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Tasai CIO judėjimas užžiebė 
naują vilt j ir naują požvilgį į 
gyvenimą sunkiosios pramonės 
darbininkuose. Tą jauti ir matai 
visur. Ir plieno vergai džiaugia-

KRISLAI
Tartum Nauji žmones.
Svyruojantiems.
Gerai Dirba.
Drg. Kuzmickas.
Tai Nėra Joks Taupymas.

Rašo A. B.

si industrinio unijizmo judėji
mu. Jie sako: Mes jau jaučiamės 
žmonėmis; bosai nebegali mumis 
arti ir akėti.

Man norisi pasakyti: “Atva
žiavau ir neberadau Pittsbur- 
gho,” būtent, senojo Pittsbur- 
gho. Visai nauja situacija. Ta
sai audringai iškilęs CIO judėji
mas nusukę sprandą Pittsbur
ghe ir apylinkėje reakcijai. Iš
rinkta liberališkesnė valdžia. 
Darbininkai nebebijo organizuo
tis ir streikuoti. Policija nebe- 
daužo jiems galvų, feenoji repub- 
1 ikonų reakcinė mašina visai su
daužyta.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7*00 

Metams

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Islaimesit 
Pasauli!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

HITLERIS VĖL GRŪMOJA LIETUVAI KLAIPĖDOJ
Ispanijos Fašistai Šaukia: 

“Tegyvuoja Anglija!”

San Sebastian, Ispanija.— 
Fašistai suruošė sveikinimo 
demonstraciją Anglijai dėl 
to, kad Anglų valdžia pa
skyrė savo konsulus-atsto- 
vus į generolo Franco val
domus Ispanijos plotus.

Fašistai išvarė demons-

Naziai Kerštauja, kad Lietuva Ima Kiek 
Klaipėdiečių Žemės Valdiškiem Reikalam

s------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ -------

italu Divizijos prieš Ispaniją Taikos jr Demokratijos Kongrese Daly
Aragon rronte J ° <

Komunistų Partija pasidaręs truot už Angliją ir Baski- 
svarbus faktorius politikoje. 
Keleto miestelių nauji majorai 
gana simpatingi mūsų judėji
mui žmonės. Mūsų partijos po
litika labai gera: kovoti prieš 
reakcionierius, paremti pažan
giuosius žmones.

jos vaikus pabėgėlius, kurie 
paskutiniu laiku parvežti 
atgal iš Anglijos. Jiem buvo 
įsakyta šaukti: “Tegyvuoja 
Anglija!”

Kalbėjausi su partijos distrik- 
to organizatorium drg. Young. 
Tai senas mano pažįstamas, 
veiklus ir energingas draugas. 
Jis patenkintas lietuvių komu
nistų pasirodymu šiame partijos 
vajuje. Bet, jis pabrėžė, lietuviai 
draugai ir lietuvių organizacijos 
turėtų arčiau susirišti su ameri
kiniu politiniu veikimu. Girdi,

FAŠISTŲ BOMBOS NUŽUDĖ 
49 MOTERIS, VAIKUS

Berlin. — Klaipėdos sei
melis dauguma balsų užpro
testavo prieš Lietuvos įsta
tymą, pagal kurį Kauno 
valdžia ima tūlų klaipėdie
čių žemės sklypus. Lietuvos 
valdžia sako, ta žemė jai rei
kalinga apsigynimo ir prie
plaukos tikslams.

Klaipėdos seimelio daugu
ma susidaro iš vadinamų 
“vokietininkų.”

Vokietijos nazių spauda 
vėl kelia ermyderį 
Lietuvą, kad jinai, 
trempianti Klaipėdos 
čių teises.

Hitlerio užsieninių
lų ministeris W. Frick, kal
bėdamas Aukštojoj Silezi
joj, grasinančiai užreiškė, 
jog Vokietija nepakęs, kad 
kas užsieniuose skriaustų

prieš

vokie-

reika-
Madrid. — Italijos ir na- 

zių lėktuvai bombomis nu
žudė 49 moteris ir vaikus 

J ir tik vieną vyrą Colmenar 
Viejo miestelyj, už 20 mylių 
į šiaurius nuo Madrido. Su
žeidė 125. Sudaužė bei su-

tautines vokiečių mažumas. 
Grasinimas, ’ suprantama, 
buvo pirmoj vietoj/atkreip
tas prieš Lietuvą dėlei Klai
pėdos. į

Frick priskaitė Hitleriui 
ir “35 milionus” vokiečių 
gyvenančių užsieniuose.

LIAUDIEčlAl . BOMBAR
DUOJA TIK KARINIUS

PRIEŠŲ MIESTUS
Madrid. — Valdžios la

kūnai bombarduoja Arago- 
no fronte tik tuos fašistų 
miestus, kurįe turi karinės 
svarbos.

Fašistų raiteliai, tankai 
ir lakūnai, po mėnesio ap- 
tylimo Toledo fronte, vėl 
padarė smarkoką ataką 
prieš liaudiečius. Pastarieji 
atmušė fašistų antpuolius.

Hendaye. — Ispanijos fa
šistai ištraukė visas italų 
armijos divizijas iš šiauri
nių Santander ir Oviedo 
provincijų ir nusiuntė jas 
į šiaur-rytinį Aragon frontą 
prieš respublikiečius. Vald
žios lakūnai tėmija, kur 
Mussolinio kariuomenė ruo
šiama atakuot liaudiečius.

Shanghai, lapkr. 29.—Ja
ponai skelbiasi pralaužę jau 
antrą chinų apsigynimo li
niją.

LINKUI PASAULINĖS DARBO 
UNIJŲ VIENYBES

vavo Delegatai nuo 4,500,000 Žmonių
PITTSBURGH, Pa—Ke- amunicijos dirbimą iš priva- 

tvirtame kongrese Amerikie- (čių į valdžios rankas, 
čių Sąjungos dėlei Taikos 
ir Demokratijos dalyvavo 
1,320 delegatų, atstovauda
mi puspenkto miliono žmo
nių. Šiame istoriniame suva
žiavime kovai prieš karą ir 
fašizmą 405 darbo unijos tu
rėjo savo atstovus. Taigi 
unijistai sudarė trečdalį vi
sų delegatų. Kitakalbių or
ganizacijos atsiuntė 11 dele-

Priimtoj rezoliucijoj tai
kos ir demokratijos kongre
sas atsišaukė į Amerikos 
valdžia ir žmones “išlaikyt 
Jungtines Valstijas nuo ka
ro ir stengtis neįleist pa-

Skleist boikotą prieš Japo
nijos tavorus.

Dėt pastangų, kad Chini- 
jos ir Ispanijos valdžios ga
lėtų gaut laisvai pirkt iš 
Amerikos įvairius reikme
nis, ir tuo pačiu laiku žiū
rėt, kad Amerika neįsiveltų 
į karą.

Reikalaut, kad Amerikos, 
valdžia darytų skirtumą 
tarp užpuoliko ir užpultojo: 
Neįsileist jokių tavorų iš 
užpuolikiškų šalių ir, vei
kiant bendrai su kitomis ša
limis, “atitvert užpuolikus/*

1938 metais bus svarbių valdiš- degino bent 120 namų. Pas- 
kų organų rinkimų. Partija prie, kui fašistų bombininkai nai- 
jų ruošiasi. Lietuvių pagelba iri kino Hoyo de Manzanares 
talka labai reikalinga. Senieji 
lietuviai beveik piliečiai, 
žmones pažangūs. Jie turėtų su
siglausti aplinkui Komunistų 
Partiją ir pasidaryti svarbiu 
faktoriumi vietinėje politikoje.

Pittsburghe ir kitur pastebė
jau ir tokių lietuvių, kurie tebe- 
svyruoja. Jie dar abejoja, ar iš
eis kas nors iš CIO judėjimo. 
Nežino, ar dėtis prie jo ar dar 
palaukti. Ypatingai bloga, kad 
tokių žmonių užeiname ir mūsų 
darbininkiškos spaudos skaity
tojuose. Juos tebeslegia senoji 
bailės našta. Tie draugai turi nu
lipti nuo tvoros ir nuoširdžiai 
darbuotis CIO judėjime.

ir Galapagar kaimus arti 
Escorialo.

Nuo fašistų 220 svarų 
bombų Colmenare nebuvo 
apsaugos ir rūsiuose. Viena 
bomba pramušus rūsio vir
šų sprogo viduj ir sudraskė 
24 moteris ir 11 vaikų, ban
džiusių ten pasislėpti. Taip 
bombininkai nužudė ir porą 
dvynukų, tik 6 mėnesių am
žiaus.

Graudingas buvo reginys 
matant dar gyvas išlikusias 
motinas laikant ant rankų 

* i kruvinus, sužalotus kūne-

Dėl dienraščių “Laisvės” ir 
“Vilnies” Pittsburghe gerai dar
buojasi draugas Martin. Jis ir 
netingi ir moka prie žmonių pri
eiti.

liūs savo kūdikių.
Į Colmenar miestelį fašis

tai numetė per 100 bombų.
Ocąnoj, Toledo provinci

joj, Hitlerio ir Mussolinio 
lėktuvai nužudė 20 ir sužei
dė 63 nekariškius žmones.

ISPANIJOS FAŠISTŲ 
LAIMĖJIMAS BŪTŲ 
PAVOJUS FRANCIJAI

London. — Anglijos dar- 
bieeių vadas Cl. Attlee per
spėja, kad jeigu Ispanijos 
fašistams bus leista laimėt,

šenandorietis drg. Kuzmickas 
turėtu būti pavyzdžiu mums vi
siems. Jis visur tinka. Jis moka 
ir gražiai dainuoti ir veikime ak
tyviai dalyvauti. Matote, kaip 
uoliai jis dirba šiame “Laisvės” 
vajuje. Jam rūpi ir partijos rei
kalai. Tai dar jaunas draugas, tai susidarys pavojus “di- 
labai daug žadąs mūsų judėji
mui.

džiai demokratinei Anglijos 
draugei” — Francijai: “Jei 
generolas Franco laimėtų, 
jis ir toliau būtų Mussolinio 
pastumdėlis/’

UŽSIMUŠĖ 7 ITALŲ 
LAKŪNAI

Roma. — Bemanevruoda- 
mi virš Sicilijos salos, susi- 

I kūle viens į kitą du Italijos 
gai rūščiai kalba prieš tokius kariniai lėktuvai hydro-pla- 
garsinimus. Sako: žmonės nesu-|na1, ^uvo visi 7 JU lakūnai, 
skaito, piktinasi. Iš tiesų, tai nė-; -
ra joks taupymas. Tokie garsi- Į ilgainiui apsimokės keleriopai, 
nimai tiktai žemina organizaci
jos vardą ir pakenkia susirinki
mams.

Tūlose kolonijose įėjo madon 
namie darytis plakatus (garsini
mus mitingų bei pramogų). 
Dažnai liūdna į tokius garsini
mus pasižiūrėti. Draugai mano, 
kad jie taip daug sutaupo savo 
organizacijoms. Bet tai apsigau- 
dinėjimas. Keliose vietose užė
jau eilinių draugų, kurie teisin-

“Laisvės” ir “Vilnies” spaus-

Gražiai, artistįškai, švariai pa
darytas plakatas labai daug reiš
kia pagavime ir patraukime 
žmogaus atydos. Tą pripažins 
kiekvienas biznierius, štai kodėl

tuvės garsinimus padaro ir gra-' visokios firmos savo garsini- 
žiai ir pigiai. Gal doleris kitas mams daryti yra pasamdžiusios 
kaštuos brangiau už “namų dar-, geriausius artistus ir geriausias 
bą,” bet aš esu įsitikinęs, jog j spaustuves.

TAIKOS-DEMOKRATIJOS KONGRESO VADAI 
GIRIA KOMUNISTUS UŽ NUOŠIRDUMĄ

partija oficia&ai* nepriklau
sė prie šios sąjungos.

Bet komunistai, kaipo at
stovai įvairių kitų organi
zacijų, dalyvaus Sąjungos 
darbe ir apskritai veikliai 
darbuosis jos auginimui ir 
stiprinimui, sakė Browder.

Prezidentas Ward ir vice
prezidentas, prof. Lovett šir
dingai sveikino komunistus, 
kad jie yra taip sukalbami 
ir atsidavę bendram darbui 
prieš karo ir fašizmo pavo
jus.

Kongresas priėmė rezo
liuciją,-*" kad jokia politinė 
partija oficialiai nedalyvau
tų kaipo, narys Taikos ir

Pittsburgh, Pa.-rKai ku
rie delegatai Taikos ir De
mokratijos Sąjungos kon
grese išsitarė, jog kitų par
tijų žmonės nenorį dėtis į 
šią organizaciją todėl, kad 
Komunistų Partija yra ofi
cialiai prisidėjus prie jos.

Drg. Earl. Browder, ge- 
neralis Sekretorius Ameri
kos Komunistų Partijos, į 
tai atsakė, jog Kom. Parti
ja sutiks nebūt oficialę na
re Amerikiečių Taikos ir 
Demokratijos Sąjungos, jei
gu tas pagelbėtų sutraukt 
daugiau kitų partijų demo
kratinių žmonių į organiza
ciją. O iki šiol jokia kita Demokratijos Sąjungos.

Naziai Smerkia Taiką, Franco Įveda Blokadą 
Giriasi Savo Galybe Prieš Ispanijos Uostus

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Generolas 
Franco paskelbė griežtą 
blokadą prieš visas prie- 

1 plaukas Ispanijos respubli-

Berlin. — Vokietijos oro 
karinio laivyno ministeris 
gen. Goering, kalbėdamas 
Hamburge, niekino tuos de- i 
mokratinius kitų šalių poli- k07“ Fašistai'-'' Hokaduosią 
tikus, kurie reikalauja “dva- į 
sinio, paskui daiktiško nu
siginklavimo.” Jis didžiavo
si, kad naziai perauklėja vo
kiečius karine dvasia; gyrė
si nauju Vokietijos apsigin
klavimu ir jos karine galy
be.

Vokietijos ryšius su Itali
ja Goeringas vadino “plie
no ašim, einančia per Cen- 
tralinę Europą nuo Berly
no iki Romos,” o dabar, gir
di, ta ašis išsivystė jau “į 
pasauliniai palitinį trikam
pį, nuo Romos iki 
(Japonijos) ir nuo 
atgal iki Berlyno.”

Goering, Hitlerio dešinio
ji ranka, pakartojo, kad Vo
kietija kovos už^ kolonijas 
sau.

Tokio
Tokio

ir tuos uostus, kuriuos tarp
tautinė “nesikišimo” komi
sija norėjo palaikyti neut- 
rališkais (bepusiškais).

Generolas Franco sako: 
“Imsime visus laivus, kurie 
tik bandys įplaukti į val
džios uostus,” nežiūrint, ko
kiai šaliai tie laivai pri
klausytų.

Madrid.—Respublikos val
džia mato, jog .gen. Franco 
blokada bus tik “popierinė.” 
Nes jis neturįs gana karo 
laivų tikrai blokadai palai
kyti (nors, suprantama, na
ziai ir Italija gali savo ka
rinių laivų jam “paskolin
ti”).

LockporL N. Y.—-Harri
son Radiatorių kompanija 
per tris savaites pasiuntė 
“namo” 1,500 darbininkų.

Maskva.—Atstovai Sovie 
tų Sąjungos Darbo Uniją 
Centro ir Tarptautines Dar-, 
bo Unijų Federacijos nutarė ; Prezidentu A m e r ikiečių 
jungt tas dvi didžias darbi- Sąjungos dėlei Taikos ir De- 
ninkų organizacijas tarp- įuokratijos vėl tapo vienbal- 
tautiniai. Pamatinė priimta 
sąlyga yra vienybė kovoj 
prieš karą ir fašizmą.

Derybos ėjo Darbo Pale
čių j .Maskvoj, r£arptautinės 
fi^rbo Unijos ' Federacijos 
atstovai buvo: Leon Jou- 
haux, centro sekretorius 
Franci jos Generalės Darbi
ninkų Konfederacijos, vice
prezidentas Tarpt. Darbo 
Unijų Federacijos; Walter 
Schevenels, T. D. U. Fede
racijos generalis sekreto
rius, ir Stolz, antrasis šios 
organizacijos sekretorius.

Kaip Tarptautinės Darbo 
Unijų Federacijos, taip So
vietų Unijų Centro atstovai 
patieks abipusišką susitari
mą spręst savo organizaci
jų prezidiumam. ,

ANGLIJOS VALDŽIA 
NUOLAIDAUJA NAZIAM

London. — Atvyko Fran
ci jos ministeris pirmininkas 
Chautemps ir užsieninis mi
nisteris Yv. Delbos tartis su 
Anglija klausimais, palie
čiančiais Europos taiką.

Franci jos ministerial tuoj 
patyrė, kad Anglijos val
džia nuolankauja Hitleriui. 
Jie reikalauja atidengt visą, 
ką lordas Halifax, Anglijos 
valstybės tarybos pirminin
kas, slapta kalbėjosi su Hit
leriu Berlyne.

Anglijos valdžia stengsis 
palenkt Franciją, idant ne
sipriešintų hitlerininkams, 
kurie reikalauja “savivaldy
bės” vadinamai vokiškai Če- 
choslovakijos daliai.

(O naziai svajoja, kad to
kia savivaldybė tarnautų 
kaip tiltas į prijungimą to 
Čechoslovakijos ruožo prie 
Vokietijos.)

Ward, o vice-prezidentais— 
profesorius R. M. Lovett ir 
Meta Berger (garsi socialis
te).

Prof. Lovett perspėjo* kad 
reakcininkai telkia savo jė
gas daryt ataką prieš demo
kratines žmonių teises ir 
prieš medžiaginę jų būklę: 
“Katra pusė laimės, priklau
sys nuo to, katrie sėkmin
giausiai s u s i o r ganizuos,” 
pabrėžė prof. Lovett.

VEIKIMO PROGRAMA
Prieš-karinis ir prieš-fa- 

šįstinis kongresas priėmė 
tokią programą veikimui 
per metus:

Organizuot piliečių komi
tetus gint darbininkų teises 
visur, kur joms gręsia pavo
jus.

Priešintis valdiškam uni
jų inkorporavimui.

Daryt spaudimą Jungti
nių Valstijų kongresui, kad 
išleistų įstatymą prieš lyn- 
čiavimus ir užtikrintų pil
nas pilietines teises neg
rams ir ateiviams.

Kovot prieš kitų tautų 
žmonių neigimą ar skriaudi
mą Amerikoj.

Sumušt karo departmento 
planus, kurie siekia drąf- 
tuot darbininkus kariškai 
gamybai-

Remt sumanymus, reika
laujančius pervest ginklų ir

JERSEY CITY POLICIJOS 
TERORAS PRIEŠ CIO 

NARIUS

ORAS
Šiandien būsią giedra ir 

šalta, sako N. Y. Oro Biu
ras.

Vakar temperatūra 40. 
Saulėtekis 6:58, saulėleidis 

14:30.

Jersey City, N. J., lapkr. 
29.—Majoras Hague užsiun
dė savo policija ant CIO na
rių, kurie skleidė lapelius, 
šaukiančius, kad darbinin
kai dėtųsi į CIO industrines 
unijas.

Policininkai pagrobė apie 
40 tų unijų narių, sumetė 
juos į automobilius, išvežė 
už Jersey ribų ir išmetė lau
kan. Keturis CIO organiza
torius areštavo. Kai kuriuos 
parmuštus CIO unijistus 
mėlynsiūliai valkiojo gat
vėmis. '

EXTRA!
ANGLIJA BANDYS SU- 

ARDYT FRANCUOS 
SUTARTĮ SU SSRS

London, lapkr. 29.—Ang
lijos valdžia dabartinėse de
rybose su Franci jos premje
ru ir užsieniniu ministeriu 
stengsis suardyt ar bent nu* 
silpnint Franci jos tarpsavi- 
nę pagelbos sutartį su So
vietų Sąjunga,—kaip įžiūri 
Associated Press. Anglijos 
valdovai norėtų įtraukti 
Franciją į Vakarų Europos 
Valstybių bloką su Vokieti
ja, Italija ir Anglija.

JAPONAI SKERDŽIA NE-' 
KARIŠKIUS CHINUS " 
Hankow, Chinija.—Japoį- 

nai daugmeniškai žudo ne
kariškius gyventojus mies
tų, užkariaujamų nuo chi
nų. Taip dviejuose nedide
liuose miesteliuose prie 
Shansi-Hopei provincijų sie
nos jie išskerdė 1,300 civilių 
chinų.

Vi

•>

PREZ. ROOSEVELT NO
RI PAžABOT TRUSTUS
Prezidentas Rooseveltas, 

važiuodamas į Miami, Flo-* 
rida, tarėsi su vadovaujan
čiu valdžios advokatu R. H. 

Jackson, kaip pertaisyti įs
tatymus, idant galima būtų 
tikrai apribot sauvalių trus- 
tų ir monopolijų.

CHINŲ PARTIZANAI AT
KARIAVO MIESTĄ NUO

JAPONŲ
Hankow, Chinija. — Chi- 

nai liuosnoriai ir partizanai, 
po karčios kovos, atėmė iš 
japonų strateginį miestą 
Yuanpingą, šiaurinėj Shan
si provincijoj.

Shansi ir Hopei provinci
jose chinai partizanai taip 
įnirtusiai ir plačiai užpuldi
nėja japonus, kaip dar nie
kad pirmiau.

ITALIJA PRIPAŽINO / 
MANCHUKUO

Roma, lapkr. 29.—Italija 
pripažino Manchukuo neva 
“nepriklausoma” šalim, 
norėjo Japonija, kuri v 
Manchukuo.
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Pagaliau!
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo vie

nijimosi sutartis su Aukščiausia Prie- ; 
glauda Lietuvių Amerikoje pagaliau ta
po Pennsylvanijos valstijos apdraudos 
'departmento užgirta. Kadangi organi
zacinei vienybei viskas buvo priruošta 
ir tik laukta iš Harrisburgo galutino už- 
gyrimo žodžio, tai dabar, nėra abejojimo, 
vienybės darbas greit bus užbaigtas.

Gal būt pilnas abiejų organizacijų su
vienijimas bus pravestas dar šiemet. Juo 
greičiau, tuo bus visiem geriau.

Tarpe LDS-APLA vienybės klausimas 
iškilo tučtuojau, kai įsikūrė LDS. Dar 
pirmajam LDS seime, Clevelande, 1932 
metais, tasai klausimas buvo iškeltas ir 
nutarta vienytis. Deja, tam tikros kliū
tys vienybės darbo neprileido. Vyriau
sioji priežastis buvo tas faktas, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas nebuvo 
įregistruotas Pa. valstijoj. O įregistruoti 
nebuvo lengva, kadangi toj valstijoj gy
vavo net trys lietuvių organizacijos, 
SLA, LRKSA ir APLA, visos ten ikor- 
poruotos. Tūli valdininkai aiškino, jog 
/‘savų” organizacijų ten užtenka. Ėmė 
laiko, kol dalykai buvo išaiškinti, įro
dant, kad abi paminėtosios organizaci
jos trokšta vienybės ir dėlto, kai LDS 
ten įsiregistruos ir abi susivienys, da
lykai pagerės, o ne pasiblogins, kiek tai 
liečia šitų organizacijų narius.
r 'Kai LDS tep tapo įregistruota, tai at
sirado visa eilė kitų technikinių dalykė
lių, kurie turėjo būti ištaisyti pirmiau, 
negu vienybė įvykinta. Prisiėjo laukti 
APLA seimo, įvykusio pereitą vasarą ir 
ten užgirta nauja, praplėsta vienybės su
tartis. LDS Centro Valdyba praplėstą
ją sutartį leido visuotino narių ir perei
tojo (trečiojo) Seimo delegatų nubalsavi- 
mui. Kai tas tapo padaryta, tuomet 
sutarčių kopijos vėl buvo pasiųstos abie
jų valstijų—New Yorko ir Pa?—apdrau
dos departmentams užgyrimui.

Dabar svarbu tik tai, kad vienybės 
sutartis būtų pravesta sklandžiai ir be 
didelių vilkinimų.

LDS šiuo tarpu turi virš 6,000, o APLA 
turi apie 12-ką šimtų narių. Tiesa, dalis 
APLA narių priklauso abiem organizaci
jom, bet tik dalis. Kai abi organizacijos 
susivienys, tai Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas turės apie 8,000 narių, su 
veik vienu ketvirtadaliu miliono dolerių 
turto. Tai bus dar stipresnė, didelė 
organizacija, narių ir turto skaičiumi 
trečia lietuvių fraternalė organizacija 
Amerikoj (SLA turi virš 14,000, o LRK

SA virš 10,000 narių). Nebelieka jokios 
abejonės, kad neužilgo LDS pasieks 10,- 
000 narių skaičių, kadangi ji turi užten
kamai energijos, gerų darbuotojų ir 
daug energingo ir mokančio darbuotis 
jaunimo.

Visa pažangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė gali tik pasidžiaugti, kad Aukš
čiausia Prieglauda Lietuvių Amerikoje 
pagaliau susivienija su Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimu. Tai reikš glaudesnį 
sukonsolidavimą jėgų ne tik fraternaliz- 
mo srityj, bet ir judėjime už palaikymą 
demokratijos Amerikoj; judėjime kovoj 
prieš fašistinį pavojų.

Bažnytinis Vynas Būsiąs 
Gamintas Lietuvoj

Vienas Kauno laikraštis rašo, būk Lie
tuvos kunigai pradėsią gaminti mišiau- 
ną vyną pačioj Lietuvoj. Iki šiol tasai 
“Kristaus Kraujas” buvo perkamas Ita
lijoj ir jo Lietuvos jagamasčiai išgerda
vo per metus “apie 25 tūkstanč. bonkų, 
kas sudaro per metus per 200 tūkst. lt. 
(viena bonka pardavinėjama po 9 lt.)”.

Tačiau, nurodo laikraštis, “tai vyno 
gamybai esąs reikalingas Romos leidi
mas, o Roma nepageidaujanti, kad iš jos 
vyno nepirktų, nes dabar, veikiant įvai
riems valiutiniams suvaržymams, labai 
sumažėjusios ‘Petro skatiko’ pajamos, tai 
Roma atsigriebianti bent ant vyno eks
porto.”

Pasirodo, kad dėl t. v. “dievo kraujo”, 
gali iškilti net diplomatiškų nesusiprati
mų. Mat, biznis, tai vis biznis!

Del P. V. Cacchione Balsų
Komunistų Partijos kandidatas Brook- 

lyne į New Yorko miesto tarybą gavo 
41,564 balsus, o republikonų partijos 
kandidatas, Surpless 41,954 balsus.

Vadinasi, kaip dabar dalykai atrodo, 
tai republikonas bus laimėjęs tik 390 
balsų. Bet draugas Cacchione pareiškė, 
kad jis reikalausiąs abiejų balsus per
skaityti, nes, skaitant balsus, galėjo būti 
padaryta, kad ir nedidelių, tikslių ar ne
tikslių klaidų, kurios .galėjo nusverti 
skaitymo išvadas jo nenaudai. 1

Mūsų nuomone, tai teisingas ir nuo
saikus reikalavimas. Tačiau, jeigu skai
tyme balsų ir nebūtų įvykę “paklaidų”, 
jeigu republikonas kandidatas ir laimėjo 
tokia dauguma balsų miesto taryboje 
vietą, tai visvien faktas parodo, jog ko
munistų kandidatas gavo nepaprastai 
daug balsų. Komunistų Partija Brookly- 
ne, vadinasi, atsistojo greta republikonų 
partijos.

Pačioj pradžioj rinkiminės kampani
jos mes rašėme, kad yra labai daug šan
sų išrinkti komunistą į miesto tarybą. 
Ir mes neklydome. Dar reikėjo keletos 
šimtų balsų ir komunistas būtų buvęs 
išrinktas!

Bendrai, šitie miestavi tarybos rinki
mai,—rinkimai sulyg nauja sistema,— 
davė gražių darbo žmonėms laimėjimų. 
Pirmu kartu New Yorko miesto istori
joj turėsime penkis ar šešis miesto tary
boj atstovus, išrinktus Darbo Partijos 
sąrašu. Prie to, Tammany Hall klikai 
sparnai taip apkarpyti, kad jie turbūt 
niekad neužaugs iki to, kad ji galėtų 
viešpatauti, kaip viešpatavo praeityj.

Submarinai ir Karas
Italijos ir Vokietijos pi

ratiškų submarinų veiksmai 
Viduržeminėse Jūrose pri
verčia ir vėl susidomėti 
tuom klausimu. Iki pereito 
pasaulinio karo linkui sub
marinų buvo skeptiškai žiū
rėta. Dar 1910 metais Vo
kietijos admirolai juokus iš 
jų darė.

Anglijos imperialistai 
skaitėsi “jūrų karaliais,” 
tat jie ir submarinus būda
vo j o. 1914 metais, tai yra 
karo pradžioj, Austro-Ven
grija turėjo 15 submarinų, 
iš jų tuojautiniam veiki
mui gatavų tik 4. Vokieti
ja turėjo 31 submariną, iš 
to skaičiaus tik apie 20 bu
vo gatavų karo veiksmams.

Anglija turėjo 60 šarvuo
čių, 177 kruzerius, 321 nai
kintoją ir 76 submarinus.

120,000 žmonių. Kare buvo 
sunaikinta 192 submarinai.

Baisus Karas
Viena Anglija laike per

eito karo nuo submarinų 
neteko 6,692,000 tonų laivų 
įtalpos. Submarinai dar bu
vo pažeidę laivus, sudaran
čius 7,335,800 tonų. Subma
rinai paskandino 2,744 An
glijos prekybos laivus, čia 
neįskaitomi kariniai, ir žve
jų laivai. \

Nauji Išradimai \
Kovai prieš submarinus 

buvo išrasta gilumos bom
bos, kurias meta ant sub
marinų ir jos pasiekę sub
mariną sprogsta. Tokios 
bombos sunaikino praeita
me kare 38 vokiečių subma
rinus. Buvo išrasta hydro- 
phonai, kurie įleidžiami į

Naziai Užgiria Japonijos 
“Šventąjį Karą”

Berlin. — Pats Hitleris 
'dalyvavo Japonijos atstovy
bės bankiete, kuris buvo su
ruoštas paminėt metinę su
kaktį nuo to laiko, kai Vo
kietija pasirašė sutartį su 
Japonija prieš komunizmą 
(is esmės prieš Sovietų Są- 
jungą).

Japonijos važiotės minis- 
teris M. Nagai savo kalboj 
pasakojo, būk Japonija ve
danti “šventą karą,” idant 
apsaugot chinus nuo komu
nizmo pavojaus.

Hitleris ir jo ministerial 
sveikino Nagai’jaus pareiš
kimą.

Elizabeth, N. J., lapkr. 26 
—Tėvas Rožės Mušto peršo
vė jos vaikiną G. Vaccaro ir 
pats nusišovė. Vaccaro’ui 
taip pat gręsia mirtis.

Paulina S. Žemčiužina, 
Sovietų Sąjungos premje
ro Mdlotovo žmona, nese
nai paskirta maisto komi

saro padėjėja Sovietų Są
jungoj.

KAUNAS. — šiemet Kaune 
automobilių nelaimėse užmušta 
10 žmonių. .

Sovietai Pakeitė Savo 
Ambasadorių Chinijoj

Maskva. — Vieton iki šiol 
buvusio Sovietų ambasado
riaus Chinijai Dmitrio V. 
Bogomolovo tapo paskirtas 
I. Luganets-Orelsky.

Karinis ambasados narys 
2en. Ed. Lepin pašauktas 
Maskvon. Jis . pranešdavęs 
Sovietų vyriausybei, kad 
Chinija galėsianti atremt 
japonus neribotai ilgą lai
ką. O Associated Press sa
ko, kad Maskvoj dabar esą 
abejonių apie jo pranešimų 
teisingumą.

Prigėrė Dvi Mergaites, Įtū
žus Plonam Ledui

Harmony, N. J. — Eida
mas per ploną tvenkinio le
dą, įlūžo ir nuskendo sese
rys Margareta ir Paima 
Santini, 10 ir 13 metų am
žiaus.

Submarino “U-9” 
Stebuklas

Karas prasidėjo. Vokieti
ja metė į jūras savo kruze
rius, kad jie naikintų prie
šo karo ir prekybos laivus. 
Vienok anglai juos greitai 
nuskandino arba išvaikė. 
Kitaip buvo su submarinais, 
kurių vertę iki tol nedakai- 
navo jūrų admirolai. Rug
sėjo 22 dieną, nedidelis Vo
kietijos submarinas “U-9” 
į valandą laiko nuskandino 
vieną po kitam tris Anglijos 
šarvuotus kruzerius “Abou- 
kir”, “Cressy” ir “Hogue”, 
kurie turėjo, po 12,000 tonų 
įtalpos ir dideles kanuoles. 
Su jais žuvo 1,459 jūrinin
kai ir oficietiai.

Šis vokiečių submarino 
pasisekimas paakstino Vo
kietijos imperialistus buda- 
voti kuo daugiausiai subma
rinų ir jų pagelba pulti prie
šą. • Anglija taip nusigando, 
kad veik visus šarvuočius 
tūlam laikui atšaukė į prie
plaukas ir' apstatė plieno 
sietais.
Nuskandino 13,000 Laivų
Vokietijos karo kruzeriai 

abelnai nuskandino apie 400 
priešo laivų su miliono to
nų įtalpa. Bet Vokietijos 
submarinai per visą karo 
laikotarpį nuskandino 105 
įvairius karo laivus ir apie 
13,000 visokių prekybos, 
žvejų ir keliauninkų laivų, 
bendrai iki 13,000,000 tonų 
įtalpos. Viduržeminėse Jū
rose vien pirmoje pusėj 
1917 metų submarinai nu
skandino 366 laivus, apie 
250,000 tonų įtalpos, o ten 
veikė tik keli submarinai.

Negavo Rodos su 
Submarinais

Submarinai ant tiek ne
davė ramybės Anglijos ad
mirolams, kad 1917 metų 
talkini nkų konferencijoj 
girdėjosi balsai, kad Angli
ja pasiųstų 40 šarvuočių ir 
43 kruzerius prie Vokie
tijos submarinų bazių ir 
tuos savo laįvus nuskandin
tų tikslu, kad užblokadavus 
sųbmarinams išplaukimą į 
jūras.

1917 metais talkininkai 
turėjo prieš1, submarinus 65 
oro stotis, Anglijos, Fran
ci jos, Italijos pakraščiais, iš 
kur apie 3,000 lėktuvų vei
kė. Tais pat metais talki
ninkai prieš* Vokietijos sub
marinus turėjo per 4,000 
įvairiusių karo laivų ir apie 
62,000 žmonių, o submarinų 
vienu kartu1 niekados veiki
me nebuvo daugiau, kaip 50.

Karo metu Vokietijos im
perialistai išsibūdavo j o 370 
submarinų. Prie jų būdavo- 
jimo ir taisymo dirbo iki

vandenį ir jų pagelba girdi 
ir už 5 mylių submariną. 
Buvo išrasta paravanai, — 
tai savo rūšies velkamos 
prieš submarinus bombos. 
Išrasta “spąstai”, “slapukai 
laivai” ir kitokį prietaisai.

Tas, žinoma, daug pavei
kė prieš submarinus. Jeigu 
1914 metai Vokietija neteko 
5 submarinų, 1915—19; 
1916—22; tai jau 1917 me
tais—63 ir 1918 metais net 
69 submarinus.

Bet tas dar nereiškė, kad 
submarinai jau nustojo sa
vo svarbos.’ 1918 metais 
submarinai vis tiek nuskan
dino 1,046 laivus, bendrai 
2,648,224 tonų įtalpos.

Baisesni Submarinai
Praeitas karas pastūmė

jo prie tūlų išradimų prieš 
submarinus. Po jo iki dabar 
daug imperialistai dirbo toj 
srityj. Anglijos karo spe
cialistai kelis kartus gyrėsi, 
kad jie turi išradę tokius 
prietaisus, su kurių pagelba 
kelis šimtus pėdų jūrų gi
lumoj mato submariną. Jie 
vėliau gyrėsi, kad turi prie
taisus, kurie priverčia sub
mariną iškilti ant vandens 
viršaus. Bet matyt, kad tai 
nebuvo išradimai, o tik pa
geidavimai. Nes pati Ang
lija turi 54 submarinus ir 
dar apie 25 naujus budavo- 
jaši.

Submarinai per tą laiką 
padarė milžinišką progresą. 
Jeigu laike pereito imperia
listinio karo pradžios jie tu
rėjo tik po 140 tonų įtalpos, 
galėjo plaukti apie 8 arba 
10 mylių į valandą, ir galė
jo jūroj išplaukioti iki 1,- 
500 mylių, tai dabar subma
rinai turi po 1,500—2,000 ir 
net daugiau tonų įtalpos, 
gali virš vandens plaukti iki 

•25 mylių į valandą, gink
luoti kanuolėmis, turi po 
daug torpedų, kiti su savimi 
vežasi net lėktuvus, gali nu
sileisti į jūrą bent kelį šim
tus pėdų gylio ir kas svar
biausiai, 'kad jūroj gali iš
plaukioti bent 20,000 mylių 
negrįžtant į savo prieplau
kas, tai yra, jūroj gali iš
būti bent 3 mėnesius laiko.

Submarinai yra pavojingi 
karo įrankiai. Už tat visi 
imperialistai jų daug turi ir 
budavojasi. Budavojasi ir 
taikos šalininkai, nes užpul
ti turės gintis. Dedelę klai
dą padarė Chinijos Kuo- 
mintango valdžia praeityj, 
kad ji neprisibudavojo sub
marinų. Jeigu dabar Chini
ja turėtų nors 10 submari
nų, tai visai kitokia padėtis 
būtų kare. Chinv submari
nai ne tik galėtų skandinti 
Japonijos karo laivus Yang
tze upėj, bet skandinti ir
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transporto laivus, vežančius 
iš Japonijos prieš Chiniją 
armiją, jai ginklus ir amu
niciją. Chinija neturi nei 
vieno submarino, tai jos val
džios didelis apsileidimas.

D. M. š.

ŠNEKOS APIE “PARTI
ZANIŠKĄ” KOVĄ PRIEŠ 

GENERAL MOTORS
Detroit, Mich.. — Kapi

talistinė spauda daro provo
kacijas prieš komunistus, 
priklausančius industrinei 
Autų. Darbininkų Unijai. 
Pasakoja, būk komunistai 
šauksią nuolat pasikarto
jančius? trumpus “partiza
niškus” streikus prieš Ge
neral Motors korporaciją, 
jeigu jinai nepadarys nau
jos pagerintos sutarties su 
unija. \

(O visiemVžįnoma, kad 
komunistiniai nariai stoja 
už unijos vienybę, susiklau
symą ir tikslią sutartiną 
kovą prieš išnaudotojus).

Viscount Halifax,
Anglijos diplomatas, dėlei 
kurio v izit os Vokietijoj 
šiuo tarpu eina daug viso
kių kalbų ir ginčų ne tik 
Anglijoj, bet ir visam pa
saulyj. Jis buvo nuvykęs 
Vokietijon tartis dėl “su- 
artinimo Anglijos su na- 
zių valdžia,” bet, sakoma, 

iš to nieko neišėjo.

WPA Knygy Patarnnavimas
ri WPA keliaujančius knygynus 
visuose savo 82-juose apskri- 
čiuose. Vienam apskrityje Le 
Flore, knygius turi namų-laivą 
prie Yazoo upės, ir jis dalina 
knygas namams, kurie keliais 
visai neprieinami. Ohio turi val
stiją apimantį knygyno projek
tą, kuris dalina net 30,000 kny-

Tarpe įvairių rūšių medžiagos! 
ir patarnavimų Suv. Vals. žmo
nėm teikiamą kaipo tautiško dar
bo pašalpinės programos prie- 
diniai produktai, galime skaity
ti Works Progress Administra
tion knygyno paplatinimo pro
jektus, kurie, mums pranešama, 
per pereitus dviejus metus pri
statė knygų ir žurnalų į beveik gų ir 40,000 žurnalų 16 apskri- 
2,500 apielinkių, daug iš kurių čių tolimuose centruose. Ken- 
toli nuo kitų radosi ir,buvo ne- tucky valstijoj WPA darbinin- 
prieinamos.

Su karu, troku, arkliu, asilu, 
namų-laiveliu, lengva valtele ir 
pėsčioms keliaujanti knygynai 
buvo nunešti į tokias vietas, kur 
žmonės niekad nei nematė tokių 
daiktų. Daug šeimų kasyklų mie
stelyje, arba medžių kirtimo sto
vykloje, arba tolimoje ganykloje 

[arba atskirtoj nuo kitų planta
cijoj, kur knygos beveik visai nei Kliubo knygų peržiūrėjimo ko- 
nežinomos, dabar jomis džiaugia- misija suradusi pas iždininką 
si, nes jiems balansuotas kiekis 
knygų palikta arčiausiame kai
me prie skerskelio arba net prie 
jų durų. Ir taip tų žmonių gyve
nimas tapsta linksmesnis ir ma
lonesnis. Daug šeimų, .kurių kny
gynas susidėjo iš katalogo nuo 
kokios krautuvės, arba iš krū
vos senų agrikultūriškų žurnalų, 
dabar reguliariškai lanko jų 
apielinkės WPA keliaujantį kny
gyną.

Šitie keliaujanti knygynai, 
kurie aprūpina pusę miliono 
žmonių, yra tik viena dalis WPA 
knygyno darbo, kiti darbai yra 
įsteigimas knygynų skyrių, ap- 
taisymas knygų, įrašymas knygų 
į katalogus, gaminimas rodyk
lių ir darbas su aklais. Jie ap
taisė net 8,000,000 knygų ir at
gal į cirkuliaciją jas sugrąžino, 
kas reiškia sutaupymą tūkstan
čių dolerių toms apielinkėms. 
Knygynams, kurie neturi iš ko 
aptaisyti savo knygas, tas dar- formacijų apie tai? 
bas labai pageidaujamas ir jei
gu ne dėl šito patarnavimo jie 
turėtų apsieiti be katalogų ir ro
dyklių. WPA teikia ir kitų ypa
tingų patarnavimų, kaip tai gar
sų skaitymą vaikams. “Braille” 
knygos ir žemlapiai akliems, ga
minami net 24 valstijose. Tą 
darbą atlieka patys akli žmo
nės.

WPA knygynų projektai vei
kia net 32 valstijose, ir prie dar
bo pristato net 15,000 žmonių, 
daugumas iš jų yra moterys ir 
ekonomiškos šeimynų galvos. 
Daug tufėjo profesionališko pa
tyrimo knygynų ’darbuose. Pro
jektus remia ir iš dalies užlaiko 
knygynų komitetai ir apskričių 
valdžios. WPA fondai beveik iš
imtinai praleisti algoms. Daug 
knygų ir žurnalų paaukota. Net 
keli milionai laikoma cirkuliaci
joj.

Arkansas valstijoj, pereitais 
metais, WPA knygyno knygos 
turėjo cirkuliaciją iš daugiau 
kaip 684,000 tarpe 190,000 kai
miškų gyventojų. Mississippi tu-

kai nešė knygų 100,000 skaity
tojų į 16 apskričių. South Caro
lina iš 799 centrų knygos dalina
mos kaimų ir sodžių šeimynoms.

FLIS.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. Janavičia, Baltimore, Md. 

—Draugas rašote, kad Dailės

tik 6 dol., ir dėlto jūs pakėlė
te protestą. Bet gi knygų per
žiūrėjimo komisijos raporte, 
telpančiam šios dienos “L.” lai
doj (kur ir Jūs parašas telpa) 
pažymėta, kad pas iždininką su
rasta $17.80. Kadangi knygos 
buvo peržiūrėtos ir Jūs, kaipo 
buvęs to kliubo sekretorius, 
knygose pasirašėte, tai dalykas 
ir turi būti užbaigtas. Kiek lie
čia mus, taipgi skaitome jį už
baigtu ir ateityje dėlto laikraš- 
tin polemikų neleisime, ‘ kadan
gi jos prie nieko gero neprives.

Klausimai ir Atsakymai
Calif ornijos “Homesteads”

Klausimas. Esu pasaulinio 
karo veteranas ir mane in
teresuoja “federal reclama
tion homesteads” Californi- 
joj- Kur galiu gauti pilnų in-

i Atsakymas. Gal tamsta 
kalbi apie 5,106 akrus žemės 
prie Californijos ir Oregon 
rubežiaus. Ūkės susideda net 
iš 74 akrų. Bet mažiaus že
mės duodama Oregon, Idaho 
ir Wyomingo valstijose.

Karo veteranai turi pir
menybę iš 90 dienų. Jie gali 
duoti prašymą nuo spalio 
25-tos dienos, bet jau sausio 
25-tą dieną 1938 m., kuomet 
veteranų pirmenybė išsi
baigs, liekama žemė bus vi
siems prieinama. Apgyven- 
tojai privalo turėt kapitalo 
iš $2,000 arba už tiek pini
gų mašinerijos ir gyvulių. 
Del aplikacijos blankų ir 
smulkmeniškų informacijų 
parašykite — B. E. Hayden, 
Superintendent Klamath 
Project, Bureau of Reclama
tion, Klamath Falls, Oregon.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.
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THE EDITOR

• TRIES TO THINK
BLIND HERO

There are few heroes in the world 
today but Robert Raven is one of 
them. I met him, ironically enough, 
on “Thanksgiving Day’’. Eyeballs 
shot out and legs broken he still 
gamely goes on determined to do his 
part so that liberty can still exist.

During an attack on the Jarama 
front in Spain, Raven lifted his head 
and a grenade burst in his face and 
another one between his feet. His 
eyeballs were torn out and legs brok
en but he managed to crawl back to 
the loyalist lines.

While the best surgeons in Spain 
struggled to save his life he dictated 
a letter to his comrades saying he 
“was out of action for a while.” The I 
Spanish nurses gave him a good 
name, “the kid who wouldn’t give 
up.”

He is back in America, a living 
example of the type of men who 
are dying because they believe and 
fight for what is right.

THE FALLEN OF WAR
Julian Baublis, a Lithuanian-Ame

rican of Worcester, Mass., was killed 
in action in Spain...

Several Lithuanian-Americans have 
already given their lives in the final 
sacrifice for liberty. We can give 
no finer tribute than the words of 
Julius Janonis:

“Geresnio paminklo didvyriams ne
bus, kaip vykdymas jų idealo.”

DON’T DIE; FIGHT!
Last week a young boy of Brook

lyn committed suicide.
Billy Troeller, 13 years old, hanged 

himself by the neck because the 
$54.00 a month earned by his brother 
would not feed a family of seven. 
He killed himself so that there would 
be one mouth less to feed. Life is 
measured in dollar bills... There 
weren’t enough—so Billy died...

Now that he is dead the family 
has enough to eat. Charitable strang
ers have showered the family with 
money and gifts—but it’s too late 
to help Billy. His sister, Ruth, has 
been offered a piece-work job in a 
lace factory. If she’s very fast she 
may be able to earn as much as— 
$12.00 a week...

Billy’s brother, George, choking 
with emotion, sent an appeal over 
the airways to millions of American 
families a few days ago:

“Don’t you go and commit sucide 
because there isn’t enough food to 
go around to your family. Help your 
fathers fight for better conditions.”

He knows the answer...

Mussolini comments on his son’s 
departure to fly a bombing plane on 
the Spanish front: “Bruno is an ideal
ist.”

* * *

“The Storm Troopers are a philo
sophic group.”—Viktor Lutze, Nazi 
Storm Troop Commander.

* * *

A Japanese visitor explained the 
Asiatic situation to us:

“Japan really loves the Chinese 
people but must protect them for 
their own good against the menace 
of Bolshevism.”

Sign in a rural courtroom: “Don’t 
kid the judge. The days of the court 
jester are past.”

EVERYBODY IS GOING
- ARE YOU?-

READY!—for entertainment.
AIM!—at the Builders Dance on 

December 4th.
FIRE!—all your other engage

ments.
Fun! Music! Laughter! Gayety! 

All these will be yours when you at
tend the Annual Dance of the Brook
lyn Builders. The dance will be held 
at the popular and well-known Citi
zens Club on Union Ave. Johnnie 
Nevins and his Night Owls will sup
ply the swingopation tunes and melo
dies.

Several novelty features will be 
inaugurated on that Saturday night. 
A few have already been publicized 
but the others are held as surprises. 
So you won’t miss a good time—be 
sure to come.

Tickets can be purchased from any 
Builder for 30 cents. Tickets at the 
door will be only 35 cents. So why 
not buy now?
Nevins Orchestra, accordian, piano

and boom, boom,
Will furnish the music and take

away gloom,
Square dances, round

bodies too,
Quadrilles and polkas

for you, 
Only thirty five cents

dances, pea-

are promised

admission,

i’ll be there, 
►point me!

now don’t
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IITHS DEFEAT CARMEL CATHOLICS It’s The Truth! NAZI SCHOOL PLAN ROUSES CHICAGO Book Review
WITH SCORE 12-11; ZELINKSKY STARS

Defence Makes Scoring Difficult
Friday evening, November 26, the 

Brooklyn Liths invaded the Mount 
Carmel Catholic Club’s court and de
feated their hosts to a close score 
of 12 to 11. The entire contest was 
one replete with excitement due to 
the closeness of the score through 
the entire contest.

Since a long shot was almost an 
impossibility, due to the lowness of 
the ceiling, scoring had to be either 
from underneath, or from the side. 
Zelinsky, of the Liths, began 
scoring with a neat shot from 
side. George Mayer followed his 
ample with a tricky shot from 

iii moVinn' A f

the 
the 
ex- 
un- 

derneath, making the score 4 to 0, 
favoring the Brooklyn Liths. Both 
quintets played an exceptionally fine 
defensive game, making scoring ex
tremely difficult. At the conclusion 
of the first half the score remained 
4 to 0 in favor of the Liths.

In the second half, the Mt. Car
mel quintet, with Griffone and Ban
derio leading the scoring for the lo
sers, began a barrage of scoring 
which not only tied the Liths, but 
also surpassed them making the 
score 10 to 4—now in favor of the 
Mt. Carmel’s. After time out had 
had been caller! by the Liths, the con
test took a different turn, for Vin
nie Zelinsky scored 
baskets raising the 
With three minutes 
Kaires of the Liths 
with a “beaut” from the corner. A 
foul shot by Di Napoli placed the 
Mt. Carmel Quintet on the mounds 
of victory. However, with a little

two successive 
score 10 to 8. 
to play, John 
tied the score

This Month Begins 
“Voice” Campaign

A CHANCE TO EARN 
HOLIDAY MONEY

sub- 
holi- 
best 

from

BROOKLYN, N. Y. The special 
“Voice Month” has already begun 
and many youth are expected to par
ticipate in the house to house cam
paign to get subscriptions for the 
magazine. Efforts are being made to 
get most of the Lithuanian commun
ities to back the work for the Voice 
during this period.

This month, from Thanksgiving 
until Christmas, should make 
getting easy because it is the 
day season and therefore the 
time to solicit subscriptions 
friends.

It is suggested that a subscription 
is the best Christmas gift one can 
give to a friend. The person who 
gives a sub for the Voice as a gift 
will be remembered 12 times a year.

The ideal Christmas gift is the 
Voice! Subscribe yourself and give 
your friend a sub as a present.

Any readers of the Laisvė Youth 
Section who would like to volunteer 
to work in the Voice Month and 
earn some extra Christmas money 
should get in touch at once with the 
Lith-American Publishers, Box 38, 
Station W., Brooklyn, N. Y.

more than one minute to play, Vin
nie Zelinsky tore himself free of 
his guard and received a beautiful 
pass from Ginger Kaires, scoring 
the decisive basket of the contest. 
’The final whistle indicated that the 
Brooklyn Liths were victorious 
a score of 12 to 11.
Mount Cannel Catholic Club

Di Napoli 
Groffoni 
Banderio
Sarli
Cirmaglia 
Pastore 
Maggi •

Total
Brooklyn Li ths

with

1
2

0
1
0
0

F
1
0
0
0
0
0
0

P
3
4
2

2 
0
0

1 11

Zelinsky, Vinnie 
Mayer, George 
Peckaitis, Richard 
Kaires, John 
Kaires, Ginger

Totals

1
1
1
0

F
0
0
0
0
0

P
6
2
2
2
0

6 0 12

—Charcoal Engines—
Automobilie engines which depend 

upon charcoal for the source of ener
gy have been developed in China, 
and are proving their practical value 
there! Although the cars employing 
such an engine have twenty percent 
less power, the newly tried motors 
are considered important because this 
type of machine would make China 
independent of imported petroleum. 
The charcoal engines also operate at a 
cost twenty to thirty percent 
than gasoline engines.

—Don’t Try It:—
One man, whose dark brown 

turned white as he aged, had his 
teeth removed, as advised by phy- 
cians. 
again!

less

hair

Now his hair is turning dark

Penny for Your Thoughts:— 
masks are being canned inGas

England to prevent deterioration!. .. 
One on the fish: Fish required mil
lions of years to learn to swim! The 
earliest fishes were able only to 
crawl on the ocean bottom... Tobac
co plants sixty feet high have been 
found growing wild in South Ame
rica. .. Frogs in S. America are 
bigger when they are young then 
when they are full-grown!... Ameri
ca uses twice as much petroleum as 
drinking water in a given period!...

Ernest C.

TO PROGRESSIVE POLITICAL ACTION
Plan to Limit Cultural Education

CHICAGO. An attempt to Nazify 
the public school system of Chicago 
sent the movement for a new, pro- 
gresive political alignment shooting 
ahead this week.

Supt, of Schools Johnson worked 
out the Nazi scheme. It would allow 
children of workers only straight 
vocational training. Cultural subjects 
would be reserved for the chilren of 
the rich.

At the same time, the Kelly-Nash 
machine moved to smash the civil 
service law in the schools and re
place experienced educators with po
litical appointees.

Chicago citizens already aroused 
by the way the machine has milked 
them for years, got down to action 
at this new threat to their school 
system and their youth.

Labor, liberal and other progres
sive groups called a series of inform
al meetings to talk about 
the 1938 elections and 
smashing the Kelly-Nash 
which has controlled the

plans for 
ways of 
machine, 
city for

HOW TO WRITE
' COMMON ERRORS OF YOUNG life it is bound to be the next popu-
■ WRITERS lar form of literature.
Regarding Incidents as Short Stories

Up to a certain period there were 
no short stories as they are known 
and accepted today. What existed 
then were tales, parables, and nar
ratives. It is difficult to trace just 
where the modern short story began, 
but it is commonly accepted that it 
is an art form peculiar to the United 
States.

It was only until American authors 
presented its clear-cut, vivid picturi- 
zation, and developed and employed 
its structure that it really came into 
being. It has assumed a definite role 
in American life for its time-saving, 
short, concise presentation of life. 
The American man who was rushed 
to and from the factory or office 
and rushed equally in work welcomed 
this literature that came in quick 
illuminating handfuls. Like every
thing else, even literature was as
suming the form and structure of 
the mechanized age in which we 
live. Thus, as the automobiles and 
towering skyscrapers, the art of tel
ling a story became stream-lined.

Especially is this true of the short, 
short story. Condensed within the 
framework of 500 to 2500 words it 
paints rapidly and surely vest-pocket 
slices of life.. In my opinion this 

, form of writing will become even 
more popular although it already has 
had kind reception from the readers 
of popular magazines. An increased 
demand from the public will shove 
it into its right place. For due to 
the basic forces governing American

lar form of literature.
Those who are faced with the lim

ited space of our youth publicatipns 
and those who feel the accelerated 
tempo in their very lives will admit 
that such a presentation of life 
emanates from them. So we all are 
faced with the problem of creating 
short, short stories.

However we shall begin with the 
short story as such, first.

A short story is not an incident 
or a series of incidents. It is more 
than that. It is a complicated art 
and one of the most difficult forms 

I of writing fiction. Some say that in 
I order to write a novel, one must re-’ 
! ceive training from the mistress of 
short story. This may be taken at 
its face value.

It is difficult to analyze what 
! constitutes a short story. At timęs, 
it may be its structure; at other

I times it may go deeper than that. 
1 But it is safe to say that it leaves an 
impression with the reader. That 
may be one of emotion such as hor
ror as evidenced by Poe’s “The Pit 
and the Pendelum”, oi’

i “Fear” or \veakness 
“A Coward”, or joy in 
Yet in other stories 
summation may be different. There 
are so many varied and wide pre
sentations of life that it is hard to 
say what one certain emotion re
sults. Reading the “Esquire” we 
gather that different impressions 
are given, sometimes the desolation 
of humans confronted with terrify
ing ordeals of this mechanized age, 
other time's frustration in sex, love, 
and other times/ in the brutality of

gov- 
may 
con-to gather such a 

in the short story, es- 
short, short it should

the stories which are

Maupassant’s 
contained in 
“Happiness”, 
the distinct

this system that counts its profits 
in gold and callously disregards 
human life. This is but a trifle in 
contrast with the tremendous show
ing of ideas expressed daily every
where.

In the longer story, which is 
erned by different rules, we 
find it hard 
elusion, but 
pecially the 
be evident.

Some of
mistakenly writen as ^hort, shorts, 
by our young contributors to the 
youth sections are merely incidents, 
which if developed further can be
come novelettes. The short, short 
story must be a complete unit. Noth
ing can be taken away, nothing added. 
And to this task we urge our ambi
tious writers to apply themselves, 
strictly and without mercy. If you 
can, by extending your story or fil
ling in, make it into a longer story, 
by all means look over your manu
script and find out wherein you have 
failed.

Some that have been submitted to 
our youth sections have really been 
long stories, cut down with slaughter
ing precision to the required one 
thousand words. Instead of describ
ing the characters in full, say, our 
young hopefuls have devoted a bare 
two lines in the attempt to fit the 
characters and plot within the nar
row confines of a short, short story. 
This has been true of almost each 
and every short, short presented in 
our sections. Doesn’t that show with 
what carelessness we have handled 
our material ?

In a short, short we hug close to 
the three unities: One time', one

By Edwin Seaver
“THE WASHINGTON CORRES

PONDENTS,” by Leo C. Rosten 
(Harcourt, Brace: $3.50), might be 
called the Middletown of the Amer
ican political reporter; that is, Mr. 
Rosten has made a study of the 
average American political reporter 
— who he is, where he comes from, 
what he does, how he gets the news, 
how he thinks, etc.—in the same 
careful, objective way that the Lynds 
made their noteworthy study of an 
average American town and its inha
bitants.

Mr. Rosten’s book came from dis
cussion with the members of the 
press corps, and from the answers 
they gave to the various question
naires sent them. One hundred and 
twenty-seven of the leading corres
pondents were consulted, “ranging 
in age from 23 to 70, in salary from 
$1,500 to $22,000 a year, in conviction 
from the most radical to the most 
reactionary.”

Here are some of the things that 
Mr. Rosten learned:

Over 90 per cent of the correspon
dents read the New York Times re
gularly for information or as a point 
of departure for their own work. 
(The large number who read the 
Nation and the New Republic is also 
worth noticing.)

Only 21.7 per cent of the corres
pondents believe that “rugged indi
vidualism” is the best economic phi
losophy today.

The New York Times is rated “the 
most fair and reliable” newspaper by 
a striking plurality. Correspondingly, 
the Hearst papers are rated as “the 
most unfair and unreliable” (87 out 

I of 93 correspondents said so empha
tically).

| United Press dispatches are slight
ly more popular than those of the 
Associated Press. The Hearst ser
vices—International News and Uni
versal Service—are not regarded 
highly.

Keeping in mind that the Wash
ington correspondents are the favor
ed children in newspaper work, more 
than 56 per cent are in favor of a 
Newspaper Guild in general, 36 per 

thought his name too easy to pro- cenį are against such a Guild, and 
nouce and so changed it to M. Zarot- , about seven1 per cent are uncertain, 
schenzeff.

years.
Success of the American Labor 

Party in New York in ending Tam
many Hall’s long rule acted as 
further spur to Chicagoans.

a

Nazis Give Clad Hand 
To Japanese

A Japanese youth delegation vis
ited . Bremen, Germany, recently. 
They were warmly greeted by Bal- 
dur von Schirach, Nazi youth leader, 
who spoke to them at a sports fest
ival. Von Schirach said:

“When I think of Japanese youth 
training I realize how many points 
of likeness it has with the fashion 
in which we train our youth. Here 
as there youth is taught to regard 
the family as the seed of the State. 
Here as there youth is taught obe
dience, loyalty, courage and deter
mination.

“Here as there youth stands 
profound awe before its fuehrer.’’

TOO MUCH IS TOO MUCH!

in

YORK, N. Y. Everything 
set. The advertising agency

NEW 
was all 
would sponsor a minister’s sermons 
over the radio.

Then there was a hitch. Just a lit
tle one — but the minister refused 
to sign the contract.

He told why: “The advertising 
agency wanted me to make just a 
slight switch in my sermon—just to 
change a few words. Instead of say
ing ‘amen’, the advertising people 
wanted me to say ‘Coca Cola’ ”.

TOO EASY

appli- 
was

HACKENSACK, N. J. An 
cation for change of name 
granted to Wladimir M. Sarof, who

SHORTS ON
SPORTS

Bernie Friedkin, up and coming 
young featherweight from Browns
ville, is in the pink of condition for 
his scrap with Young Chappie to
night at Broadway Arena, 
has promised to knock-out 
for the simple reason that 
dropped Bernie for a count 
time they met. Joss, the
maker has assembled the usual high 
class prelims. Siegi Aschkenas faces 
Charley Stefano in the semi-windup.

Friedkin 
Chappie 
Chappie 
the last 
match-

Latest rumors have Jack Sharkey 
turning wrestler. Jack must need 
money badly if he really is consi- 
dering the grunt and groan game... 
The popular Peden brothers, Torchy 
and Doug, are getting 400 smackers 
daily in the present 6 Day Bike

place, one action. This does not mean Race... The Brooklyn Dodgers foot-

The immediate result of three bombs dropped by Japanese fliers on the native quarter in Shan
ghai. The explosion hurled a section of railroad track into the Int. Settlement, nearly a mile 
away. \
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we cannot have “flash-backs” 
move freely to accomodate our 
to its essence. But it means 
we have one idea in mind and 
suing it relentlessly we build 
build upon it until it becomes evident 

there is no other conclusion ex- 
that which you give.
viewing the short, short I ar- 
at the conclusion that it is a

or 
idea 
that 
pur- 
and

by

that 
cept

In 
rive
compact presentation of an idea. 
That idea is imbued with a sort of> 
realism that folds around it incidents, 
character, situations, and solutions 
necessary to its life. Whilst the novel 
rambles fully in digresive contem
plations upon one thing and another, 
the short, short states definitely and 
clearly its role. For instance: You. 
imagine a young man in love. Care
fully you build up that love. It is 
full and deėp, it reaches beyond 
family, circumstances and up-bring
ing, then it is frustrated. You can, 
if you are tackling it from this 
angle, show the effect what went on 
previously had upon another love, 
but in doing so be true to yourself 
and don’t invent any outlandish, 
situations or solutions having noth
ing to do with what went on prev
iously. In other words you present 
your idea and it must have a purpose 
in mind, otherwise it loses its effect- 
ivness and its point, and then clothe 
it with the necessary words bringing 
out what you want to say. In the 
short, short your aim should be to 
establish one impression and 
thing unrelated to or disunited 
this aim should be eliminated.

Don’t try to cover a great 
that has its place in the novel. Pick 
a slice of life as seen from your 
eyes and what you know is true and

any- 
from

deal;

ball team surprised all on hand 
playing to a tie with the N. 
Giants on Thanksgiving Day...

Eddie Hogan stole the show 
the Madison Square Garden last 
Friday with his sensational knock
out of George Brescia in the fifth 
round. Brescia was ‘out’ for five 
minutes and had to be carried to his 
corner by Hogan. We congratulate 
Hogan on his splendid performance 

; and wish him the same success in 
his engagements in England...

Glenn Lee, California middleweight 
makes his eastern debut to-morrow 
night at the Hippodrome 
Walter Woods of the Gas 
district in the star bout 
rounds. In six round events 
Horstman meets Ralph Vona while 
Johnny Rinaldi clashes with Tom
my Roman.

at

against 
House 

of ten 
J ohnny

Tom Yermal.

go ahead and work on it until it 
expresses concretely what you want 
to say. Again I warn you: Do not 
give a life history of each character, 
don’t clutter up your story with a 
thousand and one actions not neces
sary to your theme; don’t go off in
to tangents philosophizing and rum
inating upon this, that and the other 
thing. Through suggestion and using 
description sparingly pound away 
until it is obvious to anyone reading 
your story that what you wanted to 
say has been said completely and 
realistically.

In the next article we shall dis
cuss the fault many new writers 
have of writing what they think the 
reader expects (and not what they 
know is true.

(To Be Continued)

While 16 per cent think it is “un
ethical for newspapermen to form in
to unions,” 74 per cent disagree with 
this attitude, and approximately 54 
per cent hold that newspapermen 
should use the strike as their eco
nomic weapon.

On the question of whether a 
newspaper guild would make for par
tisanship in treating labor and union 
news—37 per cent said it would, close 
to 47 per cent said it would not, and 
16 per cent said they were uncer
tain. Fifty-one per cent of the press 
corps denied that a guild would be
come “too radical.”

Eighty-six per cent of the corres
pondents agreed that “comparatively 
few papers give signicant accounts 
of our basic economic conflicts” and 
67 per cent agreed that the publish
ers cry of “freedom of the press” is 
so much baloney.

Space is lacking to go into the 
figures on the matter of policy and 
influence; that is, how much a cor
respondent’s copy is influenced by 
the policy of his paper. But enough 
examples are cited to show that 
there are many ways in which a cor
respondent’s copy can be influenced. 
Even the way certain stories are 
treated by the editor gives the cor
respondent the “correct” angle, and 
if he wants to keep his job he usual
ly manages to tell “the truth” the 
way the boss best likes it to be told.

NEWS BRIEFS
SEATTLE, Wash. 'Silk stockings 

are rapidly going out of style at 
the University of Washington.

Men members of the American 
Student Union have voted to boycott 
silk products “until Japan removes 
her troops from China,” and—to boy
cott girls who were silk stockings.

TO SHOW MOTION PICTURE 
FOR BROOKLYN LDS

On December first the Brooklyn 
Builders will present another of their 
interesting programs on various 
topics of interest.

A speaker has been obtained by 
special arrangement with' the United 
Hospital Canipaign Committee and 
will speak on the work done in the 
voluntary hospitals and the Brooklyn 
Visiting Nurse Association.

As a added interest the program 
will feature a ten minute sound 
film which is an interesting and 
educational picture of the work in 
the hoslitals.

The program will begin at 8 P. M. 
and there will be no admission 
charges. All Brooklyn LDS members 
and . friends are invited 
this interesting program.

to attend

Exec.
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Svajonės ir Gyvenimas
........ Parašė RUMBONIŠKIS 

(Tąsa)
• Vienok, kažin kodėl, namai jo šiandien 

netraukė: jam rodės; kad jis jų neturi. 
Ir nepaisant, kad jau buvo į povakarę ir 
buvo gana išalkęs, o betgi jis ėjo link 
namų, kaip ir kažin kur be jokio tikslo 
bei be jokio noro: net ir šeimyna šian
dien jam neatėjo visai į galvą per visą

Parėjęs Raffertė namon, rado gana 
blogą naujieną: Rado policijos viršininko 
raštišką pranešimą, kad jei sekančią die
ną Raffertė pats neišsikraustys iš šio 
buto, tai bus per prievartą su policija 
išmestas į gatvę.

Išsikraustyti! Bet kur? Juk jis jau 
daug prijieškojo, bet niekur nesusira- 
do kitą butą. Ir kas gi norės įsileisti be
darbio šeimyną?

Raffertė ilgai nelaukęs nubėgo pas na
mo savininką prašytis, kad dar palauktų 
nors porą dienų, o jis gal dar suras ko
kią nors rodą. Bet jo pastangos buvo tuš
čios, nes namo savininkas ir klausyti ne
norėjo. “Juk ir taip jau arti metai, kaip 
uždyką gyveni. Tai jau gana!”—sako 
jam namo savininkas. “Ir dar džiaug- 
kis”, sako, “kad išleidžiu, kad dar neuž
griebiu tavo rakandus už tiek laiko ren
dos.”

Ant rytojaus Raffertė nusiskubino į 
šalpos biurą, manydamas ką nors gauti, 
ypač jau tokiam reikale, kada jis yra 
metams iš buto į gatvę. Bet ir šiandien 
jis nieko geresnio nepešė, kaip ir kitados, 
apart tiek, kad prižadėjo atsiųsti žmo
gų, kad ištirtų tą dalyką tikrai. Bet koks 
čia dar gali būt netikrumas net ir tada, 
kada jau žmogų meta laukan iš buto. O 
kada tas tyrinėtojas ateis, tai nepasakė, 
o čia juk degantis reikalas, ir ne kelių 
dienų, bet jau tik kelių valandų klausi
mas. Dar Raffertei patarė skubėti na
mon ir bandyti susirasti vietą, kur su
sinešti savo rakandus. O jie, sako, nuo 
išmetimo negali sulaikyti, tai grynai na
mo savininko reikalas ir jie neturi jokios 
tiesos kištis į tai.

Dar kartą Raffertė gavęs patirti, ant 
kiek šalpos viršininkams apeina jo ir ki
tų tokių bedarbių likimas. Todėl jis nieko 
ir dabar geresnio nepešęs, apart tik pri
žado, parsiskubino namon su vilčia, kad 
nueis ir pasakys namo savininkui, jog 
prižadėjo ką nors daryti su renda, tai tas 
gal visgi susimylės ir palauks jau tas ke
lias dienas. Bet Raffertė ir vėl apsiga
vo taip manydamas, nes nespėjus dar 
jam namon pareiti, o jau policistai pri
buvo ir pradėjo savo darbą. Todėl, nėr ką

daugiau ir eikvoti savo pastangas.
Dabar Raffertė tikrai jau pamatė, kad 

nėra juokų ir kitos išeities, kaip tik neš
tis savo visą mantą už kalnelio į tą jau 
senai apleistą ir dar nespėjusią sugriūti 
bakūžę, prie didžiojo kelio, priešais tą 
didelį ir murziną lauką, po kurį tai vie
nur, tai kitur riogso išsidraikę krūvos 
anglių atmatų bei duobės, kaip kokios di
delės kiaulių knisyklos, ‘ ir kurios nęt 
veikiausia ir savininkas nėra žinomas ir 
nebus kam reikalauti ir rendos. O po ki
ta, kas dar ir drįstų jau už tokį laužą ir 
reikalauti rendos?

Policistai nešė Raffertes rakandus iš 
buto ir krovė ant gatvės, o pats Raffer
tė—nešė, vilko, kuriuos tik pajėgė, per 
kalnelį ir krovė, dėjo, kaip į kokią didelę 
šunies būdą, kiauru stogu ir langais šią 
lūšnelę.

Žinia greitai pasklydo, kad policija 
meta Raffertės rakandus ir šeimą iš bu
to ant gatvės už negalėjimą sumokėti 
rendos. Žinia pasiekė ir bedarbių tarybos 
pirmininką, kuris nieko nelaukęs su ke
liais draugais pribuvo prie Raffertės bu
to. Vienok nuo išmetimo sulaikyti ne
galėjo, jau buvo pervėlu ir permažai bu
vo susirinkę bedarbių žmonių, kurie būtų 
stoję ir neleidę išmesti. O antra, jau ne 
tik rakandai visi buvo išmesti, bet ir ge
ra dalis suneštų į tą laužą. Policistai ma
tydami, kad žmonių būrys susirinkęs ir 
nesiskirsto, lyg nujausdami, kad gali 
Raffertę ir vėl sukraustyti atgal, irgi ne
siskubino nuo vietos. Gi pats Raffertė, 
veikiausia, gal būt ir nenorės eiti priešais 
policijos tvarką ir valią. Todėl bedarbių 
tarybos vietinės kuopos pirmininkas iš- 
siklausinėjo, kaip senai be darbo ir kaip 
senai renda nemokėta ir ką šalpos virši
ninkai sako, kada Raffertė reikalavo 
rendos mokėjimo. Viską išsiklausęs iš 
Raffertės, padavė porą brošiūrų apie be
darbių reikalus ir “Daily Worker” ir dar 
pakvietė ateiti į bedarbių tarybos susi
rinkimą. Nes, sako pirmininkas, jei būtai 
prigulėjęs prie bedarbių organizacijos, 
tai nebūt išmetę, o būt rendą užmokėję. 
Ir atsisveikinęs leidosi savais keliais. Gi 
Andrius Kukutis, kuris kartu buvo at
ėjęs ir gi ištiesė savo ranką Raffertei ir 
pasakė: “Tai matai, Džimi, kokią užmo
kestį gavai nuo bosų už savo ištikimy
bę!” Šitoks Andriaus pasakymas tik dar 
daugiau įpylė žarijų į Raffertės jau ir 
taip kerštu degančią širdį. Ir nors Ra
ffertė ir padavė savo ranką, bet į akis 
nedrįso pažiūrėti Andriui.

(Tąsa bus)

jiems ant rytojaus dainuoti 
“Laisvės’J koncerte, vistiek at
vyko kaip buvo pasižadėję ir 
palinksmino mus.

Beje, negalima praleisti ne
paminėjus, kad dd. Krikščiukai, 
savininkai lietuviškos kepyklos 
Kricks Baking Co. iš Bethle
hem, Pa., ne tik patys atvyko, 
bet dar padarė ir malonų “sur- 
prizą” atsiveždami ir paauko
dami labai gražų ir didelį “kei- 
ką,” kuris buvo išleistas ant lai
mėjimo ir davė gražaus pelno. 
Keiką laimėjo d. Rimkūnienė, 
iš Bethlehem, Pa. Draugai 
Krikščiukai jau ne kartą pasi
žymi, gausiai paremdami kiek
vieną visuomeninį reikalą. Užtai 
didelis ačiy jiems!

Svečių dalyvavo ir iš tolesnių 
miestų, kaip tai iš Brooklyn©, 
apart kvarteto, dalyvavo dd. D. 
M. šolomskai su dukrele, ir dd. 
Pakalniškiai su dukrele; iš 
Bethlehem, Pa.—dd. Drillingai, 
Rimkūnai ir Krikščiukai; iš 
Elizabeth, N.' J.—dd. Barkaus
kai, d. šliakys, ir visų vajįnin
ku čampijonas d. Stripeika. 
Draugas Šliakys tarė porą žo
džių į lietuvius, ragindamas 
skaityti mūsų spaudą ir tt. 
Eastoniečiai labai patenkinti 
draugų atsilankymu.

Draugas Stripeika eastonie- 
čiam parodė savo gabumus ga
vime naujų skaitytojų, nes vos 
tik spėjo koją svetainėn įkelti, 
tuojaus gavo 4 naujus “Lais
vės” skaitytojus! Sakoma, kad 
ir pakelyj dar porą gavo. Tai 
apsukrus vyras! Ir nežiūrint, 
kad eastoniečiai protestavo prieš 
užkariavimą jų “teritorijos,” ta
čiaus ir d. Sharkey, mūsų va
jaus darbuotojas, atidavė kre
ditą d. Stripeikai ir susitaikė 
jie abudu, padarydami draugiš
kumo ir “nepuolimo paktą.”

Mes linkime draugui Stripei
kai geriausio pasisekimo išlai
kyti savo čampionystės 
ir ant toliausi

Nežiūrint stambių 
rengėjams, pelno liko, 
arti $50.

Bet bėdų jau visur pilna.
Čia tai Lietuviai, tik “Lietuvai 

Nė Cento!”
Tenka pabrėžti, kad Water

bury susitvėrė “Lietuviškos 
Knygos Komitetas” (“L. K. 
K.”), kuris rūpinasi, kad bū
tų skaitoma 'lietuviškos kny
gos. Iš Waterburio miesto, ta
po išreikalauta, kad miesto 
knygyne būtų ir lietuviškų 
knygų skyrius. Dabar jau yra 
šešios lentynos lietuviškų kny
gų, ir dar keturios yra paruoš
tos.

Į komitetą buvo įėjus ir Ka
talikų Federacija, bet Kat. Fe-

deracija atsimetė, nes būk tai 
čia “bendro fronto” komitetas, 
ir iš jo išstojo vargonininkas 
A. Aleksis; bet, reik inanyti, 
klaidingai jis padarė, nes 
“Liet. Knyg. Komiteto” pirmi
ninkas yra katalikas, būtent, 
Daktaras Frank Hill (Aukš
takalnis) ir dar pora. Taigi, 
ko klajoja A. Aleksis?

Ką į tai atsakys Kat. Fede
racija ?

Antras faktas. “Liet. Knyg. 
Komitetas” Waterbury steigia 
lietuvišką mokyklą, kuri kaip 
kam nepatinka, o ypatingai 
klerikalams. Jie apšaukė, kad 
tai bus bolševikiška mokykla.

Be to, sako, kad parapijos mo
kykla kainavo net pusę milio- 
no dolerių, todėl nereikalinga 
kita mokykla. Bet, reik žinoti, 
kad joje mokytojauja francū- 
zės minyškos, o jos lietuviškai 
mokinasi dar pačios, žinoma, 
jos nuo vaikų kiek pramoko, 
o vaikus mokina vien iš Dau
kanto ar “Aušros” gadynės 
laikų vadovėlių. Priešingi jie 
ir naujai liet, mokyklai. Mo
kykla vistiek bus. Mokytojas 
nusamdytas. Taigi, matome, 
kai kam rūpi ne lietuvybė, o 
biznis. Vadinasi, išeina taip, 
jog lietuvybei nei cento! Štai 
kokie lietuviai! Juozelis.

KNYGOS-JŪSŲ APŠV1ETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir saro pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!
Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 

Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

•<

vainiką

išlaidų 
rodos,

Reporteris.

EASTON, PA
Pa-

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateit j!
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—paraše M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS AMERIKOJ—pa
raše A. Bimba. Knygoj rasite Amerikos isto
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelj kitų dalykų sužinosite. Knyga 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—paraše V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Penkių Metų, Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knyga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikčme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00.

RUSIJOS ISTORIJA—parašė

SSSR 20 Metų Minėjimas 
Kaune

Dvidešimties SSSR metų mi
nėjimo išvakarėse Draugija SS
SR tautų kultūrai pažinti “Tri
jų milžinų” salėj suruošė subu
vimą — koncertą 
kurin atsilankė ministerial —
užs. reik. p. Lozoraitis, vidaus 
gen. Čaplikas, teisingumo p. ši
lingas, SSSR atstovybės patarė
jas, einąs atstovo pareigas p. 
Pozdniakovas ir kiti atstovybės 
nariai, pasirašęs nepuolimo su
tartį buv. min. pirm, M. Sleže
vičius ir apie 150 visuomenės, 
spaudos, meno atstovų.

Draugijos SSSR tautų kultū
rai pažinti pirmininkas prof. 
Krėvė - Mickevičius pasakė mo
mentui pritaikytą kalbą, kurio
je pažymėjo draugingus Lietu
vos su SSSR santykius ir ben
dradarbiavimą taikos ir kultū
ros labui. Į tą kalbą atsiliepė 
SSSR atstovas p. Pozdniakovas, 
nušviesdamas SSSR politikos 
gaires ir konstatuodamas gerų 
SSSR ir Lietuvos santykių vys
tymąsi.

Po to meninėj daly deklama
vo art. Leimontaitė, verstus ru
sų poetų kūrinius skaitė poetas 
Liūdas Gira, p. Paleckis ir ori
ginalų eilėraštį apie M. Gorkį 
paskaitė poetas J. Šimkus, dai
navo lietuvių ir rusų kūrinius 
p. Lipčienė ir p. Grigaitienė, B.

Lapkričio 7 d. SSSR atstovy
bė suruošė pas save priėmimą, 
į kurį atsilankė beveik visi mi
nisterial su pirmininku J. Tū
belių prišaky ir vice-ministeriai, 
visas diplomatinis korpusas, ka
riuomenės atstovai, visuomenės, 
mokslo, meno, spaudos darbuo
tojai, du kunigai ir kiti kvies
tieji asmens, viso apie 200 as
menų.

Bendras L i e t u v os Miškų 
Plotas Apie 900,000 

Hektarų
šiuo metu bendras Lietuvos 

miškų plotas yra apie 900,000 
ha. Miškai medžių veislėmis 
taip pasiskirsto: Spygliuočiiį 
72,8 nuoš. (pušies 36,3 nuoš. ir 
eglės 36,5 nuoš.) ir lapuočių 
27,2 nuoš. (beržo 12,1 nuoš., 
juodalksnio 6,5 nuoš. ir visų ki
tų—8,6 nuoš.) Metinis medynų 
prieauglis yra apie 2,880,000 
ktm. arba 3,8 ktm. vienam ha.

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOJ—parašė Ja- 
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—paraše H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina tik 25 centai.

SENO VINCO ĘAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga tdri 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti. Sveikata kiek
vienam yra orangiausis daiktas. Knygos 
kaina buvo $3.00 dabar $1.00.

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaškiau
čius. Knyga turi 128 puslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kaip 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

KNYGOS APIE RELIGIJĄ
Pasaulyj yra daug religijų. Vieni žmonės tiki 
į dievus, o kiti ne. Kodėl tai yra? Kiek pasau
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja? Skaitykite 

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis. Knyga turi 

250 puslapių. Sužinosite iš kur atsirado vi
sokios šventės, kaip religija keitėsi. Kny
gos kaina buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBE—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
apie religiją. Knyga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25, dabar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—parašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 puslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—parašė D. M. šolom- 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
vienam. Kaina 20 centų.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunistų Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 puslapių. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

' ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis. 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėlį “Jaunimo švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys’’. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutės ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934, 1935 ir 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitų knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais. '

ALDLD Nariams Kitygų Kainos ant Puses Pigiau

M. Pokrovski.
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKE—parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbininkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 puslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS IR DARBAI—pa
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istorija. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buvo $2.00, dabar 50c.

PASAULIO STEBUKLAI—parašė Dr. J. J. 
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo kny
gų. Ji turi 416 puslapių. Kaina buvo $2.00, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parašė Vincas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašymas 1905 metų 
revoliucijos ii’ kalėjimų padėties, šią knygą 
išleido rusų, ukrainų ir kitose kalbose. Ji 
turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, dabar 
50 centų.

PILIEČIŲ KARAS FRANCIJOJ—parašė K. 
Marksas. Knyga turi 360 puslapių. Jos kai
na buvo $2.00, dabar 50 centų.

KAROLIO MARKSO TEORIJOS SISTEMA— 
parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

“KOMUNISTŲ PARTIJOS MANIFESTAS”— 
parašytas K. Markso ir F. Engelso. Naujas 
vertimas. Išleista Sovietų Sąjungoj, 54 pus
lapiai. Būtinai kiekvienam reikalingas. Kai
na 10 centų.

“J. V. STALINAS APIE SSSR KONSTITUCI
JĄ.” Drg. Stalino kalba Konstitucijos klau
simu, 40 puslapių. Labai reikalinga brošiūra. 
Kaina 10 centų.

“SOVIETŲ SĄJUNGOS NAUJA KONSTITU
CIJA.” Išleista Sovietų Sąjungoj. Labai gra
žiai padaryta. Reikalinga kiekvienam susi
pažinti su nauja pasaulyje demokratiškiau

sia konstitucija. Kaina 10 centų.
POLITINES EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 

F. Vaišnora. Knyga turi 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos šios virš suminėtos penkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkus, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai
tykite jas. e
ARGENTInX iR TEN GYV. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REVOLIUCIJĄ LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, dabar 
50 centų.

GAMTA IR ŽMONES—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 314 puslapių. Viena 
iš geriausių ir žingeidžiausių mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50', bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

Waterbury, Conn.
“Nemunas”

“Nemunas” ateinantį mėnesį 
turės kliubO T valdybos rinki
mus. Girdėti, kad rinkimai to 
neduos, ko tikisi kai kas. Jeigu 
tiesai atitiks, tai teko nugirsti, 
kad, dėl tam tikrų priežasčių, 
dabartinis ir ilgametis pirmi
ninkas, p. Tarnas Matas atsi
sako nuo vietos.

Finansų raštininkas nomi
nuojamas kitas, ant dabartinio 
daug kas burzgia, nepatenkin
ti.

Kiti valdybos nariai taip 
pat, matyt, bus pakeisti, (ži
noma, šioji valdyba nieko gal 
neprigelbėjo. darbininkiškam 
judėjimui, net ir laikraščio į 
kliubą darbininkiško neužra
šo.) .

Iš Puikiai Nusisekusio 
rengimo 

J>

Lapkričio 13 d. įvyko ALDL 
D 13 kp. ir ukrainų IWO kuo- 

I pos bendras balius su muzika- 
le programa, kuris nusisekė ga
na gerai. Nežiūrint lietingo oro, 
žmonių, įvairių tautų, dalyvavo 
pilnutėlė Vanderveer -svetainė. 
Muzikalę programos dalį pildė 
Aidbalsių Vyrų Kvartetas, va
dovybėje d. šaknaitės, iš Brook
lyn, N. Y.; p. Antonetta Usai- 
tė, vietinė sopranas ir mažytė 
Mary Notaro pašoko “tap dan
ce.” Iš draugų ukrainų pusės 
turėjo dalyvauti Šokėjų ir dai
nininkų grupė, tačiaus nors ir 
laukta gana ilgai, jie nepribu
vo. Tik prisiuntė telegramą, 
kad turėjo “accident” ir negali 
atvykti. Taipogi nepribuvo d. 
Lillian Kavaliauskaitė, nes tu
rėjo didelį šaltį ir negalėjo dai
nuoti. Už šiuos trūkumus rengė
jai labai visų dalyvių atsipra- 

IŠo.
Didžiausį įspūdį padarė Aid- 

balsiai su savo skambanciom 
dainom, kurių sudainavo net 
šešias ir gavo daug aplodismen
tų iš publikos. Draugė ’ Usaitė, 
nors pradinė solistė, tačiaus la
bai gražiai sudainavo porą dai
nelių. Jeigu ji studijuos ir dės 
pastangas, tai Eastone susilauk
sime talentingos dainininkes. 
Reikia tarti didelis ačių daini
ninkams, ypatingai Aidbalsių 
kvartetui, kurie, nežiūrint bjau
raus oro, ir to, kad prisiėjo

Pažangusis
Kada tai Tarnas Matas bu

vo gana pažangus ir veiklus, 
žmogus, dabar gi užsiėmimai1 
tiek daug laiko neduoda veik
ti, bet visgi dar kiek galėda
mas veikia. Matyt, jo pirmi
ninkavimo tūli nemylėjo ir to
dėl iš kliubo išstojo. Tarno 
Mato pirmininkavimo laikotar
piu, kliubas kiek daugiau tu
rėjo pažangesnių žmonių, bet 
jeigu bus kitas išrinktas pir
mininku, tai bus smūgis pažan
giesiems.

Katastrofos
Bėgyje kelių savaičių tarp 

lietuvių atsitiko keletas katas
trofų su 'automobiliais; vieni 
liko mirtinai suvažinėti, kiti 
tik sužeisti. Keletos nelaimių 
priežastys buvo girtuokliavi
mas.

še, 
verk,

jau paliko 
į Estiją, kur 
žydų kultūri- 
gastrolių. Iš

vyre, gerk, o paskui 
dejuok! Nustokit gėrę!!
Ankstyvas Sniegas
ir 20 lapkričio Waterbu-

Išvyko Palestinos žydų 
Artistai

Ilgesnį laiką viešėję Lietuvo
je Palestinos “Habima” artistai 
VardL ir Joalith 
Lietuvą ir išvyko 
jie yra pakviesti 
nių organizacijų
Estijos jie dar vyks Latvijon, 
o iš ten į Palestiną.
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ryje smagiai pasnigo. Sniegas 
ne vieną nugąsdino, kadangi 
šaltis gana įgrįso, nes jau apie 
dvi savaitės, kaip šaltis kanki
na. žmonės bėdavoja, kad nėr 
už ką pirkt anglių. Darbai taip 
nuėjo velniop, kad mažai kas 
dirba. Kas bus toliau, nežinia.

Mūsų knygos gerai padarytos, gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkantiems kartu virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo
laidoj Persiuntimą mes apmokame! Visais reikalais kreipkitės pas 
ALDLD CK sekretorių sekamu antrašu:

D„ M. Š O L O M S K
46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y



,;V,

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311 ■

nxissi

Jersey City, N. J Baltimore, Md
Smulkmenos

aukojo $5 vertės

keletą ūkininkų
Deltuva), pasiro-

bankrutyti, išleisdama tokią di
delę sumą pinigų.

HARTFORD, CONN.
Laisves Choro pamokos įvyks an

tradienį, 30 d. lapkričio, 8 vai. vak.,Lapkričio 14 d. prabaščius, 
kaip parapijonai praneša, per 
pamokslą išbarė parapijonus, 
kad nėjo į choro parengimą.

Vaizdas iš Anglijos orlaivių dirbimo fabriko; kas mėnuo pagaminama čia po ne- 
mažieiM 22 moderniškus orlaivius.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

I

50 Court Street 
T?2. Triangle 1-3621 

Brooklyn, N. Y.

Lyros Choras, kartu su ki
tom dviem organizacijom, t. y. 
LDS 48 kp. ir ALDLD 25 kp., 
rengia
Mes manome, kad šis parengi
mas bus labai pasekmingas, nes 
naujos spėkos stojo į darbą. 
Farmerys drg. J. Deltuva, iš 
Arbutus, Md., įėjo į komisiją

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LINDEN, N. J.

Lietuvių Saules Pašalpos Draugi
jos metinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, gruodžio 1 d. A. Repšio Svet., 
Wood Ave. ir 16th St. Draugai ir 
drauges, skaitlingai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes bus renkama 
valdyba ateinantiems metams ir taip 
visokių reikalų. Todėl visų pareiga 
dalyvauti, už nedalyvavimą bus bau
džiama 25c — A. V. (280-281)

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm

• j>arčm, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Penktadienį, gruodžio (Dec.) 3, 

įvyks prakalbos ir koncertas. Pra
džia 7:30 vai. vak., Lietuvių Tautiš
kam Name, kampas Vine ir Main 
Sts. Antru kartu kalbės čia J. Bon
džinskaitė, rusų ir lietuvių kalbomis. 
Lapkr. 14 d. Bondžinskaitė kalbėjo 
Šioj pačioj svetainėj, buvo daug žmo- 

■ nių, bet kadangi buvo vėlus laikas, 
tai negalėjo atsakyti į visus klausi
mus. šį kartą kalbėtoja sakys pra
kalbą kitoje temoje ir atsakinės į

vakarienę (bankietą). klausimus rusiškai ir lietuviškai. 
į Kviečiame visus dalyyvauti. Įžanga 
Į veltui. Bus ir graži muzikališka pro- 
1 grama. — Rengia Komunistų Partija.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

| Brooklyn, N. Y.

nijos naudai. Kalbės Ernest Heming
way, kunigas Hermah R:. Reisig, ne
senai sugrįžęs iš Ispanijos. Taip pat 
bus ii’ krutami paveikslai. Kviečiame 
lietuvius dalyvauti šiame parengime. 
Įžanga 35c ir 50c Pradžia 8 vai. vak.

Laisvės Choro susirinkimas įvyks 
penktadienį, 3 d. gruodžio, 8 vai. vak. 
57 Park St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių dalykų aptarti. 
— Rėšt. J. Kazlauskas.

> .......... ...... ................................ .......11 '*

Antrai, Lapkričio 30, 1937, Puslapis Penktas
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Naziai Išvijo 3,000 žydų iš 
Kultūros Darbų

Berlin. — Nazių propa
gandos ministeris P. J. Go
ebbels didžiuojasi, kad jau 
3,000 žydų išmesta iš teatrų 
ir įvairių kitų kultūrinių 
įstaigų.

13-tą d. lapkričio parapijinio 
choro koncertas buvo skystas. 
Kuomet reikėjo pradėti progra
mą, svetainėj radosi pustuzinis 
žmonių. Į šokius atėjo apie 75 
žmonės. Mažai.

Demokratai su republikonais 
nesusitaikė rinkimų pasekmė
mis. Teismo keliu išreikalavo 
perskaičiavimo balsų ir dabar 
keletas politikierių turi užsiė
mimą keletai savaičių, imdami 
geras algas, šios valstijos taksų 
mokėtojai už niautynes turi sa
vo kišenium atsakyti. Gi pasek
mės bus tokios, kokios yra dabar.

Dr. Herman Mendlowitz
83 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 

NEDfiLIOMIS
Nuo 16 iki 12 vai. ii ryto

VARPO KEPTUVE

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 21rd 8t.

GARSINKITES SAVO BIZNJ 
OIENRASTYJ “LAISVĖJE”

FOTOGRAFAS

Už pervažiavimą nauju Lin
coln tuneliu į New Yorką pro- 
ponuojama imti nuo keleivių po 
10 centų. Bušų kompanija, ku
rios busai vaikščios į New Yor
ką ir atgal, sako, kad jai pelno 
liks tik 60 centų nuo kiekvieno 
pervažiavimo, jeigu ims po 5 
centus nuo keleivio, žinoma, tai 
sumažintas apskaičiavimas, ir, 
pagaliaus, duoda progą Jersey 
City gyventojus apiplėšti, kuo
met Hudson ir Manhattan gele
žinkelių kompanija nori pakelti 
važiavimo kainą nuo Exchange 
Place iki New Yorko nuo 6 
centų iki 10 centų už trijų mi- 
nutų važiavimą.

CIO unija nusprendė vesti 
griežtą kovą su miesto gaspado- 
rium Frank Hague. Masinis 
mitingas įvyks 3 d. gruodžio, 
Peoples Centre, 160 Mercer St. 
Maršavimas bus ne tik Jersey 
City CIO unijos narių, bet visos 
Hudson County. Dalykas tame, 
kad miesto administracija už
draudė dalyti gatvėse bent ko
kios unijos klausimu lapelius. Su 
šiuo masiniu mitingu bus pra
dedamas organizavimo darbas į 
CIO uniją. Darbas bus sunkus ir 
ims daug lėšų, ir galima išanks- 
to sakyti, jog bus areštų, žinant 
miesto gaspadoriaus Hague nu
sistatymą šiuo reikalu.

K. Biuras.

Jersey City ir apylinkės galu
tino apskaitliavimo bedarbių 
dar nėra paskelbta. Tačiaus, iš 
patikėtinų šaltinių surinktomis 
skaitlinėmis sužinota, jog esą 
17,700, o surašinėjimas dar tik 
įpusėjo. Kuomet - bus užbaigta 
surašinėjimas, tai skaitlinė pa- 
sidvigubins.

WPA darbai visiškai sulaiky
ti Jersey City mieste. A. Moore 
mokyklos kasamam maudymosi 
prūdui ir Roosevelt stadium, bo- 
lei groti, pinigus sulaikė. Eina 
kalbos, kad miestas turės savo
mis lėšomis darbą baigti. Bet 
tuom pačiu tarpu, sakoma, ki
tiem metam miesto ponai kels 
taksus ant nejudinamo turto. 
Gali būt visko, šiais metais prieš 
valdiškus rinkimus keletą dole
rių taksų buvo numušę. Dabar, 
didieji čyfai rinkimus laimėjo, ir 
per kelis metus balsuotojų ga
lės nepaisyt.

Lapkričio 23 dieną draugė J. 
Bondžinskaitė kalbėjo apie So
vietų Sąj. Prakalbos pavy
ko neblogiausia, atsižvelgiant į 
mažą lietuvių koloniją. Kalbėto
ja ilgai nepamirš Exeter* nes 
turėjo pusėtinai pašalti, sakant 
prakalbą neapšildytoje svetai
nėje. Kaip teko girdėti, visi pra
kalbom buvo užganėdinti. Aš 
prašyčiau draugų ir draugių, , 
kad įstotum^t į vietinę ALDLD 
kuopą. Prigulėdami prie ALDL 
D ir užsimokėdami $1.55 į me
tus, nariai gauna žurnalą 
“Šviesą” ir visas tais metais lei
džiamas knygas. Po prakalbų 
buvo renkamos aukos padengi-,, 
mui svetainės lėšų. Viso surink
ta $1.65. Visiems aukavusiems 
tariam širdingą ačių. Taipgi 
atsiprašom publikos, kad sve
tainė buvo šalta.

ir davė gerą sumanymą aplan- 'nes trečiadienį, 1 d. gruodžio, Bush- 
kyti lietuviškus ūkininkus ir pa-;nęį Memorial u bus parengimas Ispa- 
rinkti aukų dėl šios vakarienės.
Pats Deltuva 
paršiuką.

Aplankius 
(kartu su d. 
dė gana geros pasekmės.

Aukavo: M. Kučinskas — an
tį; A. Pužaitis — 2 zuikius ir 
2 antis; P. Pivariūnas — 2 viš
tas ir bulvių; P. Buda — 1 gai
dį ir maišą bulvių; Jr Mitchell, 
neturėdamas nieko duoti iš mai
sto, aukavo $1 pinigais.

O. J. Deltuvai iš Hanover, 
Md., žadėjo nuvažiuoti pas ke
letą savo pažįstamų ūkininkų ir 
parinkti aukų. O. Deltuvienė 
prižadėjo išvirti košelienos ir 
dar šio to.

Draugai Deltuvai visada pa
sižymi gausiomis aukomis dar
bininkų judėjimo reikalams. /

Lyros Choras žada padainuo
ti keletą dainelių šioje vakarie
nėje. Visi progresyviai lietu
viai suglauskime pečius apie 
Lyros Chorą, nes jis žada su- 
vaidint svarbų vaidmenį Bal- 
timorės lietuvių meno srityje.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

36-42 Stagg St. TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y< 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar e m Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, sat'd! ruginė, člelų 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, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 

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

Varpas Bakery. 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

8KS1

Dailės Kliubo knygų peržiū
rėjimas įvyko 24 dieną lapkri
čio, 1937, kuris tapo sušauktas, 
pagarsinant per “Laisvę” ir per 
atvirutes.

Knygos peržiūrėtos ir atras
ta tokioj pat tvarkoj, kaip ir 
pirmutiniame peržiūrėjime, ku
ris įvyko keletas mėnesių atgal. 
Surasta, kau pa¥~Wsierių buvo 
$17.'80>ir šie pinigai likosi pa
dalinti sekamai : gynimui Ispa
nijos demokratijos — $10, ir 
ALDLD 25 kp. $7.80. Visa val
dyba pasirašo finansų knygoje: 
A. Yenavičia, S. Reimond, J. 
Jesaitis, J. Vitartas, J. Balsys.

. šis dalykas skaitomas už
baigtu.

Dailės Kliubo pirm.
J. Balsys.

PRADEKITE DABAR 
PRAL0BK1TE VISAM 
AMŽIUI LAIMĖKITE 

PRIZĄ
Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Skalius 
(SALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L I., N.

X

e

9
Telefonas: Humboldt 2-7964

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

fe

SUDEGĖ JAPONŲ GAZO
LINO LAIVAS

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

Nėra valandų sekmadieniais.
Hb————<----------------7*

•J!
SLA ponai ir mūsų miestui 

savo nominacijų sąrašą prisiun
tė. Nors, faktinai, SLA kuopa 
mirus, tik pora narių teliko, ir 
susirinkimų nelaiko, tačiaus kad 
ir vienas ar du balsai, yra svar
bu SLA ponams, idant savo už
mačias pravesti.

Plaukų Dabinimo Lyga žada 
sutrumpinti darbo valandas šios 
šakos darbininkams nuo 70 va
landų į savaitę iki 58 valandų 
savaitėj. Lyga susirūpino tik ta
da, kai CIO unija pradėjo smar
kiai organizuoti šios šakos dar
bininkus.

New Jersey valstijoj, kaip 
specialistai apskaičiuoja, neku
rtose vietose į 24 valandas per
važiuoja 90,965 įvairaus kalibro 
automobiliai. Vienas iš tų ap- 
skaičiuotojų, Sterner, sako, kad 
padarius šios valstijos kelius 
saugius važiavimui, tai reikėtų 
išleisti mažiausia $170,000,000. 
Bet valstija, sakoma, gali su-

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
amatiškus 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 tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Hongkong. — Sudegė Ja
ponijos laivas “Daian, Ma
ru,” vežęs 2,000 tonų gazo
lino lėktuvams į Chiniją. Vi
si įgulos nariai apsvilo, bet 
gyvi išsigelbėjo.

$100,000 Pirmas Prizas 
999 Kiti Prizai

Nueikite pas artimiausią cigaretų 
pardavinėtoją ir paprašykite jo Old 
Gold Piešinių Bulletino kartu su pil
nom taisyklėm ir detališkumais apie 
kontestą. Jūs gausite tą piešinių bul- 
letiną visai VELTUI. Atydžiai sekite 
instrukcijas, čia nėra triksų ar užciu- 
pimų. Dailinimas nesirokuoja. Neati
dėliokite. šis naujas $250,000 kon- 
testas yra Old Gold’o atsiliepimas į 
tūkstančius savo draugų. Dvigubai- 
Švelnūs Old Gold duoda jums antrą 
čansą laimėti turtą. Sekite šį dien
raštį dėl tolimesnių pranešimų.
NO. 105

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

NEWARK, N. J.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

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

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

8761 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moter
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes
KRAUJO JR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORRO1DAI ar kitos 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 ;ūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IšEGiZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irvin*PL New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 1 P. IL
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New Yorko Apielinkės Žinios
Iš Aušros V. Parapijos 

Susirinkimo
Mūsų darbas už atgavimą j 

lietuvių rankas Aušros Vartų 
parapijos einasi neblogiausia. 
Pėtnyčios vakarą turėjom su
sirinkimą Chester Palace, 
Bronxe. čia mūsų suėjo gal į 
du šimtu. Kad pas visus buvo 
noras palaikyti lietuvišką pa
rapiją lietuvių rankose, rodos, 
aišku iš to, kad be didelio pra
šymo surinkta $41 su centais 
komiteto darbui. Kas gi norė
tų, kad per 30 metų mūsų cen
tais statyta ir užlaikyta baž
nytėlė nueitų kitiems.

Kalbas sakė Krušinskas ir 
man nepažįstamas, iš kalbos 
atrodąs į čiagimį jaunas vy
rukas, taipgi advokatas Jurgė- 
la, kuris yra mūsų komiteto 
pakviestas kaip ir patarėju. 
Jie gerai iškalba, ale man ne
labai patiko vienas dalykas. 
Bene perdaug jie liepia mums 
būt nuolaidžiais? Jie sako: 
“Reikia prašyt, ne reikalaut. 
Pyktis nekatalikiška”. Nusi
leist gera, bet jeigu kardino
las geruoju nepaklausys? Man 
neaišku, dėlko kardinolui tu
rėtų būt “katalikiška” kelis 
šimtus mūsų pykdyt, ir kodėl 
“nekatalikiška” keliems šim
tams mūsų jį vieną užpykdyt, 
kada mūsų pusėj teisybė.

Man tuo dalyku geriausia 
patiko mūsų pirmininkas 
Kriaučiūnas, kuris taip su
prantamai ir aiškiai pasakė: 
Draugai, mūsų komitetas ma
no, kad jei ateis nelietuvis ku
nigas kalėdot, pasakykime, 
jog kalėdą duosim tik tada, 
kada ateis lietuvis klebonas, 
o ne kitatautis ar koks lietuvis 
svečias kunigas, kuris nei vi
karo teisių neturi. Pabaigęs 
kalbą, jis dar paklausė, ar 
bus gerai, bet man atrodo, kad 
jam ir klaust nebereikėjo, taip 
smarkiai jam visi suplojo.

Kitu man nepatikusiu daly
ku buvo rezoliucijoj kardino
lui Jurgėlos įspraustas saki
nys, būk katalikai stoja “prieš 
komunistišką marą”. Man at
rodo, tai netiesa ir negražu. 
Aš pats atsimenu, kad man 
dirbant ant dokų ir išėjus į 
streiką komunistai dokininkai 
ir net nedirbanti ant dokų pir
mi ateidinėjo į pikietą ir pas
kutiniai apleidinėjo. Jeigu visi 
toki komunistai, tai Dieve 
duok daugiau, neskurstume, 
kaip šiandieną skurstame. Aš 
misliju, rezoliucijos (prašy
mo) komisija turėtų tą iš
braukt.

Komitetas rinko visų suėju
sių parašus. Parašų rinkimas 
labai gerai. Girdėjau, būk kar
dinolui sakyta, kad parapijoj 
tik 30 šeimynų. Pridavus su 
rezoliucija ir parašus, jis pa
matys, kad mūsų daug ir jei 
jis ištikrųjų nori bažnyčiai ge
ro, o ne savo užsispyrimus va
rinėja, tai jis leis mums pasi- 
jieškot lietuvį kleboną. O jei 
ir tada neleistų, tai bent žino
sim su kuo turim reikalą.

IŠ viso ko man atrodo, kad 
gali prisieit ir apsipykt. Kad 
ir dabar, turėdami savo para
pijinę salę, turėjom samdytis 
Chester Palace savo susirinki
mui, nes parapijihę salę ad
ministratorius atsisakė duot. 
Jei jau užponavojo salę, tai 
kas gali užtikrint, kad, nežiū-i 
rint mūsų prašymų, neužpona- 
vos visą parapiją. Dėlto, aš 
mislinu, kad belaukdami išpil
dymo prašymo, kartu galvoki
me ir ką darysime, jei to pra
šymo neišpildys.

A. V. P-as.

JAUNI ŽUDEIKOS MIRS 
ELEKTROS KĖDĖJ

Michael Mooney, 18 metų, ir 
James Murphy, 19-kos, nuteisti 
mirti elektros kėdėj už mirtinai 
paŠovimą vaistininko Ralph 
Ferro laike apiplėšimo jo vaisti
nės, 107 Court St., Brooklyne, 
pereitą liepos mėnesį.

Mrs. Lillian Fitall, 35 m., 960 
FL 39th St., nušoko nuo Fulton 
St. viršgatvinio gelžkelio plat
formos pHe Boerum St. stoties 
ir ant vietos užsimušė.

LDS Apskritys Ruošiasi 
Teatrui ir Apšvietos 

Vakarams
Sekmadienį, lapkričio 28 d., 

įvyko LDS Trečio Apskričio 
Komiteto posėdis “L.” Salėje, 
Brooklyn, N. Y.

Į posėdį atsilankė didžiuma 
komiteto narių, o trys nedaly
vavo. Taip negerai, draugai! 
Susirinkimai turi tiksląr tat 
kodėl į juos nesilankyti? Tie
sa, oras buvo nemalonus — li
jo, bet tuom nėra prasmės sa
ve teisinti.

Raportai
Komitetas radio programų 

rengimo pranešė, kad jau vie
ną per radio garsinimą LDS 
vajaus turėjo lapkričio 25 die
ną, iš stoties WMBQ ir tikisi 
daugiau jų, nes LDS Centras 
prisidėjo su finansais ir bend
rai dirba. J. Siurba, Centro se
kretorius, davė pranešimą apie 
LDS ir nurodė, kaip svarbu į 
tokią organizaciją įstoti. J. Or- 
manas, Centro Jaunuolių sek
retorius, rūpinosi kitos dalies 
programos sudarymu ir pasek
mės buvo, tai yra, Aidbalsiai 
gauta. Jų nuopelnus netenka 
man čia aiškinti, kas girdėjo 
dainuojant, visi gėrėjosi ir lau
kia jų dainų kitose mūsų pro
gramose.

Parengimų komiteto narys 
d. M. Dobinis atžymėjo, kad 
5jau taręsis su L. L. T. valdy
ba reikale veikalo “Išdykusi 
Pati,” kuri bus suvaidinta, ma
noma, sekančiais metais, aps
kričio naudai, Newark, N. J. 
Laikas dar nenustatytas, bet 
apie tą vėliau. Dabar tik noriu 
priminti visiems, kad šitą pro
gą nepraleiskite, kada ji bus 
nes komedijos vaidylos žada 
su šia juokų komedija tikrai 
juokinti, o juoktis yra sveika.

Tarimai
Garsinimas per radio LDS 

vajaus nutarta tęsti, jei to 
kuopos pageidaus, iki naujų 
metų. Kadangi laiškai jau yra 
gaunama nuo programos klau
sytojų su užkvietimu, kad mes 
juos atlankytume, tad aišku, 
jog tas duos naudos organiza
cijai. Tą turėdamas domėję 
Apskričio Komitetas kreipsis 
laišku į kuopas, kad jos prisi
dėtų, kiek kuri gali, su finan
sais prie pratęsimo radio pro
gramų.

Tai kuopų komitetai, šį pra
nešimą pastebėję, jei ir laiško 
negautumėte, kuopos susirin
kime pakelkite klausimą ar 
yra naudinga tokios progra
mos ir kuopos skirtą sumą tuo- 
jaus prisiųskite apskričio sek
retoriui.

Kuopų stiprinimo reikalais 
plačiai kalbėta ir prieita prie 
sekamo: Visas silpnesnes kuo
pas atlankyti ir, jei kuri neiš
gali pati surengti apšvietos va
karą, paremti finansais. Tiks
lesniam to darbo pravedimui, 
darbai pasiskirta geografiškai, 
kad laikas ir pinigai neaikvo- 
jus veltui.

Naujų kuopų organizavimo 
reikalas irgi nepamirštas, šiuo 
klausimu manome daryti ban
dymus su pirma proga, .kur 
galima. Smagu žymėti, kad į 
organizatorius įeina senų dar- 

' buotojų organizacijose, tai jie 
' mokės ir šiuo reikalu padirbė
ti, kad būtų nauda iš to.

Sekretorius.

Pelnėsi Vardan Labdarybės
Brooklyne dar vis tebesitę

sia byla 'dviejų aukštų Island 
Parko policijos department© 
viršininkų ir kitų penkių žmo
nių, kurie vardan nesamos 
labdarybės daręsi sau pelną. 
Prieš juos iššaukta daug liudi
ninkų, kurių vieni parodė bu
vę raginti aukoti “žuvusių ei
nant pareigas” policistų naš
lių ir našlaičių fondan, o kiti 
jau ir paaukavę. Kilus prieš 
juos nuožiūrai, jų areštą pri
skubino perėmimas telefonų ir 
nusekimas į lizdą, 1141 Brook
lyn Ave., Brooklyne.

Vienas iš kaltinamųjų, Wil
liam Silverman, jau prisipaži
nęs kaltu. Jį panaudosią liudi
ninku prieš kitus. .

Williamsburgo Bedarbiam 
Reikia Daugiau Kovoti

Už Pašalpą
Trečiadienį, 24 lapkričio, 

įvyko Workers Alliance 90-tos 
kuopos susirinkimas. Organi
zatorius savo raporte darė pa
lyginimus 1929-1930 metų su 
dabartiniais 1937 m. Jis nuro
dė, kad 7 metai atgal, darbi
ninkai, susidūrę su nedarbu, 
turėjo nuo gerlaikio atsiliku
sių pinigų, drapanų, tai jie 
galėjo kelis metus tęsti savo 
pusbadį gyvenimą toliau. O 
badaujantieji, po vadovybe 
Komunistų Partijos, stojo į ei
les kovotojų už pašalpą.

Dabar, sako organizatorius, 
sulaukėm didelio nedarbo. 
Dirbtuvės užsidaro, paleisda- 
mos tūkstančius darbininkų ir 
jas galės atidaryti tik tvirtai 
susiorganizavę darbininkai. 
WPA sulaikoma, o šelpimo 
įstaigos viena paskui kitą už
sidaro savo duris ir badaujan
čias šeimynas nubraukia nuo 
šelpiamųjų sąrašo. Dabar visi 
turime pasidarbuoti, kad į se
kantį susirinkimą atsivestume 
ko daugiausia naujų narių 
prirašyti į kuopą ir pasmar
kinti kovą už pašalpą. O jeigu 
greitai to nepadarysime, tai 
nuo 15 gruodžio pasiliksime 
be maisto ir drapanų, bus vi
sos pašalpos įstaigos uždary
tos.

Ateina baisi šalčio ir alkio 
žiema.

Kaimietis.

Iš TDA Prelekcijos
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo Lietuvių 17-tos kuopos 
prakalbos ir prelekcijos apie 
sveikatą vidutiniai pavyko. Nors 
per visą dieną lietus pylėsi, kaip 
iš kibiro, su mažomis pertrau
komis, tačiau i publikos susirinko 
vidutiniai, bet' kiti pabijojo blo
go oro ir apsiliko namuose.

Pirmiausia kalbėjo D. M. šo- 
lomskas. Jis, apart kitko, pada
rė kelias ištraukas iš P. Grigai
čio prakalbos, pasakytos 26 lap
kričio, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliube, ir pateikė tikrus faktus.

P. Grigaitis labai daug apsi
lenkė su teisybe. Nežinia, ar jis 
nesupranta, ką reiškia fašizmas 
ir kaip atsineša Sovietų Sąjun
ga linkui demokratijos, ar žino
damas neteisingai perstato. 
Klausant jo prakalbos, gaila bu
vo jo atsilikimo.

Antru kalbėjo daktaras J. J. 
Kaškiaučius. Jis labai plačiai iš
aiškino apie palaikymą kūno 
sveikatoje.

Rinkta aukų vedimui TDA 
darbo. Dr. J. J. Kaškiaučius au
kojo $1, P. Poškus—j$30 c.; O. 
Cibūlskienė, A. Mureika, A. Ka- 
čergienė ir K Levanas po 25c. 
Viso su smulkiomis aukomis su
rinkta $7.07. Visiems aukauto
jams komisija širdingai taria 
ačiū.

Kaimietis.

Mirė
Jurgis Balunas, 83 m. amžo 

366 So. 2nd St., mirė lapkričio 
24 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko koplyčioj. Pa
laidotas lapkričio 29 d., šv. Jono 
kapinėse.

Ona Mederavičienė, 64 m. 
amž., 25 Stagg St., Jersey City, 
N. J., mirė lapkričio 27 d. Kū
nas pašarvotas namuose. Bus 
palaidota lapkričio 30 d.

Antanas Jankauskas, 70 m. 
amž., 704 Seneca Ave., mirė 
lapkričio 28 d. Kūnas pašarvo
tas namuose. Bus palaidotas 
gruodžio 1 d., Šv. Jono kapinė
se.

Laidotuvių apeigomis rūpina
si graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” SaVo Draugams

Iš Ateities Žiedo Vaiky 
Mokyklėlės

Mokykla įvyksta kąs šeštadie
nį, 2 vai. po pietų, “Laisvės” 
Svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Mokyklėlė- tęsis per 
visą žiemos sezoną. Vaikučių 
lankosi nemažas būrelis, veik 
ant pusės berniukų ir merginų. 
Draugė Ramčškaitė mokina lie
tuvių rašybos ir dainų.

Ta mokyklėlė šiemet yra glo
boje vietinio Draugijų Sąryšio, 
tokiu būdu mokyklos kontrolia
vimo komisija susideda iš daug 
narių. Pereitą šeštadienį komisi
ja su nekuriu/ffifrkinių tėvais 
kalbėjosi apie gerinimą mokyk
lėlės. Norima duoti vaikams 
daugiau mokslo ir skaitlingesnę 
mokiniais turėti. Tvarkymo ko
misijai palikta gale daryti geri-. 
nimus pirm, negu visų mokinių 
tėvai bus sušaukti.

Sekamą šeštadienį, 4 gruo-! 
džio, draugas Ch. Kwarren’as, i 
kuris yra baigęs mokslą būti 
sporto mokytojumi, pradės mo
kyti sporto. Taipgi jaunuolis Al. 
Dobinis prižadėjo parašyti dvie
jų atidarymų veikalėlį scenai. 
Vaikai bus mokinamį lošti sce
nos veikalus.

Yra mokinių, lankančių mūsų , 
mokyklėlę jau kelinti metai. Tie I 
gerai skaito ir rašo lietuviškai. 
Jie bus pratinami rašyti kores
pondencijas ir šiaip straipsne
lius. Manome, “Laisvės” redak
cija suteiks kampelį mokinių 
raštams. Vaikai mokinami tvar
kytis organizacijos reikalus. Iš , 
pačių mokinių išrinkta valdy-' 
ba, kuri tvarkys A. ž. V. Drau
gijėlės reikalus.

Tą programą pradėsime vyk
dyt gyveniman nuo sekamo šeš
tadienio. Brooklyno lietuviai, 
pasinaudokite proga, leiskite sa
vo sūnus ir dukteris į šią mo
kyklėlę. '

M. Tvarkymo Komisija.

Bus Svarbios Prakalbos
Amerikos Lietuvių Kongreso 

Brooklyno Skyrius rengia svar
bias prakalbas, kurios įvyks 
penktadienį, 10-tą dieną gruo
džio, Grand Paradise Svetai
nėje, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. ■ f

Prakalbos prasidės 7 :30 vai. 
vakaro, temoje: “Ką Fašizmas 
Atnešė Lietuvos Liaudžiai.” 
Tai bus apibudinimas' 11-kos 
metų fašizmo gyvavimo Lietu
voje.

Kalbėtojais yra vietinis R. 
Mizara, “Laisvės” redaktorius, 
ir S. Michelsonas iš So. Bosto
no — “Keleivio” redaktorius. 
Abudu kalbėtojai yra pasižy
mėję turtingumu kalbos, rink
tinių faktų prirodymu, kad 
kalbamas klausimas yra tokis, 
o ne kitokis ir klausytojas ei
na namo pasitenkinęs, kad 
praleido vakarą pasimokini- 
mui ir išgirdimui ką tokio nau
jo, ko pirmiaus nežinojo bei 
negirdėjo.

šiose prakalbose, bus kalba
ma ne vien tik apie tai, kaip 
fašizmas nualino Lietuvos 
liaudį dvasiniai ir finansiniai, 
bet ir kas yra daroma Ameri
kos lietuvių išeivijoj, kad būtų 
atsteigta Lietuvoje demokrati
ja ir paleista iš kalėjimų visi 
priešfašistiniai kaliniai. Kad ir 
Lietuvos liaudis, niekeno ne
varžoma, kaip kaime, taip ir 
mieste galėtų laisvai susirinki
muose aptarti savo gyvenimo 
bėgamus reikalus.

Šiandien fašistų užgrobimo 
naujų kolonijų politika jau 
kraujais yrą nudažyta ir nu
klota lavonais nekaltų žmonių. 
To įrodymui užtenka Ispanijos 
ir Chinijos įvykių. Hitleris sa
ko, kad jis (ąrba Vokietija) 
naujų kolonijų nejieškos be še
šių metų, bet tam "demagogui 
negalima pasitikėti vienos va
landos laiku. Kas gali užtik
rinti, jog už šavaitės-kitos ne
prasidės kraujo liejimas už iš
laikymą Klaipėdos krašto?

Taigi, šiose prakalbose bus 
dėstoma ir apie Pabalti jos ma-

žąsias valstybėles ir kokiame' 
pavojuje jos stovi netekimui 
savo neprigulmybių iš fašizmo 
puses, stovinčio gatavai pasi-! 
rengus ir laukiant vokiškos ko-1 
mandos sumindžiojimui visko, 
kas tik yra lietuviška, latviška, 
estoniška. I

Prakalbos bus svarbios i-r 
prašome visų išanksto rengtis 
prie jų.

J. Nalivaika,
Liet. Kongr. Brooklyno 

Skyriaus Sekretorius.

East New Yorko ir Rich
mond Hill Vakarienė Perkelta

E. New Yorko ir Richmond 
Hill ALDLD 185 ir LDS 13 
kuopų vaakrienė buvo rengia
ma 5 d. gruodžio. Bet išvaka- 
riais toj pačioj vietoj bus kitos 
draugijos vakarienė, todėl mū
sų kuopų vakarienė perkelia
ma ant šeštadienio, 5 d. kovo, 
1938 metų. Kurie esate nusi
pirkę tikietus ant 5 d. gruo
džio, tai jie bus pakeisti nau
jais ant 5 d. kovo. Todėl nenu- 
meskite tikietų, bet pasižymė
kite 5 d. kovo. Taipgi tėmyki- 
te pranešimus.

Mes manome, kad nusipir- 
kusieji tikietus nesupyks, kad 
mes vakarienę perkeliame.

V. Paukštys.

Lankėsi “Laisvėje”
Penktadienį užėjo į “Laisvės” . 

raštinę Juozas Maršalonis iš
Bristol, Conn. Jis čia Brooklyne 
svečiuojasi Ęas dukterį. Užsira
šė “Laisvę” metams laiko.

šeštadienį lankėsi D. Yonušas 
iš Scotia, N. Y. Atvykdamas, jis 
atvežė ir $27 už atnaujintas 
“Laisvės” prenumeratas. Ap
lankęs kai kurias kitas įstaigas 
ir atlikęs reikalus, sekmadienį 
išvyko namo.

Padėtis ir jų apylinkėj, sako 
d. Yonušas, nedžiuginanti, nes 
daug atleidinėjama iš darbo.

Kep.

Nathan Warshaw, turįs ša
pą 1 Main St., Brooklyne, sako, 
kad jo duktė Mrs. Anna Cu
shing sukomunistėjo. Jos tėvo 
darbininkams sustreikavus, 
Anna pasiuntė streiko reika
lams $20 ir pati išėjo į pikie
tą.

PARDAVIMAI-
Parsiduoda Grocernė ir Delicates

sen krautuve. Biznis eina gerai, gali
ma nadaryti tinkama nragwenima. 
Parsiduoda nigiai. Yra ketwi kamba
riai užpakalyj krautuves. Kreipkitės 
no num. 37 Scholes St.. Brooklyn, 
N .Y. (280-281)

Parsiduoda didelis pečius tinka
mas restauracijai arba hekernei. Su 
voga. duonai ir keiksam blakės ir ki
ti reikalimri dalykai. Viskas lėšavo 
8200.00, dabar parduodame už $90.00. 
Labai parankus nečius, bile kur gali
ma pastatvti ir kepti. Kreipkitės no 
num. 256 Union Ave., Brooklyn. N. 
Y., kampas Scholes St. (280-281)

Parsiduoda farma su gyvuliais ir 
<?u padargais, arba viena farma. Turi 
būt parduota iki 1-mai gruodžio. Sa
vininkas nebegali sunkiai dirbti ir 
perka mažą vietele su bizniu. 86 ake- 
riai žemės. 40 akerių dirbamos, o 
likusi žemė — miškas ir ganykla. 
Gražioj vietoj,: prie gero kelio, dide
lis ežeras kitoj pusėj kelio. 4J my- 
lioš nuo miesto Putnam, Conn. Stuba 
7 kambarių. 11 metų kain budavota. 
Didelė barnė del 26 karvių, 7 metai 
kain statyta; didelis garažas 22^36, 
2 metai kain statytas; ledaunė dėl 40 
tonų ; Milk-auzė; pieną paima kas- 
rvtas ant marketo; 8 karves; naujas 
traktorius ir kitos mašinos, visos 
naujos. Parsiduoda su viskuom už 
$6.500. Viena farma tik $5.500. šitas 
preisas tik iki 1-mos gruodžio. Savi
ninkas yra rusas. Rašvkite ruskai ar
ba lietuviškai. Kreinkitės šiuo adre
su: Vasil Moroz, R. F. D. 3. So. 
Woodstock, Conn. (279-281) — I

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

Ketvirtadienj, gruodžio 2-lrą jvyks 
LDS 1 kp. metinis susirinkimas, 
“Laisvės” Svet., 419 Lorimer St., 8 
vai. vak. Yra svarbu, kad kiekvienas 
narys dalyvautų šiame susirinkime, 
nes bus renkama nauja valdyba atei
nantiems metams, taip pat turėsime 
ir kitu svarbių reikalų svarstyti. — 
Valdyba. (280-282)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau puseserės Cecilijos Ja

nušauskaitės, po vyru Juškienės, iš 
Lietuvos — Panemunės parapijos. 
Girdėjau, kad gyvena Kanadoje. Pra
šau rašyti šiuo antrašu: Nastė Ja- 
nušauskąitė, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (280-282)

Antrad., Lapkričio 30, 1937

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hevres elereltcrio stoties. TeL Evergreen 7-8886

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” 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.

te* te* te* tew tew te¥ tew tete te* tete tew teteku įminite* tetetewiodteteww te* mite;
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JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergrecn 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. I.
Telefoną*» EVergreee 7-ltWI)

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p.'m.'r After” 115). m. for gents.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., FriM Sat. and
Sun. all day and night.




