriau
ka—kad yra rengiamas didelis 
masinis mitingas 19 gruodžio, 
Clevelande, kuriame bus kalbė
tojais: Naujienų redaktorius Pi
jus Grigaitis ir Vilnies redakto
rius Fred Abekas. Taipgi tame 
mitinge bus duodama pilna lais
vė kiekvienam išsireikšti, kas 
dėl Lietuvos dabartinės tvarkos 
ir jos ateities.

Sekretorius J. Vaupša rapor
tavo, kad daug darbavosi ypa- 
tiškai ir laiškais dėl sušaukimo 
Šios konferencijos. Visų raportai 
priimti.

Diskusijos klausime prisiren
gimui prie 2-ro A. L. Kongreso 
ir .kaip mums reikalingas tokis 
Kongresas. K. Gaškienė (iš Ak
ron, Ohio), kuri nesenai sugrį
žus iš Liet., išsireiškė, kad Lie
tuvoj yra didelis kaimo žmonių 
suvargimas; nęra - pakankamai 
duonos; nėra žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvės, o tik sauje
lė valdininkų su naujais lietu
viškais dvarponiais turi gerą 
gyvenįmą. Panašius išsireiški
mus padarė visa eilė kitų dele
gatų. Po apkalbėjimui priimta 
rekomendacija A. L. K. Centro 
Komiteto, kad šaukti A. L. 2-rą 
Kongresą, apie tą patį laiką, kuo
met bus SLA seimas, Scranton, 
Pa.

Diskusuota plačiai dėl sukėli
mo lėšų pasiuptimui delegatų į 
minimą Kongresą. Nutarta, kad

ką suagitavimui draugijų ir su 
jų pagelba pasiųsti kuo didžiau
sią skaičių delegatų į Kongresą 
^Scranton, Pa., iš Ohio valstijos.

Nutarta pakviesti kalbėtojum 
į Cleveland© masinį mitingą d.
J. Mankauską iš Alliance, Ohio, 
kuris yra nesenai atvykęs iš Lie
tuvos.

Nutarta, kad būsiantis Ohio 
valstijos A. L. It. komitetas su
sidėtų iš visų kolonijų, o ne kaip 
iki šiol buvęs vienų clevelandie- 
čių.

Skaitytos ir priimtos sekamos 
rezoliucijos:

1. Tautų Lygai Vilniaus klau
simu.

2. Protestas Lenkijos valdžiai
už persekiojimą lietuvių Vii- teigti' demokratinę tvarką Lietu- 
niaus krašte.

3. Lietuvos politinių kalinių 
amnestijos klausimu.

4. 7 " ‘ ‘
Lygos prieš Karą ir Fašizmą 
4-tam Kongresui, Pittsburghe,

dėl reikalavimo Lietuvos val
džios ir Seimo, amnestijos poli
tiniam anti-fašistiniam kali
niam, vienbalsiai užginame tą 
darbą ir pasižadam visais gali
mais būdais darbuotis lietuvių 
apgyventose vietose, kad kuo 
daugiausia surinkus parašų.

Toliaus, atsišaukiame į Ohio 
valstijos lietuvius ir jų organi
zacijas, kad prisidėtų prie to 
taip didelio darbo, išreikalavi- 
mui mūsų broliam ir sesutėm 
laisvės, kurie randasi sugrūsti 
fašistų kalėjimuose.

Rezoliucijų komisija: 
Bertha Galinauskas, 
C. Romanda, 
J. Petrauskas.

Rezoliucija - Pasveikinimas 
Amerikos Lygos Prieš Karą 
Ir Fašizmą Ketvirtam Kon

gresui, Pittsburgh, Pa.
Kadangi Amerikos Lietuvių 

Kongreso veikimas eina ta kryp
timi Jungtinėse Valstijose, kad, 
padėti Lietuvos žmonėms ats-. se#

ALDU). REIKALAI
Visų ALDLD Kuopų žiniai 

12-tam Apskrity]
Daug sykiu buvo kreiptasi j 

kuopas, kad darbuotųsi trau
kiant naujus narius į šią ap- 
švietos organizaciją, o tie, ku
rie jau yra įtraukti, kad pasi- 
mokėtų savo metines duokles. 
Bet tie visi paraginimai nebuvo 
pilnai įvertinti. Todėl, draugės 
ir draugai, nors metams bai
giantis turim būtinai padirbėt 
šiai organizacijai, kad turėtum 
ką raportuot iš savo darbuotės 
metinei konferencijai, kuri jau 
visai arti, gruodžio 19 d. Vieta— 
Pittston, Pa.

Taipogi visose kuopose būti
nai reikia pasidarbuot gavimui 
naujų skaitytojų mūsų dienraš
čiams “Laisvei” ir “Vilniai”, 
nors vajus jau baigiasi, bet no
rint, būtų galima gaut po kele
tą skaitytojų visuose miesteliuo-

Apskričio Rast. J. T. V.
voj ir; _

Kadangi ir Amerikoj yra or- džtaj^ada 
ganizacija (Amer. Lyga prieš kint ka jje

Pasveikinimas Amerikos Karą ir Fašizmą), kuri rūpinasi „“iZf 
nrieš Kara ir Fašizmą _____.■____ J° pasaKyt.

Valdyba išrinkta iš šių delega
tų :

Pirm. S. čeriauka; vice-pirm. 
S. K. Mazan, A. Račikas ir F. 
J. Madison; sekr. (užrašų) J. 
Petrauskas; sekr. (finansų) P. 
Boika; kasierius—J. Jarus ir 
kasos globėjais: K. Gaškienė ir 
J. Levarth.

Skaitytas konferencijos proto
kolas ir rastas užrašytas kaip 
buvo tarta.

Konferencija tapo uždaryta 
per pirm. S. K. Mazan, kaip 4 
vai. po pietų.

S. K. Mazan, konf pirm., 
J. Rudis, konf. sekr.

Rezoliucija Tautų Lygai 
Vilniaus Klausimu

Kadangi, Vilnius istoriniai ir 
entografiniai yra Lietuvos sos
tinė ir;

Kadangi lenkai neteisėtu būdu 
pasigrobė Vilniaus kraštą ir ten 
šeimininkauja visa eilė metų ir 
negrąžina Vilnių lietuviam, ku
ris jiem priklauso;

Todėl, mes Ohio valstijos Am
erikos Lietuvių Kongreso dele
gatai konferencijoj, laikyto j 31 
d. spalių, 1937 m., Cleveland, O., 
atstovaudami virš 2,000 organi
zuotų Ohio valstijos lietuvių, 
vienbalsiai nutarėm kreiptis į 
Tautų Lygą prašant padaryti 
tyrinėjimą lenkų valdžios žiau
rumų Vilniaus krašte ir;

Toliaus mes kreipiamės, kad 
Tautų Lyga iš naujo paimtų 
svarstyti Vilniaus klausimą ir 
darytų atatinkamus žingsnius, 
jog Vilnius būtų grąžintas 
tuvos valstybei.

Rezoliucijų komisija: 
Bertha Galinauskas, 
C. Romanda, 
J. Petrauskas.

Lie-

Rezoliucija Lietuvos Politi
nių Kalinių Amnestijos

Klausimu
Mes, Ohio valstijos Amerikos 

Lietuvių Kongreso d e 1 e g a t ai 
konferencijoj, laikyto j 31 d. spa
lių, 1937 m., Cleveland, Ohio, 
atstovaujami vįrš 2,000 Ohio 
valstijos lietuvių, apsvarstę A. 
L, K. Vykdomo Komiteto išleis
tas peticijas rinkimui parašų

Valo Finus, Estus Šnipus, 
Trockistus iš Leningrado
Helsingfors, Finija, — Fi

nų ir estų komunistinėse or
ganizacijose ir jų laikraščių 
redakcijose Leningrade bu
vo susukę sau lizdus troc- 
kistai ir fašistinių šalių 
agentai, kaip kaltina Sovie
tų^ vyriausybė,, pasiremda
ma sučiuptas dokumen
tais.

Kai kurie iš suimtų jau 
išbugdyti į Finįją, bei Esti-j 
ją; kiti laikomi po aręštų.

Daugelis žmonių įsižei- 
' paprašai paaiš- 

kalbėdami norė-
demokratijos gynimo reikalais ir 
kovoja prieš fašizmą;

Taigi, mes Ohio valstijos 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
konferencijos delegatai, laikytos 
spalių 31 d., 1937 m., Cleveland, New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Ohio, atstovaujanti virš 2,0001 Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
organizuotų lietuvių, sveikiname 
Amerikos Lygos prieš Karą ir 
Fašizmą 4-tą Kongresą, kuris 
įvyks Pittsburgh, Pa., lapkričio 
(Nov.), 26-28 dd., 1937 m.;

Toliaus, mes atsikreipiame į 
mūsų brolius amerikiečius, idant 
jie pakeltų savo demokratinį 
balsą padėjimui iškovoti Lietu
vos žmonėm demokratinių 
šių.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu
garos, Sąnarių, ir Muskulų.

tei-

Rezoliucijų komisija:
Bertha Galinauskas, 
C. Romanda, 
J. Petrauskas.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro 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 šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
{arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigu. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, pnskaitant 
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. (LaisvŠ).

Rezoliucija Lenkijos 
Valdžiai

Kadangi vis daugiau ir dau
giau žinių ateina apie lenkų val
džios žiaurumus Vilniaus kraš
te prieš lietuvius gyventojus, už
darinei ant aukštesnes mokslo 
įstaigas, net liaudies mokyklas;:

Kadangi tie žiaurumai pasie
kė tokį laipsnį, kad net nekal
čiausio turinio kultūrines ir ap- 
Švietos organizacijas uždarinėja mių sudarė naujas Old Gold Cigare- 
ir jų veikėjus administratyviai , tų kontestas, kuriame dovanomis ski- 
tremia iš iu ffimtu vietų • 1 riama $250’000- Tūkstančiai naujųuemia IS jų girnių Vietų, | lenktyniuoto jų stoja kas savaite, kad

Todėl mes, Ohio valstijos Am- laimėjus pirmą dovaną $100,000. 
erikos Lietuvių Kongreso dele
gatai, konferencijoj, laikytoj 31 
d. spalių, 1937 m., Cleveland, O., 
atstovaujant virš 2,000 Ohio val
stijos organizuotų lietuvių, ap
svarstę aukščiau minėtus davi
nius, ' 
prieš Lenkijos valdžios žiauru
mus ir;

Toliaus, mes reikalaujam kon
stitucinės laisvės mūsų tautie
čiams ir kitiems Vilniaus kraš
to žmonėms, kaip tai: laisvės or
ganizuotis, savo kalboj turėti 
mokyklas ir taip toliaus.

Rezoliucijų komisija:
Bertha Galinauskas, 
C. Romanda, 
J. Petrauskas.

Naujas Old Gold Kontes- 
tas Pačiame Aukštume

lengva Klausimai Išrišti 
Didelį entuziazmą tarpe sveturgi-

vis yra užtektinai laiko, kad 
j šį kontestą, kuris tiek daug 
domesio žmonių tarpe ypa- 

organizacijose, kur yra plati-

Dar 
stojus 
sukėlė 
tingai 
narni Old Gold Piešinių Buletinai.

Tik pamąstykite! Pirma dovana 
$100,000 ir dar 999 kitų dovanų, ku
rios sudaro $150,000. Mes patariame

vienbalsiai protestuojame j®s^ skaitytojams, kad jeigu jie dar

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Sąvo Draugams

nestojo į kontestą, tai tegul tą pada
ro ir nepraleidžia šios progos. Dar 
vis yra laiko išlaimėt! laimę. Jokio 
mokslo ir speciališkumo tam nerei
kia. Paprasčiausias darbininkas gali 
laimėti didžiausią dovaną, kaip ir ko
legijos profesorius, čia nėra jokio 
sunkumo išrišimui klausimų. Kontes- 
tantas. paprastai vartoja savo kasdie
ninius žodžius, kad suteikus reika
lingus atsakymus piešiniuose.

Viską ką jūs turite padaryti, tai 
nueiti pas jūsų artimiausią cigaretų 
pardavinėtoją ir paprašyti pas jį ofi
ciali Old Gold Piešinių Sulėtiną su 
visomis taisyklėmis ir nurodymais rei
kale kontesto. Sekite tuos nurody
mus atydžiai. Jeigu jūsų cigaretų 
pardavėjas negali suteikti tą medžia
gą, tai rašykite į šį dienraštį. 
October 26

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randaąi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8711 JOS CAMPAU AVE, DETROIT, MICH.

Telefonas: Hupiboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
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• LIETUVOS ŽINIOS dienų Dereškevičienė atėjo po- 
licijon nešina rašteliu, neva iš 
vyro bloknoto, kuriame'rašoma,

“LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN VARPO KEPTUVE
Bedarbiai Parduoda Savo 

Kraują
“Darbas” rašo: “Kauno val

stybinė ir kitos ligoninės daro 
kraujo transfūzijas, tačiau iki 
šiol ligoniams kraują duodavo 
jų giminės. Pastaruoju metu 
sveiko sudėjimo žmonės, dau
giausia bedarbiai, pradėjo lan
kytis j ligonines, siūlydami par
duoti savo kraują. Ne kiekvie
nas žmogus gali duoti savo 
kraują kitam asmeniui. Pir
miausia ligoninės tokio asmens 
ištiria sveikatą, patikrina jo 
kraują ir priskiria jį tam tikrai 
grupei. Reikalui esant, toks as
muo kviečiamas į ligoninę ir da
romas kraujo perliejimas ligo
niui. žinoma, patys ligoniai tu
ri sumokėti skirtą pinigų sumą 
tiems žmonėms, kurie savo 
krauju gelbsti kitų gyvybes,“

policijai dėl to, kad tas pilietis 
jai neužmokėjęs už “meilę”. 
Teismas ją nubaudė 6 mėn. ka
lėjimo.

Griaus Cerkvę

Bankrutavusių Įmonių Dar
bininkams Nutarė Išmokėti 

Kompensacijas
Prieš kurį laiką bankrutavo 

kelios stambios, pramonės įmo
nės. Darbininkus atleido iš dar
bo ir kompensacijų nesumokėjo. 
Darbininkai kreipėsi į vietos 
apygardų darbo inspektorius. 
Darbo ir socialės aps. d-tas iš 
esamų kompensacijoms mokėti 
fondo lėšų nutarė subankruta
vusių Br. Nurokų odų fabriko 
Šiauliuose 23 darbininkams ir 
G. Nachlinienės kepyklos 4 dar
bininkams Kaune, Ožeškienės 
g., sumokėti visiems bendrai 
apie 22,000 lt. kompensacijų.

Kunigas Nesiskaito su 
žmonėmis

Zarasuose vieš, aikštėje yra 
stačiatikių cerkvė, kuri dabar 
norima nugriauti ir perkelti į 
kitą vietą, prof. Būgos g.

ROKIŠKIS
“Šventoji” Skola Spaudžia 

Ūkininkus
Juodupėje pradedama staty

ti bažnyčia, kurios statybai ūki- 
ninkai nuo 1 ha žemės turi mo
kėti po 100 lt. Vietos gyvento
jai aimanuoja, kad jau reika
laujama sumokėti po 90 lt. iki 
š. m. pabaigos, o 1938 m. pra
džioje vėl reikėsią sumokėti po 

' 100 lt. Daugumas nuo tų mo
kesčių atsisako, bet už tai gau
na “bedievio” vardą.

“Dzūkijos” Įmonių Darbi
ninkų Streikas

Spalių 15 d. 28 darbininkai 
“Dzūkijos” įmonėse: lentpiūvė- 
je, baldų fabrike ir malūne su
streikavo. šio streiko priežastis 
yra ta, kad miesto burmistras, 
kuris davė “Dzūkijos” bendro
vės įmonėms darbų, bet pagal 
sutartis nemoka pinigų, nors 
darbai atlikti. “Dzūkijos” direk
torius ir valdybos nariai daug 
kartų vaikščiojo pas burmistrą 
prašydami pinigų darbininkams 
apmokėti, bet vis negalėjo iš
prašyti pinigų, darbininkams 
algos buvo laiku nesumokėtos 
ir jie metė darbą. Apskrities 
virš. p. Stasiūnas patarė bur
mistrui tuojau sumokėti “Dzū
kijai” uždirbtus pinigus, kad ji 
galėtų tuojau sumokėti darbi
ninkams algas ir streiką likvi
duoti. Burmistras pasižadėjo, 
-bet kai “Dzūkijos“ valdybos na
riai nuėjo pas burmistrą paimti 
pinigų, tai jis nemokėjo ,pinigų 
spalių 15 dien^. ir tikrai nepa
žadėjo spalių 16 dieną duoti pi
nigų.

ROKIŠKIS

Žarėnai, Telšių aps. čia yra 
klebonu kun. X., kuris labai 
dažnai nedžentelmeniškai pasi
elgia su savo parapijonimis. 
Dėlto vietos tikintieji pasigenda 
naujo klebono, šiam nenori net 
aukų nešti bažnyčios remontui. 
Iki šiol ir siųstos delegacijos 
pas dvasiškąją vyresnybę nieko 
nepadėjo. Su plačiąja visuome
ne nesiskaitoma. Monarchiška 
santvarka: ką iš viršaus pasky
rė, tas ir turi būti.

š. m. spalių 3 d. bažnyčioje 
rinkdamas aukas užsipuolęs 
vieną seną ūkininką G., viešai 
bažnyčioje padarydamas pasta
bą, kad šis neaukojąs. Aukavi- 
mas yra laisva valia, bet viešas 
pastabų darymas tik žmones 
suerzina. Seniau Narbutienė 
aukavo net 2000 litų, o Alek
sandravičius 1000 litų, bet ar 
šie pinigai sunaudoti bažnyčios 
remontui? Ar apie tai žino visa 
parapija?

kad Dereškevičius pats sau ga
lą pasidaręs dėl pinigų; raštelis 
rašytas neva velionies ranka. 
Tačiau ištyrinėjus, paaiškėjo, 
kad raštelis rašytas ne velio
nies, o visai kito žmogaus ran
ka, atsirado įtarimų ir Dereš
kevičiaus lavonas buvo iškastas 
ir skrodžiamas.

Medicinos ekspertyza konsta
tavo, kad Dereškevičius miręs 
nuo strichnino.

Buvo kvota, tardymas ir De
reškevičienė patraukta tiesos ir 
apkaltinta vyro nužudymu.

Išvakarėse jos bylos nagrinė
jimo Dereškevičienė rasta ka
lėjime pasikorusį, bet kita kali
nė virvelę laiku nupjovė ir De
reškevičienė po poros valandų 
atsigavus. Kardamosi ji paliko 
raštelį, kad esanti visiškai ne
kalta, o advokatas jai pasakęs, 
kad jai gręsia mažiausia 15 me
tų kalėjimo, tai kadangi pasau
ly teisybės nesą, todėl ji neno
rinti tokiame pasaulyje gyventi 
ir žudantis.

Marijampolės apyg. teismas 
Dereškevičienės bylą sprendė ir 
ją išteisino, nes dalis svarbių 
liudytojų teisme kitaip liudijo, 
negu pas tardytoją.

Nelaimingi Atsitikimai 
Kaune

Spalių 18 d. “Palemono“ ply
tinėje vagonėlis sužalojo darbi
ninko Vas. Presniakovo koją. 
Sužeistas Presniakovas atga
bentas į miesto ligoninę.

Spalių 19 d. vakare Vilijam
polėje “Generalkos” smuklėje 
keli vyrai gėrė ir linksminos, o 
išėję pradėję ginčytis ir muštis. 
Vienas tos grupės dalyvių ras
tas be sąmonės ir nugabentas į 
VHI-tą policijos nuovadą, o iš 
čia į miesto ligoninę.

Daugelis vajininkų prašo prailginti “Laisves“ vajų gavimui 36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
naujų skaitytojų. Apie tai kalbės “Laisvės” Bendrovės direkto
rių taryba.

Draugai, Šmitas ir šapranauskienė Philadelphiją pastatė 
pirmoje vietoje. Bet kas bus rytoj ? Atsiminkime, kad Kuz
mickas dirba ir žinokime tai, kad Stripeika vis dar yra Stri
peika ir jo be tūzo nekirsi. žiūrėkime, kas bus rytoj.

Vajaus arenoje šiandien stovi šie draugai:
Philadelphia Veik. Kom. 1794®
A. Stripeika, Elizabeth . . 1662 
S. Reikauskas, Hudson . . 1018 
A. Kavoliūnas, Montreal 852 
P. Bokas, Waterbury . . . 815 
L. Žemaitiene, Waterbury 736 
K. Žukauskiene, Newark 731 
S. Kuzmickas, Shenandoah 543 
Pittsburgh ir Apylinkes

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

ravičius, Lawrence ... 491

Iš žemiau dovanų arenoj sto
vinčių daugelis greit gali būt 
pirmoje vietoje. Jie .yra seka
mi vajininkai:
J. J. Bakšys, Worcester . . 423
A. Klimas, Hartford .... 406
A. Barčius, So. Boston . . . 380
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 344
J. J. Mockaitis, Bridgeport 317
G. Shimaitis, Montello . . 282 
Clevelando Draugijų Kom. 265 
A. Lideikienė, Great Neck 255
J. Grybas, Norwood .... 240
ALDLD 96 kp., Sudbury 229
F. Mazurka, Worcester . .
ALDLD 20 kp.,

Binghamton ................
J. Matačiūnas, Paterson 
ALDLD 136 kp., Harrison 
J. Rudmanas, New Haven 
J. Bondžinskaitė, B’klyn 
J. Adams, Grand Rapids 
F. Gervickas, Athol . . . .
J. Krance ir I. Katilius, 

Bridgewater.............
J. Žilinskas, Lewiston . . .
S. Sharkey, Easton ........
P. Šlekaitis, Scranton . . .
A. žemaitis, Baltimore . .
P. žirgulis, Rochester . ...
L. Prūseika, Chicago, . . .
Ig. Kubiliūnas, So. Boston 99 
V. Padgalskas, Mexico ... 94 
F. Abekas, Chicago .... 84 
J. Weiss, Brooklyn.......... 84

226

219
191
181
179
165
160
160

150
150
143
130
120

110

Leista žydams Atidaryti 
Tikybinio Pobūdžio Pra

džios Mokyklas
Švietimo m-ja leido pagal ra

binų sąjungos teikimus atida- 
;ryti privatines žydų tikybines 
'mokyklas Šiauliuose, Jonavoje, 
Gargžduose ir kitur. Tai yra 
senoviško “cheder“ tipo moky
klos, kuriose mokslas vyksta iš
tisa diena, v t*

Statys Chemijos Fabriką
Keli asmenys, šį rudenį pra

dės statyti chemijos fabriką 
“Alvitas“ Mikalinavos km., 
Raudondvario vai. Šiame fabri
ke bus gaminami įvairūs dažai, 
klijai odos pramonei ir t.t. Fab
rikas galutinai būsiąs baigtas 
statyti 1938 m. pavasarį.

Pil. K. Dubinskaitė turi ligo
nių kasos leidimą atsigulti į li
goninę apendicito operacijai pa
daryti. Mergina nuėjo į vieną 
Kauno ligoninę, į kitą, bet nie
kur jos nebepriima, sako, vietų 
nėra. Vakar ji nusilpus ( o gal 
priepuolio pagauta) susmuko 
šaligatvyje prie žydų ligoninės. 
Policija iškvietė Greit, pagalbą, 
kad ligonę nuvežtų į miesto li
goninę, bet čia jos nepriima— 
nesą vietų, nes dvi palatos re
montuojamos. Bet ligonė vis
tiek palikta miesto ligoninėje.

Paterson, N. J.

Kaline, Bijodama Bausmes, 
Pasikorė, bet Teismas Ją 

Išteisino
Bylos dėl 40 et. ir Kačiukų

Spalių pradžioj Apyl. teismas 
sprendė Vytenų km. gyv. Zime- 
rienės, su to pačio kaimo pil. 
Repšiu, malūnininku, bylą. Rep
šys, kuris anksčiau Valst. lote
rijoj laimėjo 20,000 lt. kaltino, 
būk 2—4 metų Zimerienės vai
kas iš ja namų pavogęs 40 cen
tų. Zimerienė išteisinta. Ječelių 
km. čepelis kaltino savo marčią 
Čepelienę už tai, kad ta į jų 
kūdrą, iš kurios jie semdavo 
vandenį gerti, įmetusi kačiukus. 
Čepelienė nubausta 7 paromis 
arešto arba sumokėti 100 lt. 
Keliolika bylų buvo dėl kolioji- 
mosi. Štai dėlko mūsų kaimas 
bylinėjasi.

Gatvės Mergina
Vilkaviškis. — Mikutaitytė, 

pagarsėjusi liudymais, įskundė 
policijai vieną pilietį, kad jis 
pavogė jos laikrodėlį. Vilkaviš
kio policija išaiškino, kad Mi
kutaitytė tą pilietį įskundė me
lagingai, todėl iškėlė jai bylą už 
melagingą pranešimą.

Spalių 13 d. apyl. teismas tą 
bylą svarstė. Mikutaitytė prisi
pažino melagingai pranešus

K a š 1 i š k ių km., Kalvarijos 
vals., Marijampolės aps., gyve
no Liudas Dereškevičius su 
žmona Ona.

Juodu ne labai tesugyvenę: 
žmona turėjus meilės santykių 
su vienu kitu pažįstamu, o 
žmona sakė, kad jos vyras turįs 
panelę.

Tardomas Kuckus pasakė, 
kad Dereškevičienė jį vadinus 
bėgti į Lenkiją, vyrą raginus 
važiuoti į Klaipėdą, bet kadan
gi ji negalėjus viena išsiimti 
pinigų iš banko, nes indėlis bu
vo padėtas jos ir vyro vardu, 
tai šis sumanymas ir neįvykęs. 
Be to, Dereškevičienė pažįsta
miems mėgdavus kalbėti, kad 
kai kurios moterys savo vyrus 
nunuodijančios.

Ir, štai, vieną gražią dieną 
L. Dereškevičius susirgo: pa
sidarė bloga, neranda vietos, 
prašo vaistų, žmona davus su
sirgusiam vyrui gerti gluosnio 
žievių, bet nuo to ligoniui ge
riau nepasidarė. Tada žmona 
pradėjo vyrui trinti kojas kam
paru su spiritu; ir tai nieko 
nepadėjo, o po pusvalandžio 
Dereškevičius mirė ir kitą die
ną buvo palaidotas. Po keletos

Miršta

Marijona Ulčinskaitė - Kli- 
mienė, 62 m. amžiaus, pasi
mirė lapkr. 9 d. Ligos prie
žastis: kraujo pakilimas
(blood pressure). Velionė iš 
Lietuvos paėjo: Vilniaus gu
bernijos, Trakų apskrities, 
Merkinės parapijos, Lydeki- 
ninkų kaimo. Paliko nuliūdime 
vyrą Andrių Klimą, du sū
nus, Vincą ir Martiną; dvi 
dukteris—Oną ir Rožę, ir tris 
brolius Ipolitą, Justiną, ir Mor
kų. Taipgi Lietuvoj’ paliko! 
motiną Rozaliją ir dvi seseris, 
Elzbietą ir Teresę. Motina jau 
turi 87 metus amžiaus.

Velionė ^Marijona U. Kli- 
mienė išgyveno Amerikoj 40 
m. Palaidota lapkr. 12 d., 
Halley kapinyne. Kadangi ve
lionė buvo tikinti, tai ir pa
laidota su bažnytinėmis cere
monijomis. Ilsėkis, Marijona, 
amžinai.' Tebūva lengva šios 
šalies žemelė.

Sausio mėnesį užsidarė da
žų kompanijos, International 
Print Works, fabrikas. Dabar 
spauda praneša, būk šį fabri
ką atidarys ir šaukia visus se
nus darbininkus darban. Tai 
didelė naujiena Patersono dar
bininkams, nes ši kompanija 
turi tris didelius fabrikus ir 
juose dirba virš tūkstančio 
darbininkų. Virš minėtos kom^ 
panijos galva, p. Geller, norė
jo sulaužyti pasirašytą kont
raktą su dažų darb. unija. Ta
da unija pastatė pikieto lini
ją, paskelbdama streiką. Tuo
met ponas paskelbė per vie
tinę spaudą, būk uždarąs fab-

S. Urbon, Salem ............ 77
M. Grybas, Aberdeen .... 72 
M. Vaičikauskienė, Herrin 72 
S. Paulenka, Lowell .... 65 
C. Shaltis, Freehold ........ 63
K. Balčiūnas, Brooklyn . . 60 
A. Mažalis, Brooklyn .... 60 
K. Tvarijonas, Rockford . . 55
E. žalneriertė,- Renton ... 50
S. Wort, Brooklyn ........ 50
J. V. Stankevičius,

Wilkes-Barre .............. 50
P. Saykes, Youngtown . . 50 
A. Masilionis, Hartford ... 50 
A. Marchalaitis, 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 . . 
F. J. Madison, Youngtown 
J. Simutis, Nashua ..........
J. Jukelis, Chicago..........
J. Kairys, Brooklyn ........

i Ch. Žukauskas, S. Boston 
J. Mickūnas, W. Hazleton 
J. J. Ynamaitis, Union City 
J. Visockis, Wilkes-Barre 
J. Gugas, Detroit ...........
J. Patrick, S. Boston........
O. Kalbaitienė, Maspeth . .
P. žemaitis, Detroit........
V. J. Valaitis, New Britain 
P. Boika, Cleveland ........

P. Bukriys .....
D. M. šolomskas
G. Kuraitis . . . .
P. Baranauskas
J. Valatka . . . .

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

43
40
40
39:
30:
27
27
22
22
22 Varpas Bakery22 i
22 '
21
211
20 i

124
124
144
70
24

So v. Sąjungos Žinios
Naujas Auto Kelias

Maskvos priemiestyj, per Le
nininius kalnus, atidarė naują 
automobilių cementinį kelią. Jis 
yra virš 30 pėdų pločio, o vie
tomis, užsisukimuose—siekia net

Vasaros laiku juos rodo papras
tai atviri
pastogėsePKaip matome, Sovietų 

i šalyje miškų darbininkai nėra 
atitrūkę nuo kultūros. Jie turi 
kalbinius judžius, radio perduo- 
tuvus, mokyklas, pas juos atva-

e ore, o žiemos laiku

60 pėdų. Šio kelio pravedimui su- žiuoja ir artistų grupės vaidini-

Rūgšti ruginė, snr'di ruginė, CIelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių- 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pieo, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato^ 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

5

naudojo 50,000 kūbiškų metrų 
cemento ir 10,000 kūbiškų met
rų asfalto.

* Pasisekimai Ore

Sovietų lakūnas Nikolai Fedo- 
sevič, lėktuvu “UT-1”, atliko į 
5 valandas ir 47 minutes be ap
sistojimo 1,200 kilometrų kelio
nę. Jo žygis skaitomas vienas iš 
didžiausių pasaulyj. Jis naudojo 
jūrinį lėktuvą.

Choras iš 5,000 Žmonių

Kalinino mieste, besiruošiant 
paminėjimui 20-ties metų revo
liucijos sukaktį, susiorganizavo 
iš 5,000 žmonių choras. Jame 
dalyvauja 1,250 audėjų, 600 
kriaučių, 700 studentų, 200 mu
zikantų ir kitų šakų darbininkų. 
Jie susimokino “Dainą apie Sta
liną” ir visą eilę kitų dainų.

Muzikantų Mokykla 
Darbininkams

Sverdlovske dar pereitais me
tais prie Muzikos Mokyklos Čai
kovskio vardo susiorganizavo 
skyrius, kuriame'muzikos moki
nosi darbininkai Kuosomis va
landomis nuo darbo. Dabar ta
me skyriuje yra 115 darbininkų.
Judžiai Miškų Darbininkams

Iš Archangelsko pranešta, kad 
vien Kanino-Tamanskame, Lešu- 
konskame ir Mezenskame rajo
nuose miškų darbininkdi turi 97 
kalbinius judžius. Kalbiniai ju
džiai kilnojami iš vietos į vietą.

riką “amžinai”. Girdi, jis ne
galįs bizniauti su tokia unija. 
Bet pasirodo, kad tam ponui 
karštis dėl “unijos baisumo” 
išgaravo.

.L Matačiūnas,

mams.
Nauji Namai

Kijeve minint 20-ties metų re
voliucijos sukaktį buvo atidaryta 
23 nauji gimdymo namai, 73 vai
kų sodeliai ir priežiūros įstaigos 
ir 5 visuomeniškos valgyklos.

Nauji Gyvennamiai

Gorkio mieste į devynis mėne
sius laiko išbudavojo 10 mūrinių 
ir 40 medinių gyvennamių, ben
drai 27,000 ketu:ękampių metrų 
įtalpos. Visi gyvennamiai turi 
per 400 kambarių. Išbudavota 6 
mokyklos ir daug kitokių namų. 
Šiemet viso Gorkio mieste bus ?š- 
budavota 280 nauji namai, kurie 
lėšuos 165,000,000 rublių.

Lenino Muzėjus
Maskvoje yra įsteigtas Lenino 

Muzėjus. Kiekvieną dieną jį ap
lanko nuo 5,000 iki 6,000 žmo
nių. Nuo muzejaus įsteigimo iki 
spalių 20 dienos, jį aplankė
I, 735,160 žmonių, čia galima 
matyti Lenino raštus, vaizdus jo 
ir artimų draugų gyvenimo, 
straipsnius ir kitus revoliucinės 
svarbos dokumentus.
■ ' ■ ...................................—..................... " ............    ■ .............. V —

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEWATER, MASS.

Antradienį, 16 d. lapkričio įvyks 
prakalbos, kurias rengia ALDLD kp. 
Red Men Svet., 7 v. v. Kalbės drg.
J. Bondžinskaitė iš Brooklyn©. Jinai 
nesenai sugrįžo iš Sovietų Sąjungos 
ir pasakys daug įdomių dalykų, todėl 
kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(268-270)

WORCESTER, MASS.
Antradienį, lapkričio 16-tą, Lietu

vių Svet., 29 Endicott St., 7:30 v. v. 
įvyks svarbus susirinkimas Veikimo 
Komiteto^ Visi Draugijų atstovai bū
tinai dalyvaukite.

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

____.___ VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽARNES
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir įūsų liga bus Jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IšEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E 16 St. Tarp Hnion ir Irving Pt New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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New Yorko Apielinkes Žinios
Šį Vakarą Visi į Draugo Prūseikos 

Prakalbas, Piliečių Kliube!
Draugas Leonas Prūseika, 

žymusis lietuvių literatas, pra- 
kalbininkas ir veikėjas atvyko 
iš Chicagos į Brooklyną kele- 
tai dienu. Pasinaudodami ta 
reta proga, lietuviai komunis
tai ruošia jam prakalbas šį 
vakarą, antradienį, 16 lapkri
čio, Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bo Svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Trumpą pasveikinimą nuo 
chicagiečių ir kaliforniečių 
draugas Prūseika mums per
davė didžąjame “Laisvės” 
koncerte pereitą sekmadienį, 
bet platesnį pranešimą apie jų 
gyvenimą ir abelnai apie svar
biuosius darbininkų reikalus 
išgirsime iš d. Prūseikos tam 
tikslui suruoštose prakalbose, 
Piliečių Kliube. Rengėjai kvie
čia visus dalyvaut ir išgirst tą 
svarbią prakalbą.

Prasidės 7:30 vakaro. Įžan
ga veltui.

LEONAS PRŪSEIKA

tūkstantinėmis aukomis. Dauge
lis partinių kuopų pridavė net 
po 200 iki 500 dolerių. Taip pat 
radosi pavienių narių, ir simpa- 
tikų, kurie aukojo savaitės algą. 
Iš publikos pakilo ir paskilbęs 
K. P. generalis sekretorius Earl 
Browder, kuris su žmona Irene 
aukojo po savaitės agą, viso $60. 
Be abejo, šis milžiniškas Sovietų 
Sąjungos 20-ties metų sukakties 
minėjimas bus suteikęs gausios 
paramos budavojimui darbinin
kų judėjimo šioje šalyje.

K.

Sunkiai Serga
šmagorienč, gyvenanti 
Link Court, Maspeth,70-45 

pereitą savaitę turėjo sunkią 
operaciją Adelphi Ligonbuty- 
je, 50 Greene Ave., Brooklyne. 
Lankymo valandos nuo 2 iki 3 
popiečiais ir nuo 7 iki 8 vaka
rais. Draugai šmagoriai yra 
Maspetho ALDLD 138-tos kp. 
nariai ir “Laisvės” skaitytojai. 
Kuopiečiai ir visi kiti dd. lin
ki draugei šmagorienei greito 
pasveikimo. Rep.

“Laisvės” Koncertas Puikiai Pavyko

Sveiksta
T. Vasikoniutė, Lietuvių 

Liaudies Teatro ir kitų organi
zacijų darbuotoja turėjo sun
koką operaciją, kurią laimin
gai pergyveno ir iš ligonbučio 
jau sugrįžo namo.

J. Gaitis, veiklus LDS 1-mos 
kuopos narys, jau ilgokas lai
kas serga po susižeidimo dar
be. Eina geryn. Rep.

Motina Bandė Nusižudyt
Nėra motinai blogesnio da

lyko, kaip alkani vaikai. Dėl
to Mrs. Catherine Vreeman, 
2915 W. 25th St., Coney Is
land, dabar guli Kings Coun
ty Ligoninėj. Jinai įpuolė des- 
peracijon dėlto, kad neturėjo 
kuo tinkamai maitint vaikus ir 
nematė išeities iš tos padėties, 
tad brido jūron tikslu prisi- 
girdyt, bet žmonės ją išgelbė
jo pirm, negu sriovė spėjo ją 
panert po vandeniu.

Minios Sovietų Sąjungos Draugą Netilpo 
Didžiojoj Madison Sq. Garden Salėj

Kuomet virš 20,000 entu
ziastiškos publikos pripildė 
kiekvieną milžiniškos Madison 
Sq. Garden Salės kampelį, tuo 

‘ pat kartu tūkstančiai pri
buvusių vėliau ir nebetilpusių 
svetainėj, nežiūrint lietaus, su
sibūrė prie svetainės ir iš lau
ko pusės klausė mitingo eigos 
ir šūkiais bei audringu ploji
mu sveikino per garsiakalbius 
girdimus, bet nematomus kal
bėtojus.

Toji milžiniškoji minia darbo 
žmonių, audringu entuziazmu 
sveikino Sovietų Sąjungą, per 
20 metų savo gyvavimo įsteigu
sią naują pasaulį, nugalėjusią 
didžiausias kliūtis ir per socia
lizmą įsteigusią gerbūvingą gy
venimą savo šalies gyventojams 
ir atsistojusią stipriausia gynė
ja taikos iš visų šalių pasaulyje.

Minėdami Sovietų Sąjungos 
sukaktį, Amerikos darbo žmo
nės nepamiršo, kad geriausių 
Sovietų Sąjungos gynėjų ir išti
kimiausių draugų eilėse randasi 
tūkstančiai komunistų ir jų sim- 
patikų. Ilga ir džiaugsminga 
ovacija pasipylė, kada vakaro 
pirmininkas Charles Krumbein 
pareiškė: “Mes esame Amerikos 
liaudies dalimi. Mes augame va
dovybėje dviejų Amerikos di
džiųjų sūnų — iš pačios širdies 
Kansas Valstijos Earl Brow- 
derio—ir William Z. Fosterio iš 
didžiosios industrinės valstijos, 
Massachusetts.

Tūkstančiai Naujų Narių
Specialiai atžymėto j sekcijoj 

radosi 3,000 naujų narių, įsto
jusių Komunistų Partijon bėgiu 
pastarųjų poros mėnesių. Ir ka
da tas didelis būrys naujų ko
votojų sustojo ir vadovybėj pir
mininko sudėjo iškilmingą prie
saiką, senųjų narių sielose jau
tėsi džiaugsmas ir pasididžiavi
mus augančiomis spėkomis, ku
rios bus sargyboje Sovietų Są
jungos laimėjimų ir ves šios ša
lies darbo žmones prie naujų at- 
siekimų. Jie sudėjo pažadus vest 
begailestingą kovą prieš fašizmą 
ir jo padėjėją trockizmą, už 
Liaudies Frontą ir Socializmą.

Kalbėjo Komunistų 
Kandidatai

Vyriausias vakaro kalbėtojas

Fosteris pabriežė, kad:

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gaspadinės lietuves, dir

bti restauracijoj. Ne jaunesnės, kaip 
25 iki <35 metų. Kartu ir kambarys.! 
Dėl platesnių žinių malonėkite para- . 
syti laišką, Į kuri gausite atsakymą. I 
F. Mienkeliunas, 12 Plaza Grill, Tar- i 
ryt own, N. Y. (270-272)

Pajieškau Adomo Girniaus iš Lie
tuvos, Ukmergės-parap. Užubalių so
džiaus, ilgą laiką gyveno Brooklyne 
ant Hudson Ave. Girdėjome sirginė- 
jo ir buvo ligoninėje. Kas pirmas 
apie jį praneš, duosiu $5.00 dovanų. 
Prašau rašyti arba kreiptis šiuo ant
rašu: Petras Burneikis, 76 Hudson 
Ave., Brooklyn, N. Y. (270-272)

JOHN VALEN

žymi tos
Daratėle

Kuzmicko

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851CHARLES’
UP TO-DATF.

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
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RESTAURACIJA
savybėmis kaip aukštose, taip ir 
žemesnėse gaidose, taipgi labai 
simpatingą išvaizdą ir užsilaiky
mą. Jos tarmė labai gera; ne 
tik girdi, bet ir pilnai supranti 
dainos turinį, kas duoda galimy
bę pilniau įvertint dainas.

Vieniems artistams akompa
navo B. L. šalinaitė, kitiem Pet
rovas. Vaivadaitei akompanavo 
Helena Žukaitė iš Binghamtono.

Mano supratimu, šio “Lais
vės” koncerto programa pilnai 
atatiko lietuvių visuomenės rei
kalavimams ir patenkino didelę 
didžiumą koncerto dalyvių, kaip 
teko girdėt po koncerto. Nors 
per laikus būdavo parinktine 
programa, tačiau būdavo skun
dų dėl nelietuviškumo. Augant 
lietuviškiems talentams, šį kar
tą ir lietuviškumo reikalavimas 
jau buvo patenkintas.

žinoma, tobulėjimui nėra galo, 
taip yra ir su “Laisves” koncer
tais. Be abejo, kad ateities kon
certams, apart jau žinomų pui
kių talentų, bus surasta dar 
naujesnių ir surengiamos dar 
tobulesnes programos.

Rep.

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

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

arba rašykite:

Giųind Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

5 417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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PHONE PULASKI 5-1090

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

T»A Triangle 6-3621 
Brooklyn, N. Y.

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

Sleeping Accomodations.

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Ilgai lauktasis “Laisvės” me
tinis koncertas, kaip ir buvo 
tikėtasi, praėjo su dideliu pa
sisekimu. Programa buvo pui
ki. Publikos daug; didžioji La
bor Lyceum Salė prisipildžius 
net iki sienų braškėjimo.

Programą pradėjo paskilbę 
Brooklyno Aidbalsiai, vado
vaujami kompozitorės B. L. 
Šalinaitės. Grupę šiuo tarpu 
sudaro Aldona Klimaitė, Ame
lia Jeskevičiutė, Adelė Pakal
niškienė, Pranas Jakštys, Juo
zas Sukackas, Pranas Pakal
niškis, Antanas Navikas. Tai 
aukštai prasilavinusių ir talen
tingų dainininkų grupė. Dai
navo “La Paloma,” “Laukelis” 
ir “Tykus Buvo Vakarėlis.” Jų 
dainos darė jaudinantį įspūdį. 
Toliau vis labiau jie užkariau
ja sau žymesnę vietą scenoje.

Antruoju pasirodė svečias 
liaudies dainininkas Stasys 
Kuzmickas iš Shenandoah, Pa. 
Jam akompanavo 
apylinkės chorvedė 
Judzentavičienė.
dainos publikai patiko ir ji 
prašė daugiau.

Po jo pasirodė mūsų vietine 
dainininkė Aldona Klimaitė, 

Nepa
prastai švelniai ir jautriai ji 
sudainavo “Tykiai, Tykiai Ne
munėlis Teka.” Nevienam aša
ra nusirito atsiminus savąją 
mamytę. Lygiai skambiai išėjo 
ir antroji daina, taipgi trečio
ji, kurią ji suteikė publikos 
antru syk iššaukta. Jos balsas 
turi nepaprastai gražių savy
bių ir publika jai nedvejojan
čiai pripažino užpelnytą pir
maeilės dainininkės kreditą, 
kas nelengva gaut namiškiams 
dainininkams.

Vytautas Dvarackas, newar- 
kietis smuikininkas, gražiai 
pasižymėjo su savo gabiai val
doma smuiką. Taip pat entu
ziastiškai pasitikta Viktoro 
Bakerio vadovaujamas muzi
kantų sekstetas.

K. Menkeliūniūtė sudainavo 
trejetą dainų, kaip ji sakė, at
sisveikinimui, nes išvyksta ap- 
sigyvent Italijoj. Publika iš 
savo pusės atsisveikino gau
siais aplodismentais.

Apart lietuviškų talentų, 
šiame koncerte turėta jauna 
šokėja, Cariota Montez, kuri 
ispaniškais ir meksikoniškais 
gyvai išpildytais šokiais įgavo 
lietuviškos publikos entuzias- 
tiškiausį pripažinimą.

Pabaigą programos išpildė 
visų lauktieji svečiai daininin- į 
kai, Vaivadaitė, Banys, Mic- 
kūnaitė. Jie visi didžiumai šio 
koncerto publikos girdėti pir
mu kartu. Tiesą pasakius, pub
lika pamėgo juos visus, nors 
kiekvienas iš jų turi savotiškų 
ypatybių.

Edna Vaivadaitė, jauna am
žiumi, bet veteranė scenoje, tu
ri malonų balsą, kuris ypatingai 
žavingas vidutiniuose ir žemes
niuose tonuose. Ji taipgi atsižy
mi artitiškai gražiu užsilaikymu. 
Ji publikoje būtų gavus dar dau
giau simpatijų, jei dainavus 
daugiau lietuviškų dainų, kurios 
publikai suprantamiausios ir 
mylimiausios.

Antanas Banys, sukėlė publi
kos entuziazmą iki čiukuro savo 
antroje dainoje, nors ir visos 
jam pavyko. Yra pasiekęs auk
štos dainavimo technikos ir tu
ri stiproką balsą, kas tarp lie
tuvių ypač įvertinama.

Emilia Mickūnaitė turi gražų 
balsą, turtingą nepaprastomis

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-717® 

Brooklyn, N. Y.
“Liaudies Frontas ypatingai koloratūra sopranas. 

yra pačių amerikiečių .judėjimu, 
turinčiu tradicijas 50-se metų 
kovų šioje šalyje. Mes privalom 
jį būdavot ir stiprini daugiau, 
negu kada pirmiau.” Jis taipgi 
stipriai perspėjo, kad fašizmas 
ir trockizmas yra vienas ir tas 
pats.

Apart oficialių vakaro kalbė
tojų — Fosterio, Fordo, Van 
Veen, trumpai kalbėjo komunis
tų kandidatai į “councilmanus.” 
Audra aplodismentų pasipylė, 
kada perstatyta Peter V. Cac- 
chione, kaipo “mūsų partijos 
'councilmanas’ Brooklyne.” šyp
sodamasis, Cacchione perspėjo 
publiką sekamai: “Mes negalime 
būt tikri iki suskaitliuos visus 
balsus. Vienok gausa balsų sa
vaime parodo Komunistų Parti
jos laimėjimą Kings Apskrityje. 
Tas parodo, kad mes galime pa
daryt tą, ko iš mūs darbininkai 
tikisi.”

Taipgi kalbėjo Begun, Bronxo 
kandidatas, ir Crosbie, Queens 
kandidatas. Pastarasis pažymė
jo, kad bėgiu pastarųjų kelių me
tų Queens Komunistų Partija 
paaugo iš 70 narių iki 700 narių.

Penkių Minutę Ovacija 
Ispanijos Veteranams

Kada Charles Krumbein, KP 
New Yorko Valstijos sekreto
rius, perstatė 50 Abrahomo 
Lincolno Brigados narių, nese
nai sugrįžusių iš karo frqnto 
Ispanijoj, kilo salę drebinanti 
ovacija, kuri tęsėsi per 5 minu
tes. Krumbein pasakė: “Raktai 
į miestą yra jūsų. Jūs jų užsipel
note.” Daug kas apsiverkė iš su
sijaudinimo, matydami prieš 
akis būrį pasišventusių demo
kratijos gynėjų, po Liaudies 
Fronto saliutu.

įspūdingas Vaidinimas
Spektaklis “šeštadalis Pasau

lio” darė nepaprastą įspūdį ir 
nors vėlokai perstatytas, pasku
tiniu, tačiau niekas nesijudino iš 
vietos, iki nebuvo užbaigtas.

Rinkliavoje Daily Wor.kerio 
budavojimui Manhattan pasiro
dė pirmuoju su $10,00*0. Nema
žas skaičius sekcijų atėjo su

-U-w>

Mirė
amzMikolas Bielis, 54 m.

499 Milford St., mire lapkri
čio 13 d. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidotas lap
kričio 16 d., Trejybės kapinė
se.

Nastazia Cooper, 76 m. am
žiaus, 94 North 1st St., mirė 
lapkričio 11 d. Palaidota lap
kričio 15 d., šv. Jono kapinė
se.

Jonas Dambrauskas, 68 m. 
amž., 269 Manhattan Avė., 
mirė lapkričio 8 d., Creedmor 
State Ligoninėj. Palaidotas 11 
d. lapkričio, šv. Jono kapinė
se.

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

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant , kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
Ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vSliauaio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prie! Forest Parkway

WOODHAVEN. L. L, N. T.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

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

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pamamdau automobilius vestuvėm 
l>arėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

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

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

Dr. Herman Mendlowitz.
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. EVergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 1« iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd St.

r . /A'i jį

Telephone: EVergreen 8-9770

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.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: MVergreen 7-4381

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

TRU-EMBER COAl COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. T.
Telefonas: EVergreea 7-1661

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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