
KRISLAI
Jeigu žmones Gerai 

Valgytų.
Kada Bus Tos Reformos?
Naujas Centro Biuras.
Vaikštinėja Galva.
Garbe Meksikai!
L.S.S. ant kryžkelio.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Amerikos Darbo Federacija 
aprokavo, kad šios šalies žmo
nės nevalgo užtenkamai gero 
maisto, nes neturi iš ko. Jei
gu, girdi, visi žmonės pusėti
nai gerai valgytų, tai dar rei
kėtų 55,000,000 akrų daugiau 
žemės apdirbti, kad juos iš
maitintų. Na, o jeigu kiekvie
nas būtų aprūpintas visai ge
ru maistu, tai dar reikėtų da- 
dėt 55,000,000 akrų dirbamos 
žemės! Tai nebūtų jokio far- 
mų krizio. Tai visą žada ir 
galės Amerikos žmonėms duo
ti tiktai Sovietinė Amerika.

Tegul apie tai pagalvoja 
Amerikos piliečiai šiuose pre
zidentiniuose rinkimuose.

Savo laiku “Laisvėje” ra
šiau, kad Komunistų Partijos 
devintoji konvencija nutarė 
pravesti keletą reformų savo 
organizacinėj struktūroje. Kol 
kas tame dar nieko nenuveik
ta. O priežastis tame, kad 
dabar eina rinkimų kampani
ja, todėl nenorima esamus 
vienetus liesti, nes tas laikinai 
sutrukdytų partijos darbą. Re
formos bus pravestos nuo nau
jų. metų. Bus žymiai suma
žintos narinės duoklės ir susi
rinkimai bus laikoma tik du į 
mėnesį, vieton keturių.

Labai svarbu, draugai, kad 
mūsų partijinės eilės būtų pa
didintos. Taip pasakė parti
jos konvencija, taip pabrėžė 
Lietuvių Komunistų Suvažiavi
mas.

Lietuvių Komunistų Suva
žiavimas išrinko naują Centro 
Biurą. Iš senojo Biuro įėjo 
tik trys draugai, o keturi iš
rinkti nauji. Naujasis Centro 
Biuras susideda iš septynių 
narių, o senasis teturėjo pen
kis. Naujas C. B. jau pradėjo 
veikti ir išleido savo atsišau
kimą, kuris nesenai tilpo “Lai
svėje.” Tegul mūsų spaudos 
skaitytojai įsitėmija atsišauki
me iškeltas problemas ir pa
deda Centro Biurui jas pra
vesti gyveni m an.

Rugsėjo 8 d. dešiniųjų soci
alistų. žydų dienraštis “For
ward” labai piktai puolė 
Francijos Komunistų Partiją, 
kam jinai reikalauja, kad 
Francijos valdžia parduotų 
ginklus Ispanijos liaudies val
džiai. Ir “Forward” sakė: 
“Nė viena tauta neišdrįso su
laužyti tą sutartį,” tai yra, 
neitralumo sutartį.

Bet rugsėjo 16 d. “For
ward” jau sakė:

“Hitleris pagelbsti Ispani
jos fašistams — tas dabar įro
dyta. Ir labai svarbu, kad 
Europos demokratinės šalys 
padarytų reikalingas išvadas 
iš šio fakto ir kad jos atsiliep
ti} energingai ir atatinkamai 
prieš šitą Hitlerio pagelbą Is
panijos fašistams.”

Bet, ar j ū s manote, “For
ward” atsiprašė Francijos ko
munistus už jų šmeižimą ir 
niekinimą rugsėjo 8 dieną? 
Nebus tų baikų.

Nedidelė Meksika užsitar
nauja didžiausios pagarbos 
viso civilizuoto pasaulio. Ji
nai nepaiso fašistų staugimo: 
ji siunčia ginklus Ispanijos 
tiesotai liaudies valdžiai. Mek
sikos prezidentas Cardenas 
pareiškė, kad jis ir toliau pa
laikys Ispanijos liaudies val
džią prieš kruvinuosius fašis
tus.

“Keleivyje”, skaitau Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Pild. Komi
teto tarimą apie santikius su 
Socialistų Partija. Komitetas
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Šiaurės Ledynuose Užstrigo 
82 Nariai Sovietinės Mok

slo Ekspedicijos
MASKVA. — Tarp toli

mosios šiaurės ledynų, žie
mių poliaus srityj, tapo su
braklintas ledlaužis “Rusa
nov”, su 17 mokslininkų-ty- 
rinėtojų ir 65 įgulos nariais. 
Išėję iš ledlaužio jie stengia
si dinamitu ir garu prava- 
lyt “Rusanovui” kelią. Kitas 
sovietinis ledlaužis “Sadko” 
plaukė pagelbėti “Rusano
vui”, bet ir pats negali šiuo 
trapu prasilaužti per storus 
ledynus.

Visus 82 mokslinės ekspe
dicijos narius galėtų išgel
bėti lėktuvai, arba ir jie pa
tys galėtų pėsti išeiti į sau
gesnę vietą, bet nenori pa
likt savo laivo. Maisto ir ki
tų reikmenų jie turi kokiem 
šešiem mėnesiam.

SOVIETŲ MOTERYS SIUN
ČIA DAR 2,000 TONŲ 

MAISTO ISPANĖMS
ODESSA, SSRS. — So- 

vietų laivas iš Odessos išve
žė apie 2,000 tonų valgomų
jų daiktų Ispanijos respubli
kos moterims ir vaikams: 
500 tonų sviesto, 225 tonus 
saldainių, 145 tonus kakao 
(cocoa) ir apie 130 tonų 
kiaušinių, konservuoto pie
no, mėsos ir kt.

Tas maistas supirktas už 
pinigus, kuriuos suaukojo 
sovietinės moterys ispa
nėms respublikietėms ir jų 
kūdikiams.

Ispanų Fašistai Išbom- 
barduosią Madridą, jei

Jis Greit Nepasiduos
BURGOS, Ispanija, rugs. 

21. — Fašistų komandieriai 
skelbiasi, kad jų kariai išžu
dė 2,500 respublikos gynėjų 
Maqueda-Santa Olalla fron
te ir paėmė Santa Olalla 
miestą, skerskelyi vieškelių 
tarp Madrido ir Toledo. Jie 
taipgi garsinasi apsupę res- 
publikiečių prieplaukos mie
stą Bilbao, šiaurėje.

25 fašistų lėktuvai, skris
dami virš sostinės Madrido 
mėtė lapelius, šaukiančius 
pasiduot; o jei ne,.tai jie iš- 
bombarduosią Madridą.

Madrid.— Ispanijos res- 
publikiečiai beveik visai su
naikino fašistų būrį, kuris 
bandė užimt ginklų fabriką 
Oviedo srityj.

pasmerkė S. P. Pildomąjį Ko
mitetą, tačiaus nutarė iki po 
prezidentinių rinkimų pasilikti 
Socialistų Partijoje. Paskui pa
žiūrėsią ir pamatysią.

Nutarimas ir keistas ir labai 
paviršutinis. Jame nieko nesa
koma apie S. P. politiką ir ve
damą liniją. Dabar L.S.S. pasi
lieka partijoj tik todėl, kad ei
na rinkimų kampanija! Kokia 
jau čia priežastis! Labai silpna, 
mechaniška. Partijų reikalai, 
partijose narystė šitaip neriša
ma. Nejaugi L.S.S. Pild. Komi
tetas neturi politinio nusista
tymo?

Hitler ir Mussolini Tebesiunčia Ispanijos
Fašistam Karo Reikmenis per Portugaliją
VOKIETIJOS IR ITALIJO S LAIVAI NUOLAT VEŽA

GINKLUS ISPA NŲ FAŠISTAM
LISBON, Portugalija. — 

Ispanijos fašistų “ambasa
dorius” de Quintinar Lisbo- 
noje, Portugalijos sostinėje, 
nuolat derisi su Hitlerio ir 
Mussolinio atstovais, per 
kuriuos atvirai supirkinėja 
trokus, gazoliną ir kitus ka
ro reikmenis. Nazių specia
listai aiškina, kaip tuos tro
kus lengva perdirbt į tan
kus. Už daugelį šių pirki
nių apmoka čekiais M. Gil 
Robles, Ispanijos klerikalų 
vadas. Per Portugaliją Is
panijos fašistai taipgi gau
na maisto, avalų ir kitko.

Kadangi kelios savaitės 
atgal Portugalijos fašistų 
valdžia taipgi pasižadėjo 
laikytis “bepusiškai” linkui 
kovos tarp Ispanijos respu- 
blikiečių ir fašistų, tai gin
klų gabenimas per Portuga
lija yra atliekamas slapta. 
Tačiau niekas neabejoja, 
kad vienas po kito atplau

Prancūzą Liberalai Iš
stoja prieš Vadinamą 
“Darbininkų Sauvalių”

PARYŽIUS.— Francijos 
karo ministeris E. Daladier, 
prekybos ministeris Paul 
Bastid ir kiti liberalų (va
dinamų “radikalų socialis
tų”) partijos vadai savo 
kįlbose smerkė streikierius, 
kurie užiminėja dirbtuves. 
Jie sakomi esą priešingi 
stambiojo kapitalo viešpa
tavimui, bet jiems atrodo, 
būk streikieriai, užiminėda- 
mi dirbyklas, “sėją betvar
kę” ir tuomi kenkią šalies 
apsigynimo reikalui.

Francijos liberalai suda
ro Liaudies Fronto valdžią 
su socialistais; bet tokie jų 
pareiškimai nurodo, kad jie 
daro spaudimo socialistui 
ministeriui pirmininkui Blu-' 
mui ir kitiems, idant suvar
žytų darbininkų streiko tei
ses. .

Bomba Kuboj 4 Užmušė 
ir 27-nis Sužeidė

HAVANA, Kuba. — Ne- 
žinia keno užtaisyta ir ne
dideliame t r o k e palikta 
bomba, svėrusi kokius 1,500 
svarų, suardė laikraščio 
“Pais” leidvklą, apardė gre
timą katalikų bažnyčią, ke
turis žmones užmušė ir 27- 
nis sužeidė. Panaši bomba 
buvo palikta ir prie ki£o lai
kraščio “Diario Marino” lei
dyklos.

Fašistuojanti valdžia kal
tina kairiuosius. Suimta 100 
įtariamų žmonių.

Lisbon, rugs. 21. — Ispa
nijos fašistai paleido gan
dus, būk respublikos karo 
laivas “Jaime I” ir trys lai- 
vai-draskūnai iškėlę baltas 
pasidavimo vėliavas.

kiančiais laivais iš Vokieti
jos ir Italijos yra atgabena
ma -vis daugiau ginklų ir 
amunicijos Ispanų fašistam.

Mongoles Renka Aukas Is
panam Respublikiečiam
MASKVA. — Pranešama, 

kad moterys Liaudiškoje 
Išlaukinėje Mongolijoje ren
ka aukas supirkinėti mais
tą ir siųsti Ispanijos respu- 
blikiečių šeimynoms.

N. Y. Vaisi. Pieno Streikas
UTICA, N. Y. — Dvylikos 

apskričių farmeriai nutarė 
oaskelbti pieno streiką šį 
ketvirtadienį, jeigu kompa
nijos tuo tarpu nesutiks mo
kėti po $3 už kiekvieną šim
tą svarų pieno, perkamo iš 
tų farmerių.

Hearsto Radio Stotis 
Priversta Leist Earl 
Browderiui Kalbėti
WASHINGTON.—Hear

sto valdoma WCAE radio 
stotis rugpjūčio 28 d. atsisa
kė leist kalbėt Earl Brow- 
deriui, Komunistų Partijos 
kandidatui į prezidentus. 
Del to buvo paduotas skun
das valdiškai Radio Komi
sijai, kuri patvarkė, kad su
lig įstatymų jokia radio sto
tis neturi teisės uždraust iš 
jos kalbėt komunistams, kai
po teisėtai partijai. Kitaip 
ta stotis gali prarast leidi
mą (laisnį). Todėl Hearstas 
buvo priverstas prižadėt, 
kad toliau leis ir komunis
tam kalbėt iš tos stoties.

Pirm leidus drg. Browde
riui kalbėt vakar, rugs. 21 
.d., tačiaus, WCAE stoties 
vedėjai viešai pareiškė, kad 
jie tam priešingi, bet esą 
įstatymais priversti įsileist 
Browder į. Pareiškime j i e 
reikalauja, kad valdžia to
liau visai atimtų radio teises 
iš komunistų.

SOVIETAI DUODA 225
lėktuvus ispanuos

. RESPUBLIKAI?

Sekmadienio ir pirmadie
nio United Press praneši
mais, Sovietų Sąjunga siun
čianti virš 200 karinių lėk
tuvų Ispanijos Liaudies 
Frontui.

Pirmadienio radio žinio
mis, 25 sovietiniai lėktuvai 
jau buvę pristatyti Madri
du!. Be to, Sovietai atsiun
čia Ispanijos respublikai 75,- 
000 šautuvų.

šiems pranešimams dar 
trūksta patvirtinimo.

Madrid.— Iš Oviedo nuo 
fašistų pabėgo 16 kareivių 
ir prisidėjo prie Ispanijos 
respublikiečių milicijos.

Fašistai Neišleidžia Vaikų Ir 
Moterų iš Apgulto ir Bom

barduojamo Oviedo
MADRID.— Fašistų ko- 

mandierius Aranda buvo 
sutikęs per 24 valandas su
laikyt mūšius Oviedo fron
te ir derėtis su Ispanijos 
respublikiečiais del iškraus- 
tymo moterų ir vaikų iš O- 
viedo. Bet tą paliaubų lai
ką jis panaudojo tik sudrū- 
tinimui savo pozicijų ir pas
kui atsisakė išleist moteris 
ir vaikus iš miesto.

Oviedo yra apgultas liau
dies milicininkų iš visų pu
sių. Kadangi fašistai juos 
paliaubomis apgavo, tai 
liaudies kariams tenka vėl 
pradėt bombarduot miestą 
lėktuvų bombomis ir kanuo- 
lėmis, nors ir gaila moterų 
ir vaikų.

ŠERIFAI JIEŠKO KOMUNIS- 
TŲ LITERATŪROS PAS SA

UNAS STEIKIERIUS
SALINAS, Calif. — Spe- 

cialiai šerifai padarė kratą 
pas Geo: Kirsherį, pirminin
ką salotų laukų darbininkų 
streiko komiteto. Jie sakė
si, kad jieška komunistinės 
literatūros. Šerifai, matyt, 
nori surast. kokią provoka
torišką priekabę dar žiau
riau laužyti tą 6,000 darbi
ninkų streiką.

Californijos darbo unijos 
grasina daryt teismiškus 
ir kitus reikalingus žings
nius, kad išmestų iš vietos 
gubernatorių Franką Mer- 
riamą, kuris siuntė valstijos 
policiją laužyt streiką. To 
pabūgęs, gubernatorius da
bar žada kiek suvadyt poli
cininkus, kurie terorizavo 
streikierius, ju moteris ir 
vaikus ašarinėmis « bombo
mis, revolveriais ir buožė
mis. Gubernatorius be to, 
p a s i ž a d ė jo tarpininkaut 
tarn kompanijų ir darbi
ninkų, idant Užbaigus strei
ką su nusileidimais iš abie
jų pusių.

{VAIRIOS žinios
Geneva. — Pagal Italijos 

reikalavimą, Francuzų-Eth- 
iopų gelžkelio kompanija 
sustabdė išmokėjimus pelno 
Ethiopijos impe r a t o r i u i 
Haile Sėlassie, nors jis turi 
ketvirtadalį to gelžkelio Še
rų.

Roma. — Hitleris atsiun
tė 500 savo jaunuolių rašis- 
tų i. svečius pas Italijos fa
šistinius jaunuolius.

Alicante, Ispanija.—Ame
rikos karo laivas “Quincy” 
išvežė iš Ispanijos 50 Jungt. 
Valstijų piliečių.

Burgos, Ispanija, rugs. 21. 
—Du fašistų lėktuvai nume
tė maisto savo sėbrams, dar 
tebesilaikantiems Alcazaro 
tvirtovėj, kurios sieną iš
sprogdino respublikiečiai.

Browder Muša Hears
to Melą, Būk Komun.

Remia Rooseveltą
TA DESPERATIŠKA MELĄ HEARSTAS PANAUDO

JO, IDANT SUSTIPRINT SAVO KAMPANIJA Už 
FAŠISTĄ LANDONA I PREZIDENTUS

NEW YORK. — Ameri
kos Komunistų Partijos 
kandidatas į prezide n t u s 
Earl Browder rugs. 20 d. iš
leido pareiškimą, kuriuom 
sumuša melą fašistinių laik
raščių leidėjo Hearsto, kuris 
paskelbė, būk Komunistų 
Partija darbuojasi už Roo- 
sevelto išrinkimą prezidentu 
antrai tarnybai.

Drg. Browder parodo, 
kaip tas melas buvo sufabri
kuotas. Jis savo kalboj ge
gužės 20 d. Madison Square 
Gardene, New Yorke, be 
kitko, sakė:

“Farmeriu-Darbo Parti
joj šiemet reikia turėti ben
drą frontą tarp tų, kurie, 
kaip kad socialistai ir komu
nistai, statys nuosavus kan
didatus prezidentiniams rin
kimams, ir tarp plataus dar
bo unijų judėjimo, kuris re
mia Rooseveltą. Mes komu
nistai taip pat galime įstoti 
į tokį bendrą frontą darbi
ninkų, remiančių Roosevel
tą. Mes, žinoma, nieku būdu 
tuomi neatsiduodame Roo.- 
seveltui. Mūsų nusistatvmas 
linkui Roosevelto aiškus. 
Mes neatšaukiame nė vieno

Italijos Fašistai Jau 
Valdo Ispanijos Salą*
BARCELONA, Ispanija.- 

Anarclio - sindikalistų laik
raštis “Solidaridad” paskel
bė kaip patikrinta žinią, 
kad Mussolinio oficierius 
Rossini tapo faktinu dikta
torium Majorcos, stambios 
salos, kuri priklausė Ispani
jai.

Apie pora savaičių atgal 
buvo pranešta, kad Ispani
jos respublika laikinai iš
traukė savo kariuomenę iš 
Majorcos. Nes ten Mussoli- 
nis perdaug buvo sustipri
nęs ispanu fašistus prieš 
Liaudies Frontą.

Dabar Majorcoj iškelta 
Italijos vėliava. Fortai gink
luoti Italijos kanuolėmis. 
Saloje yra 11 Italijos kari
nių lėtuvų, kuriais visai at
virai skraido Mussolinio ar
mijos karininkai. Majorca 
yra viena iš ispaniškų Bale
aric salų.

Sovietų Lakūnas Molokov 
Nuskrido 15,625 Mylias
MASKVA. — Parskrido į 

Maskvą garsus sovietinis 
lakūnas V. S. Molokov, ku
ris tolimiausiu Sibiro šal
tuoju ruožu padarė 15,625 
mylių kelionės. Tuo būdu 
jis dar pirmas ištyrė ir su
žymėjo visus išsivingiavi- 
mus Sibiro šiaurinio pakraš- v • CIO.

žodžio savo kritikos pries 
Rooseveltą. Mes neimame ir 
neimsime jokios atsakomy
bės už jįjį. Bet mes nesu
traukysime bendro fronto 
santikių su tomis organiza
cijomis del to, kad jos eina 
su Rooseveltu.”

Praleisdami drg. Browde- 
rio žodžius ir ištisus saki
nius, Hearsto laikraščiai iš 
to sufabrikavo neva Komu
nistų Partijos “užgyrimą” 
Rooseveltui.

Del to drg. Browder sa
ko: “Jau niekam nenaujie- 
na, kad Hearstas yra mela
gis. Matomai, Hearsto-Lan- 
dono rinkimų vajus ištikrų- 
jų silpnėja, jeigu jiem rei
kia šitokių desperatiškų me
lų tam vajui sustiprinti.” •

Hearstas dabar iš Holan- 
dijos patvarkė savo gazie- 
toms Amerikoj rašyti, būk 
Rooseveltas pasitarnaująs 
komunistam ir kitiem rau
doniesiems. O didžiausias 
Roosevelto “pasitarnavimas 
komunizmui,” p 1 i a u š k i a 
Hearstas, tai tas, kad Roo
sevelto valdžia pripažino 
Sovietų Sąjungą!

Hearst per Metus Gali
na $400,000 iš Hitlerio

NEW YORK.— Fašisto 
Hearsto amerikinė spaudą 
gauna $400,000 per metus 
tiesiai iš Hitlerio valdžios 
už perleidžiamas neva He
arsto žinias nazių laikraš
čiams Vokietijoj. O tas ži
nias Hearstas vogtinai nusi
kopijuoja iš Associated 
Press pranešimų.

Iš savo pusės, Hearsto 
laikraščiai atsiteisia na- 
ziams, garbindami Hitlerio 
darbus.

Ispanų Respublikiečiai 
Skina Fašistų Lėktuvus

MADRID.—Ispanų respu
blikos lakūnai nušovė že
mėn tris fašistų lėktuvus 
Talaveros fronte ir vieną 
ant fašistų lizdo Cordobos.

AUKOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS RINKIMŲ 

KAMPANIJAI
Komunistų Rinkimų Reika
lam Aukos Yra Siunčiamos 

per “Laisvę.”

Jurgis Petrauskas, 
Bridgewater, Mass. 1.00 •

Magdalena Zeikienė, 
Orwigsburg, Pa. ... 1.00

Ig. Urbonas,
Brooklyn, N. Y.......... 1.00

- • -A
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Apie Sovietų Sąjungos Sistemą ir 
‘‘Naujienas’’

Kai mes andai sukritikavome “Naujie
nų” nevykusį palyginimą tarp “komuniz
mo krikščioniško” (klioštoriško!) ir “ko
munizmo bolševikiško,” tai “Naujienos,” 
dėl to smarkiai užsigavusios, stato mums j 
eilę klausimų. Jos, pav., klausia, kodėl > 
“Rusijos imperija tapo pavadinta ‘Sočia- ’ 
listinių Sovietų Respublikų Sąjunga’?” ! 
ir “kokia gi yra ta sistema, kuri dabar 
gyvuoja Rusijoje?” (kodėl tik Rusijoj, o 
ne visoj Sovietų Sąjungoj?), ir tt., ir tt.

Turim pasakyti, kad su “Naujienom“ 
polemizuoti apie Sovietų Sąjungą iš viso : 
nėra smagus dalykas, kadangi jos nepri
silaiko priimtos žmonių tiesos. Iš senai 
persiėmusios neapykanta prieš Sovie
tus, jos kiekvieną dalyką, liečiantį SSSR, 
iškraipo savaip, kaip jos norėtų kad 
būtų.

Jei tokios milžiniškos šalies (pasaulio 
sausžemio šeštos dalies), kaip Sovietų I 
Sąjunga, visuomeninė sistema žygiuotų, ‘ 
kaip individualus, tiesiai iš vienos siste
mos į kitą, tai kiekvienas galėtų aiškiau- • 
šiai matyti, kurioj vietoj jis dabar yra ir '■ 
kada jis pilnai pasieks tą sistemą, o iš tos 
—kitą. Paimkim pavyzdį. Tegul “Drau
go” redakcija bus kapitalizmas, “Nau- i 
jienų” redakcija—socializmas, o “Vii- • 
nies” — komunizmas. Žmogus, išėjęs iš 
“Draugo” redakcijos (kapitalizmo), ei- • 
tų į “Naujienų.” Pasiekęs “Naujienų” j 
redakciją, jis jau būtų pasiekęs pilną ’ 
socialistinę sistemą. Iš ten išėjęs, jis žy- ! 
giuotų į komunizmą. O kada jau pasieks 
“Vilnies” redakciją — bus pasiekęs ko
munizmą. Deja, su visuomeniška tvar
ka taip nėra. Ypačiai tokioj šalyj, kaip 
Sovietų Sąjungoj, kur, paėmus darbi
ninkams galią į savo rankas, virš 80 
nuoš. žmonių buvo beraščiai; kur yra 
virš pusantro šimto tautų; kur buvo taip 
nualintų ir carizmo pavergtų tautų, kat
ros neturėjo net savo abėcėlės, nors mies
tų proletariatas buvo pažangiausias pa
saulyj ir tam tikrose srityse kapitaliz
mas buvo pasiekęs aukšto plėtojimosi 
laipsnį.

Kada Rusijos ir vėliau visos Sovietų 
Sąjungos proletariatas paėmė į savo ran
kas valdžią, jis pradėjo steigti socializmą 
ir dėlto pačią Sąjungą pavadino Socialis
tine. Tai buvo pereinamasis laikotarpis 
tarpe kapitalizmo ir socializmo. “Kari
nis komunizmas” ir “Nepas” nebuvo nei
gi peršokimas kokios tai sistemos, neigi 
grįžimas atgal į kapitalizmą. Tai buvo 
laikinai fenomenai, iššaukti tam tikrų 
sąlygų, ir tarnaujanti sukonsolidavi- 
mui proletariato diktatūros, kad ji pa- 
sekmingiau galėtų kurti socializmą.

Kokia šiandien Sovietų Sąjungoj sis
tema? Aišku, socialistinė. “Ekonominį 
SSSR pagrindą sudaro socialistinė ūkio 
sistema ir socialistinė nuosavybė gamy
bos įrankiams ir priemonėms, sutvirtėję 
kapitalistinės ūkio sistemos likvidavimo, 
privačios nuosavybės gamybos įrankiams 
ir priemonėms panaikinimo ir žmogaus 
žmogumi eksploatacijos panaikinimo re
zultate,” (SSSR Konstitucijos projek
tas). Ten pat: “Socialistinė nuosavybė 
SSSR turi arba socialistinės nuosavybės 
formą (visos liaudies turtas), arba koo- 
peratyviniai kolchozinės nuosavybės for
mą (pavienių klochozų nuosavybė, koo- 
peratyvinių susivienijimų nuosavybė).’ 
Tačiaus: “Greta socialistinės ūkio siste
mos, esančios viešpataujančia ūkio for 
na SSR Sąjungoj, įstatymas leidžia pri 
vatų pavienių valstiečių ir amatninki 
ūkį, pagrįstą asmenišku darbu ir nepri 
leidžiantį svetimo darbo eksploatacijos.’1

Tai berods aiškiausiai ir trumpiausia 
dalykas apsklembtas. Kada mes sakėmt, 
jog SSSR “tebežygiuoja į socialistinę sis • 
temą,” aišku, turėjome galvoje tą sočia • 
lizmo laipsnį, kai ten visiškai pranyl s i

privatinis valstiečių ūkis ir galutinai iš
nyks klasių likučiai.

“Naujienos,” žinoma, daro savo išva
das, būtent; “Sovietų Sąjunga eina ne į 
‘socialistinę sistemą/ bet—į kapitaliz
mą.” Gal teiktųsi “Naujienų’ redakcija 
paaiškinti, iš kokios sistemos Sovietų Są
junga eina j kapitalizmą? Juk ji per pa
staruosius devynioliką metų tebeskelbe, 
kad ten tebesąs kapitalizmas! Toji išva
da taip nublukusi ir taip sumušta, kad 
net tūli socialistų Internacionalo šulai 
jos nenaudoja. Bet jeigu “Naujienos” 
dabar mano, būk Sovietų Sąjunga einan
ti į kapitalizmą, tai kodėl jos tik prieš 
kelias dienas skelbė ten esant komuniz
mą ir darė, net palyginimus tarp kliošto- 
rinio “komunizmo!”

Išeidamos iš savo priešingo nusistaty
mo Sovietų Sąjungai, “Naujienos” piktai 
puola tą šalį ir dėl teroristų sušaudymo. 
Girdi, bolševikai šaudo “senus komunis
tus,” o Hitleris Thaelmannoi nešaudąs! 
Tokio palyginimo, berods, nėra padarę 
nei patys hitleriečiai. Kada šitaip socia
listinis laikraštis pradeda argumentuoti, 
tai mes manome, kad jam baltas visuo
met bus juodas, nepaisant, kaip bandy
tum įrodyti, jog tai baltas!

Nemalonus Ponui Lowelliui
Priminimas

Pereitą savaitę Harvardo Universite
tas (Cambridge, Mass.) minėjo savo 300 
metų gyvavimo sukaktį. Suvažiavo daug 
mokslininkų ir šiaip didelių asmenybių 
dalyvauti svarbioj pramogoj. Dalyvavo i 
net pats Jungtinių Valstijų prezidentas ■ 
Rooseveltas. Visi kalbėjusieji pareiškė , 
mintį, jog Harvard universitetas yra \ 
tautos pažiba, jog jo 300 metų gyvavi- ■ 
mas yra paaukotas jieškojimui “tiesos ir i 
teisingumo.” ((

Bet štai sūkury j celebracijų pasklysta 
Harvardo auklėtiniuos nedidelė brošiūra, ; 
kurią gauna dauguma dalyvių. Brošiūra > 
išleista 28 Harvardo Universiteto auklė
tinių, kurių tarpe įeina daug pažangių 
rašytojų, kritikų, advokatų, artistų. Bro
šiūroj iškeliama tas faktas, kad Har
vardo Universiteto prezidentas emeritus 
Lowell apsilenkė su teisybe, kurios “Har
vardas jieško” ir dėl to du žymūs žmo
nės prarado savo gyvybes. Tais žmonė
mis buvo Sacco ir Vanzetti.

Kai Sacco ir Vanzetti buvo pasmerkti 
mirtin, brošiūra primena, ir viso pasaulio 
pažangūs žmonės prieš tai protestavo, tai 
Mass, valstijos gubernatorius Fuller pa
skyrė specialę komisiją ištyrimui Sacco 
ir Vanzetti bylos ir pareiškimui savo 
nuosprendžio. Minėtos komisijos pirmi
ninku buvo Harvardo universiteto prezi
dentas Lowell.

Brošiūroj iškeliama aikštėn tai, kad 
Lowell nekreipęs domės į kai kuriuos la
bai svarbius klausimus santikyj su Sac
co ir Vanzetti byla. Jei į tus klausimus 
Lowell su savo komisija būtų atsakę, tai 
Sacco ir Vanzetti būtų buvę išteisinti.

Lowell, brošiūra kaltina, nepaisyda
mas nieko, pareiškė, jog Sacco ir Van
zetti kalti. Jam rūpėjo paturėti tų dvie
jų vyrų teisėjus ir visą kliką, rėmusią 
Sacco ir Vanzetti priešus.

Taigi prezidentui Lowelliui nesmagu 
buvo, kai tokiose svarbiose ceremonijose, 
kur jis buvo garbinamas, atsikėlė nekal
tų dviejų vyrų šmėklos ir priminė jam 
šiurpulingus dalykus!

Lietuviškų "Sanskritų 
Seimas"

Amerikonų žurnale “Lite
rary Digest” rugsėjo 5 d. 
rašoma:

“Diktatūra p a s i b a igė: 
Lietuvoj vėl veikia seimas.”

Kas gi čia būtų? Ar tie
sa, ar prasto reporterio pa
rašymas “nuo ausies?”

Jau, rodos, žinoma, kad į 
mažąsias, ypač naujas šalis 
yra siunčiami tik prastesni 
reporteriai iš kapitalistinių 
valstybių.

Taip ir “Literary Digest” 
reporteris, matyt,, pats nie
ko nebandė patirti nei su
prasti. Pasakė jam smeto- 
nininkai, kad Lietuvoj at- 
steigiama “žmonių valdžia,” 
tai OK, jis ir rašo, kad taip.

Sako, susirinko 49 “mie
guisti, mėlynakiai lietuviai” 
seimo atstovai, kuriuos 
Smetona pašaukęs iš plunk
snų patalinių.

Gerai, bet kas juos išrin
ko į seimą? Kadangi visus 
kandidatus Seiman skyrė 
tik fašistai valdininkai, tai 
tik už juos ir teleista buvo 
balsuot. Apie tokius “rin
kimus” ir “Vienybės” Tys- 
liava, būdamas sykį ne to
kiame poetiškame ūpe, buvo 
teisingai pasakęs: kas kan
didatus paskiria, tas tikru
moj juos išrenka. O juk 
niekam kitam Lietuvoj ne
buvo leista skirt kandida
tus, kaip tik Smetonai ir jo 
ponams-poneliams.

Vienas tautininkas net 
per savo radio džiaugėsi, 
kad “Literary Digest” rašo 
apie tokias permainas Lie
tuvos valdžioj ir gerai atsi
liepia apie mūsų gimtąją ša- 
’i-

Todėl ir aš susidomėjus 
gavau tą numerį; ir tuoj at
radau, kad nėra priežasties 
perdaug džiūgauti del to ra
šinio, nes jis pilnas politinių 
klaidų ir nedasakymų arba 
persakymų. Pavyzdžiui:

“Prezidentas, su tokiomis 
akimis kaip guzikai, prabilo 
ta kalba, kuri yra artimes
nė senoviškam Sanskritui 
negu bet kuri kita šiais lai
kais gyva kalba: ‘Aš atida
rau seimą’.”

Na, gerai. O iš kur tas 
reporteris žino, kad lietuvių 
kalba skamba panašiausiai į 
senovės Sanskritų kalbą, 
kurios juk nieks per tūks

Smūgis Skaldytojams
Zecerių unija (International Typogra

phical Union), kurios konvencija įvyko 
Colorado Springs mieste pereitą savaitę, 
veik vienbalsiai pasisakė už CIO, t. y., už 
pramoninį unijizmą. Podraug konvenci
ja pasmerkė Green ir Ko., Am. Darbo 
Federacijos skaldytojus.

Zecerių unijos prezidentas iki šiol bu
vo CIO sekretorium, bet unija, kaipo to
kia, nebuvo nutarusi prisidėti prie CIO. 
Tuo būdu zecerių unija likosi nesuspen
duota iš Amerikos Darbo Federacijos.

Į konvenciją atvyko ir pats Green, ku
ris sakė prakalbą, karštą, jausmingą 
prakalbą, bet tas zecerių nepertikrino. 
Jie stovėjo kaip uola su savo unijos pre
zidentu Howardu.

Konvencija nutarė teikti finansinę pa
ramą CIO ir taipgi įgaliojo savo virši
ninkus eiti valdiškan teisman, jei pasiro
dytų reikalas, neprileidimui Greenui juos 
suspenduoti iš ADF.

Šis zecerių žygis reikia skaityti vienu 
iš svarbiausių ir įdomiausių. Atsimin
kim, kad ši unija nėra pamatinės pramo-

Normąn Thomas (kairėj), socialistų kandi
datas į prezidentus, Hazleton, Pa., su dviem 
mainieriais. Jis ten tyrinėjo mainose padėtį.

. r 
nes darbininkų unija. Organizuoti zecė- 
riai gauna geras algas, dirba, palyginti, 
trumpas valandas ir jie organizuoti su- 
lyg amatais. Todėl jų veik vienbalsus 
pasisakymas už pramoninį unijizmą yra 
nepaprastu reiškiniu.

Menama, kad šį zecerių pavyzdį pa
seks ir kitos ADF unijos, kurių konven- '

ei j a įvyks greitu laiku. Labai galimas 
daiktas, kad didelis masių spaudimas, 
reikalavimas grąžinti suspenduotąsias 
unijas, gali priversti p. Greeną ir Ko. 
atšaukti savo žalingus nutarimus./ O jei 
jis to neatšauks, tai gali .tikėtis nemažos 
audros sekančio j ADF knnvencijo j ir il
gainiui pasilikti generolu be armijos.

tančius metų negirdėjo? 
Jam, turbūt, “mieguisti mė
lynakiai” pasakė.

Tą pasididžiavimą arti
miausiu lietuviškos kalbos 
panašumu į Sanskritą, beje, 
naudoja ir Amerikos lietu
viai tautininkai. Taigi da
bar, neiškęsdama, aš suma
niau pati patikrint, kiek ta
me galėtų būt tiesos, ir at
radau, jog jie daug perdeda, 
taip tvirtindami. Užteko 
encyklopedinio p a siskaity- 
mo, kad atrast štai ką:

Sanskritų kalba nėra nie
kur kalbama jau bent treje
tas tūkstančių metų; bet In
dijoj ir šiandieną yra nau
dojamos septynios tiesiogi
niai ’giminingos Sanskritui 
kalbos, tai Hindi, Marathi, 
Bengali, Pandzabi, Gujrati, 
Sindhi ir Uriya. “Jos visos 
tiesiai pareina iš Sanskri
to,” sako Stokes Encyclope
dia, “ir jos turi tokį pat ar
timą giminingumą su Sans
kritu, kaip šiandieninės ro
manų (italų, ispanų, fran- 
cūzų ir kt.) kalbos su lotynų 
kalba.”

Taigi dabar norėčiau, kad 
atsilieptų bent vienas “sans
kritiškas” lietuvis patriotas 
Ir drįstų tvirtinti, kad lietu
vių kalba esanti taip artima 
Sanskritui, kaip čia suminė
tos šiandieninės gyvos kal
bos Indijoje, kurios yra tie
sioginės Sanskrito ainės. 
Svarbiausia jų žodynų dalis 
susideda iš tikrų šakninių 
sanskritiškų žodžių; net jų 
daiktavardžių, būdvardžių 
ir veiksmažodžių galūnės ir 
formos yra beveik tos pa
čios kaip Sanskrito.

O kas yra Sanskritas? Jis 
yra tiktai toliausia rytinė 
šaka indo-europiečių kalbų, 
prie kurių priklauso lietu
vių, graikų, romėnų, vokie
čių ir slavų kalbos. Visas 
šias kalbas žinovai filologai 
laiko lygiateisėmis seseri
mis su Sanskritu. Taigi 
siaurų lietuviškų tautininkų 
klupščiavimas prieš Sans
kritą rodo, iš vienos pusės, 
jų vergiškumą, o iš antros 
pusės, jų nežinojimą.

Nesistatydama tokia žino
ve, kaip tūli mūsų tautinin
kai, aš, tačiau, matau rei
kalo bent sykį pradurt lie- 
tuviškai-“sanskritišką” pūs

lę, ir išleist iš jos truputį to 
pripūsto pagyrų oro.

Bet tatai nereiškia, kad 
lietuvių kalba neturėtų jo
kio panašumo į Sanskritą. 
Kaipo tos pat šaknies kal
bos, tas panašumas yra ne
išvengiamas. Panašumo į 
Sanskritą turi ir kitos indo- 
europinės kalbos. Bet sakyt, 
kad lietuvių kalba esanti ar
timiausia Sanskritui iš visų 
dabartinių gyvųjų kalbų, 
tai reiškia sužiniai ar nesu- 
žiniai meluot, užsimerkiant 
akis nuo septynių šiandieni
nių Indijos kalbų. Tuo būdu 
sumelavo ir minimas Sme
tonos seimo reporteris, ma
tomai, įprašytas, kad pasa
kytų lietuviams sanskritiš
ką komplimentą.

Jis tyčia ar netyčia pri
pasakoja ir daugiau nesą
monių. Taip ve, jis sako, 
kad 1920 metais Kaunas bu- 
.vęs tik “purvinas, farmeriš- 
kas kaimas, be jokios svar
bos.” Bet dabar, girdi, jis 
jau naujoviškas miestas su 
elektros .šviesa, kanalizuo
tas ir išgrįstas.

O kaip ištiesų yra? Kau
nas dar caro laikais turėjo 
75,000 gyventojų; jau tada 
svarbesnės jo gatvės buvo 
elektra nušviečiamos ir 
Kaune buvo pirmos klasės 
tvirtovė. Anais laikais ma
čiusieji Kauną galėtų jums 
pasakyti, kad jau tada jis 
turėjo gražesnių šaligatvių, 
negu kai kur dabar Brook- 
lyne, N. Y.

Kur gi čia to reporterio

KAS YRA DEMOKRATIJA?
Pasirodo, kad da mes, vi

sokį pažangieji, kaip ir ne- 
pažangieji, nežinome, kas 
ištikrųjų yra demokratija, 
demokratybė.

Ana, p. Vitaitis, buvęs 
krikščionis, buvęs liberalas, 
buvęs socialistas, buvęs de
mokratas, dar nebuvęs ka
pitalistas, rašo savo “Tėvy
nėje,” kad, girdi, “veidmai
ninga demokratybė,” kuri 
kapitalistams lygių teisių, 
lygių laisvių neduoda! To
kia demokratybė, sako jisai, 
nieko bendro neturi su “tik
rąją demokratybė.”

Advokate Bagočiau! tu, 
kuris SLA Jubilėjiniam Sei
mui vadovaudamas, davei 
“Tėvynės” redaktoriui 
“dvasios vado” titulą, dabar 
žiūrėk, kur šitas vadas dva
sią veda! Kur veda ir de
mokratiją! Bėda mums. 
Sugrąžins ją kapitalistams.

Dviejų sriovių laikraščiuo
se buvo atsakymai į to dva
sios vado — to būsimo kapi
talisto naują principą. Ne
patiko man tie atsakymai, 
nes neatsako į tikrą daly
ką. Matyt, neturi kada pa- 
studijuot, ar peržiūrėt de
mokratijos istoriją.

Kad ir didžiausias būtų 
dvasios vadas, aš drįsčia 
jam pasakyti:

—Donkišotiškas dalykas, 
brolau, kuomet siūlai kapi
talistams demokratybę: jie 
jos niekad nenorėjo ir neno
ri, niekad neėmė ir niekad 
neims. Jie vietoj jos, jei 
tik jiems reikės, įves fašiz
mą, kuris tamstai taip ma
lonus dabar.

Demokratija per kraują, 
per kalėjimus ir neišmie- 
ruojamas kančias kovojo už 

žinojimas bei sensas? Juk 
ir Amerikoj, toj didmiesčių 
šalyj, 75,000 gyventojų mie
stas nėra vadinamas nei 
kaimu nei miesteliu, bet 
miestu. O jis ėmė ir “su- 
kaimino” 1920 m. Kauną!

Kodėl jis tokią pasaką 
riečia? Todėl, kad nori iš- 
garbint Lietuvos fašistus 
amerikonų publikai; žiūrė
kite, girdi, kokį progresą jie 
Kaune padarė, trumpu laiku 
iš “kaimiško Kauno” pada
rydami naujovišką miestą.

Čia nesakau, kad prie da
bartinės valdžios nieko 
Kaune nepadaryta — žmo
nių lėšomis.

Kai kurie lietuviai ameri
kiečiai, sugrįžę iš Lietuvos, 
pasakoja, kad Kaune yra 
jau ir perdaug didelių ir 
brangių būdingų pristatyta, 
kurių užlaikymas valdžiai 
taip pat pusėtinai brangiai 
lėšuoja, o tos lėšos apmoka
mos taksais iš darbo žmo
nių kišeniaus. Kai kurie tų 
šaunių bildingų mažai nau
dos teneša. Ir kaipo tokios 
mažos ir neturtingos šalies 
valdžiai, nereikėtų taip pūs
tis ir visuomenės pinigus 
eikvoti. Geriau padarytų, 
jeigu žiūrėtų bendrų šalies 
ekonominių reikalų ir ką 
nors darytų rankpelnių bū
klei pagerinti. O kelios val
diškos poniutės galėtų ir 
prastesniuose namuose gy
venti bei ne tokiuose palo- 
ciškuose rūmuose neva “vi
suomenei tarnauti.”

E. Vilkaitė.

savo teises ir kiek iš aristo
kratų ir kapitalistų iškovo
jo tų teisių, tiek pavadino 
šalies demokratybė. Ir štai 
mes turim daugiau ar ma
žiau demokratiškas šalis.

Demokratijos draugai 
niekada neturi biznio kovo
ti už kapitalistų teises. De
mokratija tik rūpinasi, kad 
turčiai neatimtų iš jos tei
sių. Dabar Ispanijoje ji su 
ginklais rankose kovoja už 
demokratinių teisių paliki
mą toje šalyje. Tai, rodos, 
didžiausias karas už ir 
prieš demokratiją. Liaudis 
tvarkiu būdu, balsavimo ke
liu padavė valdžią savo 
draugams, o turtingieji, — 
kapitalistai, dvarininkai ir 
vyskupai, — pakėlė ginkluo
tą sukilimą prieš tą demo
kratijos tvarką, prieš tau
tos valią.

Iš to, rodos, kiekviens 
žmogus gali suprasti, kiek 
turčiai nori “lygybės” su 
mažturčiais ir darbininkais, 
arba kokia demokratybė 
gali būt tarp vienų ir kitų. 
Bet klausimas lieka atviras: 
Kas yra demokratija?

J. Baltrušaitis.

Rooseveltas Priėmė Darbo 
Partijos Nominaciją

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas oficia
liai priėmė nominaciją nuo 
Amerikos Darbo Partijos į 
šalies prezidentus ateinan
čiuose ' rinkimuose. Ši par
tija yra newyorkine dalis 
Darbininkų N e p ar t ijinės 
Lygos. Savo laiške Darbo 
Partijai jis rašo, kad kova 
už demokratijos išlaikymą 
turi būt neatlaidžiai vedama 
prieš “godžiuosius gaiva
lus,” kurie stengiasi panai
kinti demokratines įstaigas.

Washing ton. — 129-se 
Amerikos miestuose nuo 
rugs. 4 iki 11 d. buvo auto
mobiliais užmušta 171 žmo
gus.
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Diskusijos Lietuvių 
Kom* Suvažiavime

Diskusijos ant Drg. A. Bimbos Referato “Mūsų 
Kova už Lietuvių Darbininkų Vienybę”

(Referatas tilpo “Laisvėje”)
Drg. J. Gasiunas. Draugai! 

Šis klausimas turi didžiausios 
svarbos mūsų judėjimui. Ma
nau, kad Centro Biuras vedė 
teisingą liniją bendro fronto 
reikale. Mes Pittsburghe tu
rėjome gero pasisekimo šioj 
linkmėj. Jau 1931 metais pra
dėjome tartis su draugais so
cialistais apie bendrą veikimą. 
Iš karto nėjo reikalai taip, kaip 
reikia, bet kas kart santikiai 
gerėjo. Buvo daug visokių pri
metimų, socialistai vis skaitė, 
kad tai yra “manevras”, bet 
sueidami, diskusuodami, veik
dami vieni kitus įtikinome, 
kad tai yra tikras mūsų bend
ro darbo troškimas ir iš mūsų 
kolonijos kilo pageidavimas 
bendro socialistų ir komunis
tę veikimo SLA.

Gyvenimas, pamokos, So
vietų atsiekimai, kitur fašistų 
įsigalėjimai vis tai paveikė į 
mūsų susiartinimą. Dabar mes 
jau draugiškai vieni kitiems 
galime paspausti ranką ir 
dirbti bendrą darbą.

Mes dėjome pastangas į 
bendrą veikimą įtraukti ir ti
kinčius darbininkus, juos kvie
tėme, net kunigą tuom 
reikalu ėjome, bet čia darbas 
sunkiau eina. Vienok aš ma
nau, kad reikia ir toliau tęs
ti tą darbą, ypatingai dau
giau atydos reikia kreipti į 
katalikų* vadovaujančius žmo
nes, kad juos gavus už bend
rą frontą, žinoma, tas nereiš
kia, kad reikia tik vadus kvie
sti, kad neiti pas eilinius na
rius. :: ”

Drg. J. M. iš Clevelando. 
Draugai! Visi suprantame, 
kaip yra labai svarbus klau
simas bendro fronto. Bendras 
frontas prieš fašizmą, karą, 
už atsteigimą Lietuvoj demo
kratinės tvarkos, turi daug 
mums pasitarnauti. Drg. Ga
siunas sakė, kad Pittsburghui 
priguli daug garbės, bet’mūsų 
Clevelandas irgi neatsiliko tti- 
me darbe. Pas mus buvo į 
bendrą frontą už bedarbių 
reikalus įtraukta ir katalikų 
organizacijos. Tik mes per
daug bijojome statyti savo 
žmones į vadovybę, kad juos 
nenubaidžius, todėl pastatėme 
perdaug silpnus žmones į ko
mitetą ir iš' to išėjo prastas 
veikimas. Tai buvo dešinus 
nukrypimas. Pas mus iš karto 
net kunigai kalbėjo už bendrą 
frontą, nes didelis tikinčių 
darbininkų už jį buvo stoji
mas.

Abelnai lietuviai gerai pa- 
sirodėme bendro fronto rei
kale. 1935 metais Clevelan- 
de buvo Darbininkų Visuoti
nas Suvažiavimas, jis jau tada 
išreiškė, kad ateityje turėtų 
būti platesnis, šiemet Cleve- 
lande vėl buvo Amerikos Lie
tuvių Kongresas, kuris buvo 
augštas laipsnis bendro fron
to lietuvių tarpe.

Drg. J. B. iš Paterson. 
Draugai! Mūsų bendro fronto 
taktika buvo teisinga. Bet ko
lonijose dar vis tarpe kaip 
kurių mūsų draugų yra siau
ro nusistatymo nieko bendro 
neturėti* su kitų sriovių darbi
ninkais. Bet teisingos taktikos 
šalininkų skaičius vis auga. 
Kiti manė, kad 1935 metais 
nereikėjo siųsti mūsų atstovų 
į Kongresą Lietuvon. Vienok 
po to įsitikino, kad mūsų tak
tika buvo teisinga.

Mes Paters*.susiartino- 
nome ir su katalikais darbi
ninkais. Jų geras skaičius lan
ko mūsų parengimus, važiuoja 
į Brooklyn© “Laisvės” pikni
kus, mes lankome jų parengi
mus—vieni kitus pažinome. 

Jų tarpe atsirado daugiau ko
vingumo ir iškėlė kunigui ba
taliją. Mums didelę katalikų 
organizaciją tik per biskį ne
pavyko įtraukti į Clevelando 
suvažiavimą. Mes manome, 
kad ateityje bus dar artimes
ni mūsų ryšiai su tikinčiais 
darbininkais.

Drg. R. Mizara. Reikia kai 
kas tarti ir apie “Skloką No. 
2”. Jų ten pasiliko labai ma
žai, bet kur jų. yra, tai su 
darbininkais turim dažniau 
sueiti, kalbėtis, rišti klausi
mus, kodėl jie neturėtų sekti 
Butkus,-Jankauskus, bet sto
vėti su mūsų judėjimu. Turi
me dėti pastangų pertikrinti 
ir laimėti paskutinius darbi
ninkus iš “Sklokos No. 2.” Jų 
vadai kalba apie vienybę su 
socialistais. Abejotina, ar eili
niai seks vadus...

Clevelando Kongresas pa-” 
veikė ne vien į Jungt. Valstijų 
lietuvių gyvenimą, bet į Ka
nadą, kur jau panašus Kon
gresas įvyko, į Pietų Ameri
ką. žodis “Clevelandas” 
pasidarė daug reiškiantis lie
tuviams darbininkams, patam
pa vienybės simboliu.

Aš negaliu suprasti tų 
draugų, kurie mano, būk ben
dro fronto reikale mes turim 
laimėti net kunigus. Aš ma
nau, kad Amerikos lietuviai 
kunigai bus tokie mūsų prie
šai, kaip Ispanijos kunigija, 
atsistojusi su liaudies priešais 
dabartinėj kovoj; jie vis dau
giau ir daugiau ir daugiau 
darysis reakcioniške'sni. Mes 
matome kaip elgiasi 
popiežius. Jie visada jį seks, 
jo klausys. Vietomis mūsų 
draugai perdaug nevykusiai 
pasielgė. Philadelphijoj, pav., 
rengė bendro fronto prakal
bas, pagarsino, būk kalbėsią 
3 kunigai ir d. šolomskas. 
Paskui per mūsų spaudą rei
kalavo, kad parapijonai pri
verstų kunigu^ kalbėti... ži
noma, kunigai neatėjo, šo
lomskas vienas turėjo prakal
bą sakyti. Bet kas gero būtų 
buvę, jeigu jie būtų atėję? 
Jie galėjo tik griauti, ardyti, 
šmeižti bendrą frontą, o ne už 
jį kalbėti. Jeigu jau kur yra 
išimtis, vienas kokis kunigas 
sutinka kalbėti už bendrą 
frontą, gerai, jį galime pa
naudoti.

Kas del susiartinimo su 
darbininkais, tai dažnai mū
sų kolonijų draugai paklysta. 
Kartą CB svarstė apie atsi
šaukimą į opozicijos draugus 
vienybės reikale. Ten dalyva
vo ir mūsų vienos kolonijos 
veikėjas. Tas draugas sakė: 
“Kai kur gal ir galima vieny

New Yorke bedarbiai artistai užėmė vieną WPA ofisą ir pareiškė, kad 
jie ten bus tol, kol valdžia aprūpins juos darbais.

bė, bet tik ne pas mus.” O pa
skui pasirodė, kad toj koloni
joj didelė opozicijos kuopa 
vienbalsiai stojo už vienybę ,įr 
vienybė tapo pravesta šimtu 
procentų.

Drg. V. G. iš Wilkes Bar
re. Draugai! Aš visada sto
jau už vienybę su opozicija. 
Pas mus dar tas neatsiekta, 
pas mus gyvuoja kuopelė opo
zicijos No. 2. Gal būt mes ne
mokėjome vienybę pravesti, 
gal iš centro mums neužtekti- 
nai pagelbos buvo duota.

Mes turėjome bendro fron
to reikale koriferenciją, išrin
kome valdybą, į .ją įleidome 
perdaug nepastovių elementų, 
tat vėliau jie su dabartiniais 
opozicionieriais kenkė mūsų 
darbui.

Drg. M. D. iš N e w a r k o . 
Kalbant apie bendrą frontą, 
reikia pasakyti, kad mūsų 
taktika buvo gera. Mes susi
artinome su katalikais darbi
ninkais, su jų organizacijo
mis. Pas mus bendro fronto 
prakalbas kunigas garsino iš 
sakyklos. Jis pažadėjo daly
vauti susirinkime, tik nekal
bėti. Bet kada atvyko, tai 
buvo publikos reikalavimas 
kalbėti ir kalbėjo gerai už 
bendrą frontą, už demokrati
nę tvarką Lietuvoje, prieš 
Smetonos fašizmą.

Pas mus skloka buvo silp
na, pravedant vienybę jos pu
sė atėjo ir su mumis susivieni
jo, o pusė dar yra savoj orga
nizacijoj. Bet tūlais klausi
mais mes susitariame ir su 
pasilikusiais sklokininkais.

Drg. D. K. iš Elizabeth. 
Draugai! Pas mus dar dauge
lis draugų neganėtinai įverti
na reikalą susirišti tampriau 
su katalikais darbininkais. Bet 
jau pradedame dalyvauti vie
ni kitų parengimuose. Mat, 
pas mus pirmiau būta aštrios 
kovos, tai ir neapykantos 
daug pasiliko.

Aš manau, kad bendro 
fronto taktika buvo teisinga.

Romos/Drg. Mizara sako, kad su ku-
nigais nebus galima susitarti, 
bet vietomis yra išimčių, kur 
galima ir kunigus panaudoti 
kovai prieš fašizmą.

Pasiuntimas mūsų delegaci- 
cijos 1935 metais į Kauną bu
vo labai geras dalykas. Gerai, 
kad ji aplankė priešfašistinius 
kalinius. Gal nebuvo pilnai 
visos progos agitacijai išnau
dotos, bet daug nuveikta.

Drg. P. Buknys. Draugai! 
Kas del bendro fronto su ti
kinčiais darbininkais, tai veik 
visur mes sutinkame ant savo 
kelio kunigus, kurie yra reak
cijos ramstis, kurie visada 
mums kliudo. Aš manau, kad 
mes nemokame juos gerai nu- 
maskuoti. Kada Lietuvoj liau
dis kausis už demokratiją, tai 
būkime tikri, kad ten kunigai 
bus su fašistais, kaip jie yra 
Ispanijoj.

Waterbury mūsų draugai 
turėjo ryšių su tikinčiais dar
bininkais, bet ten kunigas per 
savo vargoninką tam daug 
pakenkė. Aš manau, kad kal
bant apie tikinčius darbinin

kus ir kunigus, tai reikia da
ryti skirtumą tarpe Romos 
kunigų ir “neprigulmingų”, 
pastarieji mažiau išstos prieš 
mus.

Man teko kalbėtis su dau
geliu katalikų darbininkų. Jie 
iš karto labai puola Sovietų 
Sąjungą, mat, jiems taip ku
nigų prikalbėta, bet kada su 
dalykais susipažįsta, tai kitaip 
kalba.

Vakar drg. Mizara iškėlė 
klausimą apie auklėjimą AL 
DLD. Aš manau, kad reikia 
masines organizacijas traukti 
nario teisėmis prie ALDLD, 
kad sudaryti sąlygas, kad or
ganizacijos galėtų gauti savo 
nariams knygų, kad jos galė
tų pigiai nusipirkti. Aš ma
nau, kad mums daugiau rei
kia veikti ir tarpe likusių LDD 
narių, kad juos laimėjus mū
sų judėjimui.

Drg. V. A. iš Chicagos. 
Draugai! Visi jaučiame, kaip 
teisinga buvo komunistų ir so- 
'cialistų bendra veikimo takti
ka SLA organizacijoj ir su
šaukime Amerikos Lietuvių 
Kongreso. žinoma, tai buvo 
sunki pradžia. Ant abiejų pu
sių veikė ilgų metų aštri ko
va, bet jau dabar ledai pra
laužti. Tūli mūsų draugai la
bai buvo nusigandę iš prie
žasties to bendradarbiavimo. 
Kiti net sakė, kad einame prie 
išdavystės.

Aš manau, kad mes visi 
kietai stojame už tolimesnį 
bendradarbiavimą tarpe ko
munistų ir socialistų, ne vien 
kokioj vienoj organizacijoj, 
bet kiek tik galima — visur.

Kas del neaugimo vienur 
kitur komunistų, tai reikia 
kaip kada patiems biskį save 
perkritikuoti. Kodėl gi Pitts
burghe yra 40 lietuvių komu
nistų, o Patersone 3? Reikia 
save pakritikuoti, pastudijuo
ti, ar mes teisingai elgiamės, 
kas gi kliudo paaugimui spė
kų ? Aš žinau vieną koloniją, 
kur buvo vienas draugas, ku
ris labai siaurai ėmė klausi
mus—jėgos neaugo; bet kada 
jis prasišalino, tai dalykai 
tuojaus pakitėjo.

Kas liečia kunigus, tai aiš
ku, kad mes su jais nedary
sime bendro fronto ir nebus 
galima. Prie to, jie net Liet. 
Rymo Susivienijime vis ma
žiau įtakos turi. Mums reikia 
taip su veikėjais, pažanges
niais žmonėmis ir tikinčiais 
darbininkais užmegsti artimus 
ryšius.

Drg. S. iš Chicagos. Drau
gai ! Bendro fronto klausimas 
yra labai svarbus. Mes Chi- 
cagoj turime didelio atsieki- 
mo su draugais socialistais. 
Mums pavyko susiartinti ko
voj už demokratijos tvarkos 
atsteigimą Lietuvoj. Centro 
Biuro , planas buvo geras. Mes, 
besirengiant prie Kongreso, 
šaukėmės ir į kitas organi
zacijas, kvietėme katalikus, 
vietomis buvo pasisekimo.

Aš manau, kad kunigus ga
lima garsinti tik tada, kada 
jie pasižada kalbėti už bendrą 
frontą, o ne kitaip.

Mes lietuviai visur turime 
daug organizacijų, kliubų. Jas 
reikia traukti į mūsų, veikimą. 
Aš manau, kad reikia didesnį 
v a j ų vesti už lokalinių pa
šalpos organizacijų prisidėji
mą prie LDS, nes kitaip jos 
pakriks. Gal būtų gerai mūsų 
chorus paversti į LDS chorus, 
gal tas padėtų mums dar ge
riau auginti tą organizaciją ir 
chorus.

Drg. K. K. iš Waterbury. 
Draugai! Pas mus kliudė ben
dram frontui kunigai per. sa
vo vargoninką. Mes vis vien 
turėjome kelias nemažas or
ganizacijas konferęncijoj, ku
rias sudaro įvairaus nusistaty
mo nariai. Aš manau, kad 
kaip kada galima kreiptis į 
kunigus, ne vien todėl, kad jie 
mums padės, bet kad paro
džius tikintiems darbinin
kams, kad jų kunigai nenori 
darbininkų vienybės.

Drg. J. N. iš Brooklyn©. 
Draugai! Kalbant apie bend
ro fronto reikalus, reikia pa
sakyti, kad mes brooklynie- 
čiai turėjome visokių painia
vų. Kiek žinau, sunkiausiai 
buvo pas kriaučius, bet prie 
jo prieita. Pas mus, mat, yra 
visokių partijų. Bet mums pa
vyko turėti geros prakalbos 
socialistų, komunistų ir opo
zicijos, dar kada Pruseika bu
vo ten, Klaipėdos klausimu.

Vienas draugas išsitarė už 
LDS ir SLA suvienijimą. Gal 
tas bus ir gerai ateityje, bet 
dabar prieš mus dar stovi 
APLA ir LDS vienybės klau
simas. Pirma baigkime vieną.

Drg. S. sakė, kad reikėtų 
chorus paversti LDS chorais. 
Aš manau, kad tas gero ne
neštų, tegul jie būna įvai
riais vardais, kaip dabar yra.

Drg. K. iš Haverhill. Drau
gai ! Pas mus bendras frontas 
turėjo didelio pasisekimo. Mes 
turėjome su socialistais bend
ras prakalbas Pirmą Gegužės. 
Mes Kongreso reikale su
traukėme visas mūsų miesto 
organizacijas, šv. Kazimiero, 
Moterų Draugiją ir kitas. Mū
sų visos organizacijos turi 
547 narius ir jos sudaro kietą 
bendrą frontą. Bandė kenkti 
iš “Darbininko” kunigai ir jų 
kalbėtojai, bet neturėjo pasi
sekimo. Komunistu Partijoj 
mes turime tik 2 lietuvius, bet 
simpatiku daug ir veikimas 
tvirtas. Mes bendru frontu 
gerai pasirodėme ir tarptau
tinėj dirvoj, kovodami už tei
sę pikietuoti.

Drg. J. G. iš Norwood. 
Draugai! Kas del bendro fron
to taktikos, tai ji buvo gera. 
Bet organizacinė vienybė tar
pe ALDLD ir LDD gal nebuvo 
gerai pravesta. Pas mus tūli 
kaltina drg. Prūseika, kad jis 
nemokėjo įtikinti LDD narius 
ir visai vienybės priešus nu
ginkluoti. Labai daug kalba 
apie LDD ruoštus 3 prakalbų 
maršrutus, kurie buvo sulai
kyti . . .

Kunigų reikale ir bendro 
fronto sutinku su drg. Mizaros 
minčia. Reikia eiti pas para- 
pijonus, bet ne pas kunigus. 
Prie to, mūsų, draugai turi da
ryti skirtumus dar ir tarpe ti
kinčių, kurie protauja ir kurie 
tik aklai kunigus seka.

Drg. J. M. K. iš Lowell. 
Draugai! Visi sutinkame, kad 
bendro fronto taktika yra tei
singa. Iš Lowellio mes turė
jome 2 delegatus Kongrese, 
vienas atstovavo mūsų organi
zacijas, kitas buvo socialistas. 
Aplankius organizacijas at
randame, kad jų viršininkai 
gražiai apseina, bet vis vien 
organizacijų neprileidžia pri
sidėti prie bendro fronto. Jie 
tam turi visokių sugudravoįų 
planų...

Pas mus kunigas gudravoja, 
jis sako, kad Lietuvoj reikėtų 
demokratinės tvarkos, bet nu- 
muilina, kad mums amerikie
čiams nėra reikalo kištis, kad 
tai ne mūsų, reikalas. Tokio
mis pasakomis jis dar sulaiko 
tikinčius nuo bendro fronto. 
Bet tas nereiškia, kad jam vi
sada pavyks.

Drg. V. iš Clevelando. Drau
gai. čia buvo sakyta, kad mes 
clevelandiečiai buvome nuta
rę platinti tik “Naujienas” 
prie bažnyčios. Mes buvome 
nutarę platinti kartu “Laisvę” 
ir “Vilnį”.

Drg. S. P. iš Lawrence. 
Draugai! Aš manau, kad iš 
bendro fronto su kunigais nie
ko nebus. Man rodosi, kad 
“Laisvė” permažai “tarkuoja” 
kunigus, o tas reikalinga. 
Praeitą metą “Laisvei” gavo
me pas mus 50 naujų skaity
tojų, tai didelė armija. O mes 
turėjome apščiai ir senų. Tai
gi per laikraštį mes galime pa
siekti daug lietuvių.

Platinant laikraštį gauni pa
tirti, ką apie jį skaitytojai ma
no. Man rodosi, kad reikia 
daugiau bedieviškų raštų. 
Lawrence mes turime tik vie
ną lietuvį partijoj, bet turime 
gerų simpatiku. Su LDD drau
gais gerai vienybę pravedėme. 
Kur nenorėjo vienybės, ten jie 
ir rado visokių pasiteisinimų.

Drg. P. J. iš Bayonne. Drau
gai ! Pas mus bendro fronto 
pravedimas kol kas neturėjo 
dar pasisekimo. Dar nepavy
ko nei katalikus, nei tautiškai 
nusistačiusius įtraukti. Tiesa, 
darėme žygius, buvome pas 
katalikus ir pas kunigą, bet 
kunigas atsisakė kreiptis į pa- 
rapijonus, sako,- kad tai ne jo 
reikalas.

Drg. E. M. iš Philadelphia. 
Draugai! Siūlau diskusijas už
daryti.

Palikta dar kalbėti, kurie 
pirmu kartu prašė balso.

Drg. S. iš Worcester. Drau
gai! Iš visų kalbų ir diskusi
jų darosi viena išvada. Vieny
bės LDD su ALDLD reikalui 
nebuvo visur vienodos sąlygos. 
Pas mus opozicija buvo tvirta 
—tai Naujos Anglijos galva. 
Mes susivienijome gana gerai. 
Dabar turime kitų ginčų, bet 
jie eina ne pagal seną pasida
linimą. Pas mus yra tautinin
kų ir parapijos tvirtos, o todėl 
ir kova aštri. Visos, sriovės 
turi savo žiemines svetaines, 
tūri ir parkus. Štai čia ir su
siduria galingos sriovės. Bet 
ir mes darome žygius bendro 
fronto reikaluose...

Drg. M. iš Oakland. Drau-
(Tąsa ketvirtam pusi p.)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179 

Likusiiį Knygų Išpardavimas
“Aušros” knygynui užsidarius, pas mane dar liko kai 
kurių knygų, kurias norėčiau greitu laiku išparduoti. 
Perkant knygų nemažiau kaip už $10.00 pilną sumą, 
duosime 25% nuolaidos. Taip kad vietoj čia pažymė

to dolerio—prisiųskite tiktai 75 centus.
Jeigu norėtumėte gauti kitokių knygų, kurių čia nerasite 

pažymėtų, apie jas prašome atsiklausti laišku.
1. Lalio Pilnas žodynas—Lietuvių Anglų ir Anglų Lietuvių Kalbos, 

pusi. 1274 apd. (turim visai mažai), kaina $12.00.
2. Lithuanian Self Instruction—anglams ir Čiagimiams lietuviams 

mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50c.
3. Naujas Angliškas-Lietuviškas kišeninis žodynėlis, pusi. 231. $1.00.
4. Kišeninis žodynėlis—Lietuvių Anglų—Anglų Lietuvių kalbos, apd. 

p. 151. Kaina $1.00.
5. Mano Gydymas Vandeniu, garsioji Kneippo knyga, paveiksluota, 

pusi. 224 Kaina $1.50.
6. Namų Daktaras—Dr. Karaliaus receptų knyga, pusi. 174. $1.25.
7. Namų Daktaras—vyrų ir moterų ligos, pusi. 160. Kaina 50c.
8. žinynas, visokių žinių ir informaciių knvga apd. pusi. 982. $2.50.
9. Valgių Gaminimas ir Namų Priežiūra. Pamokinimai, kaip gamin

ti valgius ir gėrimus, pusi. 172. Kaina $1.00.
10. Naujas Pilnas Orakulas—burtų, monų ir delnažinystės knyga, pa

veiksluota, pusi. 414, dideli formato, apd. Kaina $3.50.
11. Bedievių Šventraštis, 300 bedieviškų paveikslų, daug antireligiškų 

raštų, apd., didelio formato, apie 1,000 pusi. Kaina $5.00.
12. Elthnologija—šerno, paveiksluota, apdaryta, daug įdomių rtaštų, 

pusi. 1667. aina $4.00.
13. Geografija—šerno, pusi. .469, paveiksluota, apd. Kaina $3.00.
14. Tikėjimų Istorija, parašė prof. Sauseyo, prigelbstint kitiems moks

lininkams. Nepaprastai įdomi knyga. Paveiksluota, pusi. 1086, 
apd. Kaina $2.50.

15. Gyvenimo Mokykla, svarbūs pamokinimai gyvenime, pusi. 235, 
Kaina $2.50.

16. Rymas-Emil Zolo garsusis romanas apie Rymą. Pusi. 432, apd. 
Kaina $2.50.

17. Andersono Pasakos. Pusi. 409. Kaina $1.75.
18. Iš Tfamsios Praeities j šviesią Ateitį—N. Rubakino, apd., pusi. 

220. Kaina $1.00.
Pinigus kartu su knygų užsakymu malonėkite siųsti šiuo antrašu: 

JULIUS MICKEVIČIUS
3148 So. Lowe Ave. Chicago, Ill.

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVES” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Tcl. StaRK 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANPAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a. 

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinson*, 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vii bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuoki!: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.
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A. GABAR Vertė D. M. š.

Fašistų Teismas Ir Karas
—Teisingai, gerbiamas teisėjau, už 

kiekvieną minutę davei tam komunistė
liui metus kalėjimo! Taip visada reikia 
juos teisti, mano mielas prieteliau. Reumati:<>111 šs Sulaikomas

Į 48 Valandas.

Diskusijos Lietuvių Komunistų Suvažiavime
Teisėjas tarė į prisaikintų teisėjų pir

mininką, kuris jau norėjo padaryti per
trauką pietums, nes jautėsi išalkusiu:

—Už penkių minučių mes baigsime. 
Tik duosime tam vyrui metus ar tam pa
našiai.

—Prisaikintų teisėjų pirmininkas nusi
žiovavo, prisidengdamas burną delnu ir 
užklausė:

—O kas per vienas tas vyras?
—Vienas iš tų... komunistų... Lape

lius platino... Amžinai tie lapeliai, kaip 
jiems ir neatsibosta jie...

—Taip, taip, — tarė alkanas prisaikin
tų teisėjų pirmininkas. — Na, tai skubė
kime. Penkias minutes galima paken
tėti.

Įvesta vyras. J j įvedė žandaras, 
ginkluotas šautuvu ir revolveriu. Teisė
jas nei nepažvelgė į kaltinamąjį, nema
tė to, kad jis visai jaunas ir menkas, ir 
labai silpnu atrodė greta galingo žanda
ro. Teisėjas vartė popieras ir kartojo: 
vardas... pavardė... užsiėmimas... 
amžius... tautybė... Greičiau, greičiau 
atsakinėk... Laikas pietų...

—Ar pripažįsti save kaltu?
—Ne,—atsakė vaikinas.
Teisėjas tik ranka mostelėjo. Jis ne

nori ant šio klausimo apsistoti, nes ko
munistai neprisipažįsta kaltais. O tūli 
dar ima agitatyviškas kalbas sakyti. Tei
sėjas greičiau turi baigti, eiti pietų, jam 
nėra laiko kaltinamojo prakalbas klausy
ti, ir jis vėl klausia:

—Aš klausiu jus atsakyti “taip” ar 
“ne” į šį mano klausimą: ar jūs platinote 
lapelius, ar ne?

—Taip,—atsakė vaikinas.
Platino ir save nepripažįsta kaltu,— 

galvojo teisėjas.—Štai niekšas! Ką jis 
mano, kad jam leistina platinti komunis
tinius lapelius? Ir kas pas šiuos žmones 
galvoje yra, vietoj smegenų? Bet tiek 
apie tai, reikia skubėti. Į penkias minu
tes su juom turi būt baigta.

—Bet jūs save pripažinote kaltu poli
cijos stotyje?

—Ne, aš niekame save kaltu nepripa- 
žinau, — atsakė vaikinas.

Vaikinas tą taip garsiai atsakė, kad 
prisaikintų teisėjų pirmininkas, kuris 
prieš save išplėtęs skaitė “Felkischer 
Boabachter” laikraštį, pertraukė skaity
mą galvodamas: “Kame dalykas?” ir nu
metė žvilgsnį į teisėją.

Teisėjas vėl pamosavo prieštaraujan
čiai ranka, paskui ją padėjo ant pundo 
popierų.

—Jaunas žmogau, štai čia yra proto
kolas, protokolos su tavo arešto data ir 
tavo parašu...

—Tai suklastuotas protokolas! — su
šuko vaikinas.

Teisėjas piktai susiraukė, prisidengė 
akis. Kam čia tiek laiko eikvoti su 
šiuom, kaip čia j is... Karlu Reizengeru, 
su šiuom 17 metų vaikėzu, kuris ne tik 
platino komunistinius lapelius, bet savo 
pasipriešinimais dar nutęsia teisėjo ir 
prisaikintųjų teisėjų pirmininko pietus 
ir jau rūsčiai sako:

—Ką? Klasta? Ar tai jūsų parašą 
klastingai kas padėjo? Ką, tu manai, 
jaunas žmogau, kad dar kas turėjo spe
cialiai tavo rankraštį mokintis, kad už 
tave pasirašius?! Manai, kad rankraščio 
specialistus pakvietė, kad tokios didelės 
asabos parašą padėjus, kaip čia tave va
dina? A, Karlo Reizengero. Mat, kokis 
tu didelis žmogus!

Prisaikintų teisėjų pirmininkas išmė- 
tinėjančiai pažiūrėjo į teisėją. Jis tar
tum sakyte sakė: tiek daug laiko eikvo
jama su tokiu vaikpalaikiu, o pietai lau
kia. Ir dar sakė, kad tik penkias minu
tes.

Teisėjas pastebėjo tą žvilgsnį ir piktu 
balsu statė klausimą kaltinamajam:

—Sakyk, ar čia tavo parašas ar ne? 
Sakyk “taip” ar “ne”! —ir pakišo jau
nuoliui popierą.

—Taip, — atsakė jaunuolis augštai lai
kydamas galvą.

—Na, jeigu tavo parašas, tai teisybė 
ir tas, kas yra užrašyta protokole.

—Policija mane privertė pasirašyti, o 
kas ten yra, aš nežinau, — teisinosi jau
nuolis.

Teisėjas nenori jį girdėti, o kaip neno- 
; ri, bet priverstas, nes komunistas gina 
savo laisvę.
. 1 — Kdįjp tai privertė ? Kas gali kitą pri

versti tą ar kitą daryti? Kas galėjo tave 
priversti pasirašyti, sakysi, dar ir plunk
sną pavilgė? Kam jūs pasakojate? Ką 
tu, jaunas žmogau, juokus ar ką darai iš 
teismo tokiomis pasakomis?

—Policija mane žvėriškai mušė, kan
kino. ...

—Oh, matai, dar ką išgalvojai! Mu
šė... Ir dar žvėriškai musįė. Bet ar tu, 
jaunas žmogau, žinai tą, kad tu dabar 
šmeiži policiją, valstybinę įstaigą, įstai
gą, kuri saugoja tvarką?

Prisaikintų teisėjų pirmininkas, tar
tum grąžtais, akimis grąžinėjo kaltina
mąjį. Tas pienžindis savo besipriešini- 
mais įtraukė į diskusijas kvailą teisėją 
ir dabar nebus galima į penkias minutes 
tą viską baigti. Jis tuom užsitarnauja ne 
vienus, bet mažiausiai du metus kalėji
mo. Juokas ir pamislyti, kad toki pien- 
čindžiai veda diskusijas su teisėju.

—Mane baisiai kankino, — garsiai kal
ba jaunuolis...

—Ką? Ką—perkerta jį teisėjas. — 
Ką jūs čia apie mušimą ir kankinimą kal
bate? Kankino? Jūs tą specialiai išmis- 
linote ir sakote, kad užsienio spaudoje ra
šytų apie hitlerinės Vokietijos kankini
mus kalėjimuose. Ar taip, jaunas žmo
gau? Taip, taip, tu esi agentas mus 
šmeižiančios spaudos. Pirma platinai 
purvinus komunistinius lapelius, paskui 
bandei nuo to užsiginti ir išniekinti val
džią. Bet jūs manęs dar nepažįstate, 
jaunas žmogau! Aš teisėjas, o ne jūsų 
prietelius, kuriam jūs galite pasakoti pa
sakas! Būtinai įvardink man vardus tų 
žandarų, kurie jus kankino! Įvardink! 
Įvardink ir aš visus juos čia pareika
lausiu !

—Aš nežinau tų žandarų vardų, juk 
jie man jų nesakė, — dar garsiau tarė 
jaunuolis. — Juk jūsų nėra patvarkymas 
policininkams, kad jie, pirm pradėsiant 
kankinti savo auką, jai persistatytų ir 
pasakytų savo vardus.

Teisėjas nusidžiaugė.
—A, matai, vardų nežinai. Nežinai 

vardų? Reiškia, jus kankino nepažįsta
mi? Palauk, aš tau parodysiu, kaip 
skleisti išmislus prieš Vokietijos naciona- 
lių socialistų valdžią! Ar tu vis tvirtini, 
kad tave policijos stotyje kankino?

—Žinoma, kad kankino,—jau šaukia 
vaikinas. — Bjauriai kankino! Visus ko
munistus ir sąmoningus darbininkus"kan
kinate !

—Duok tam įrodymus! Tu turi man 
duoti įrodymus, nes kitaip aš tave supū- 
dysiu kalėjime! — šaukė teisėjas. — 
Kur įrodymai?

Čia įvyko visai nelauktas dalykas. Pirm 
negu diktas ir ginkluotas žandaras susi
griebė, jaunuolis žaibo greitumu nusime
tė drabužius, pirma parodė nugarą pub
likai, o paskui atsisuko į teisėją. Jau
nuolio nugara buvo padengta skersai ir 
išilgai tamsiai-mėlynomis juostomis. Vie
tomis atsivėrę žaizdos, visa nugara su
marginta mėlynėmis.

—Išvesti! Išvesti jį!—įsiutęs šaukė 
teisėjas, pašokęs kedėje.

Žandaras pašoko, pagriebė nuo grindų 
drabužius, nori po prievarta jais apvilkti 
jaunuolį, bet jam tas nevyksta. Tada 
užmetęs rūbus ant jaunuolio nugaros 
stumia jį per duris iš teismabučio. Pu
blikoje kas tai garsiai sušuko:

—Fašistai budeliai! Kiaulės...
—Kas šaukia? Aš tuojaus, —< sušuko 

teisėjas. Jis dabar nori surasti tą, kas 
šaukė. Bet tuom pat kartu prisaikintų
jų teisėjų pirmininkas, laikydamas ran
koje laikrodėlį, pakėlė penkis pirštus, kad 
priminus, kad jau praėjo penkios minu
tės.

Teisėjas tą pastebėjo. “Taip, jis teisin
gas, kad penkios minutės prabėgo. Spren
dimas turi būti aštrus.” Teisėjas pasisu
ko į atdaras duris, kur žandaras išstūmė 
jaunuolį ir garsiai sušuko:

—Penki metai Karlui Reizingerui prie 
sunkių darbų! —Paskui pasisuko į publi
ką ir sau po nosia pridėjo:—Sprendimas 
ir jo pamatavimas raštiškai bus įteiktas 
kaltinamajam.

Prisaikintų teisėjų pirmininkas atsi
stojo. Dabar kuo greičiausiai turi eiti 
pietų. Ši procedūra užėmė virš dešimts 
minučių. Tas komunistinis pienžindis 
“pavogė” nuo gerbiamų teisėjų penkias 
minutes pietų. Ir jis tarė teisėjui:

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
gai! Manau, kad referatas 
buvo geras, kad mūsų patyri
mai iš Clevelando kongreso ir 
eiles kitų bendro fronto darbų 
mums duoda aiškų supratimą, 
kad šiame darbe galima daug 
atsiekti.

Drg. D. iš Detroit. Draugai! 
Draugas Bimba savo referate 
pastebėjo mūsų klaidas. Pas 
mus rezoliuciją pagamino vie
nas draugas, todėl tas ir įsis
kverbė.

Kas del kritikos prieš kuni
gus, tai jos reikia mažiau, nes 
tankiai tas tik daugiau erzina.

Pas mus ALDLD 10 apskri
čio konferencijoj tūli draugai 
sake, kad “šviesa” neatsako 
savo tikslui, kad jį talpina se
nas korespondencijas.
- (Klaidą daro tie draugai, 
“Šviesa” visai korespondenci
jų netalpina, o straipsnius tik 
tokius talpina, kurie nėra ki
tur tilpę lietuvių kalboje.— 
Sekr.).

Drg. P. K. iš Boston. Drau
gai! Kalbant apie kunigus, tai 
nėra reikalo pas juos eiti. Ku
nigai neaiškins mūsų dalykus, 
jie nekvies parapijonus nuo
širdžiai tan darban.

Aš manau, kad tūli ir kitų 
sriovių. vadai tą nuoširdžiai 
nedaro, kad jie tik narių stu
miami neva su mumis dirba... 
Aš manau, kad aiškinant ben
dro fronto reikalus, mes ne
galime užmiršti pamatinį 
Markso—Lenino mokslą, kad 
mūsų draugai perdaug nepa
sidarytų paviršutiniai.

Konferenciją pasveikino Ro- 
chesterio Komunistų Partijos 
atstovas. Po jo drg. A. Bim
ba darė sekamą sutrauką:

Draugai! Manau, kad visi 
suprantame bendro fronto 
klausimo didelę svarbą ir dis
kusijas turėjome geras. Aš 
manau, kad mes į du pastar
uosius metus labai daug atsie
kėme. Komunistų Partija sta
to lietuvių atsiekimus kitoms 
kalbinėms grupėms už pavyz
dį. Mes nugalėjome daug kliū
čių ir padarėme labai gerą 
pradžią. Seniau Pittsburghe 
mūsų judėjimas buvo silpnas, 
o dabar, dėka gerai bendro 
fronto taktikai, jis yra tvirtas. 
Drg. Gasiunas, ir kiti draugai 
ten atliko didelį darbą.

Haverhille mes turime taip
gi tikrą bendrą frontą. Tas 
gali būt kelrodžiu daugeliui 
didelių kolonijų. Akrone, Law
rence, Brooklyne, Čhicagoje ir 
eilėje kitų miestų mes turime 
gerų pasisekimų. Tą viską 
mes turime gerai įkainuoti. . .

Kas del skolos No. 2, tai aš 
manau, kad jos, kaip ir visų 
“komunistinių opozicijų,” po
litinė misija yra trockistinė, 
kad jos kelias veda ją į prie
šų tarpą, žinoma, tas dar ne
reiškia, kad ten neliko nei 
kiek žmonių, kurie atsipalai
duos nuo Butkaus—Jankaus
ko ir grįš į revoliucinį judėji
mą. Tūli draugai, man ro
dos, neįkainuoja trockistų ro
lės, kaipo darbininkų vienybės 
priešų. Jie, įstoję į Socialistų

Ohio Farmerių Biuro nau
jas namas Columbus, Ohio, 
kuriame minėto biuro koopę- 
ratyviai ofisai ir kt.

Partiją, labai daug pakenkė 
bendram frontui tarpe Komu
nistų ir Socialistų Partijų.

Katalikų reikale reikia at
minti, kad didelė lietuvių di
džiuma dar yra tikinti. Mes 
nedarysime bendro fronto su 
kunigais, tas negalima, bet ga
li atsirast vienas, kitas, kuris 
pritars kovai prieš fašizmą. 
Vietomis mūsų draugai išvien 
su katalikų komitetais nueina 
ir pas kunigą, reikalaujant pa- 
remt darbininkų reikalus. Tai 
nebus bendras frontas su ku
nigu. Tai bus pertikrinimas 
tikinčių darbininkų, tame, ko 
jie gali laukti nuo kunigo.

Drg. Buknys kėlė klausimą 
apie tulu pašalpinių organiza
cijų suvienijimą. Laikui bė
gant jis reikės aptarti. Da
bar LDS gerai auga, mes turi
me plačią dirvą, mes turime 
dar apjungti LDS ir APLA. Bet 
tuo pat kartu mes negalime at
sisakyti nuo veikimo SLA, mes 
ten turime dirbti, nes tą or
ganizaciją didelėj didžiumoj 
sudaro darbo žmones.

Drg. S. sakė, kad pavertus 
chorus į LDS chorus. Manau, 
kad tas nereikalinga. Meno 
Sąjunga gerai gyvuoja, auga, 
tegul ji sau ir veikia. Vienas 
draugas kėlė mintį, kad nega
lima pasitikėti socialistais. Ta 
mintas negera. Ją reikia iš
mesti. Juk socialistai ilgai 
mums sakė, kad jie negali pa
sitikėti komunistais. Mes da
rome bendrą frontą, sutartį, 
mes iš savo pusės ją vykina
me gyvenimam Jeigu mes ją 
sulaužysime, tai mes būsime 
bendro fronto ardytojai, jeigu 
tą padarys socialistai, tai ant 
jų guls atsakomybė. Kol kas 
mums bendras frontas sekasi. 
Toliau jis turėtų dar geriau 
sektis. Negalima bendrai dirb
ti ir manyti, kad “aš dirbu ge
rai, bet jis blogai”.

Inkerman, Pa.
Mirtis, Krikštynos ir Šėtono su 

Klebonu Kova už Dūšias.
Nesenai čia mirė A. Mar

cinkus, biednas ir senas šios 
“pečės” gyventojas. Kaip vi
sada, kur šeima susideda iš 
skirtingų pažiūrų narių, tai 
tuoj kyla klausimas, pirmiau
siai, kur bus dėtas mirusio la
vonas. Kadangi mirusio žmo
na nebuvo įtekmėje kunigo, 
tai jos tikslas buvo, kad vy
rą palaidoti laisvose kapinėse 
Wyominge. Tačiaus jos moti
na, sesuo ir kiti giminės, po 
gvoltu, tempė pas kunigą (į 
Pittston, Pa.) ir sumetę $50 
padarė su kunigu sutartį pa
laidoti katalikiškai. Viskas ge
rai ištepta: mišios, kunigo po- 
teriavimas namuose, palydėji
mas į kapines. Prie to, nupirk
ta apsčiai kvietkų ir vainikų.

Klebono Streikas.
Kadangi ši šeima buvo la

bai nuskriausta rooseveltiniu 
gerbūviu, o čia ūmai pasirodė 
jos “bagbtystė”, tai daugeliui 
puolė į širdį pavydas ,ir ap
maudas. Pamislykite, parkvie- 
a»ti kunigą į namus kaštuoja 
$10! O ši šeima, ana, tai gaji 
padaryt, kas ir pasiturintes- 
niems yra retenybė. Kerštu de
gančios kelios kūmutės nubė
ga pas kleboną ir jam įskun- 
džia, kad ši šeima esanti be
dieviška, nekrikštinanti vaikų 
ir nelankanti bažnyčios. Čia 
kunigas tuoj liko, suorgani
zuotas, ir išėjo į streiką: atsi
sakė ateiti į namus pagiedoti 
mirusiarti, sugrąžindamas $5 
atgal.

Pasiųsta Daugiau Šnipų.
Kaip tik prabaščius dažino- 

jo, kad ši šeima jau puskelyj 
į “pragarą”, tai ūmai pasiųs
ta daugiau šnipų ištyrimui vi
sos padėties. Surasta, kad vie
nas vaikas, jau astuonių metų,

o dar nekrikštytas. Taipgi ir 
visas būrys vaikų nelanko ba
žnyčios, bei nęra ėję prie ko
munijos. Prie to surasta, kad 
ir žentas ėmęs šliūbą prie 
“skvajerio” ir jau turi du vai
ku be krikšto.

šiaip dalykams esant, kle
bonas įsakė graboriui Kižiui 
sugauti vaiką ir atvesti prie 
krikšto. Pagautas. Viena “dū
šelė išgelbėta” nuo šėtono už 
$5.00. Bet dar žento dvi “dū
šelės” randasi šėtono įtekmė
je. Bet už šias prisieina 
aniuolam sargam sunkiai ko
voti, nes tėvas šių vaikų pa
laiko “šėtono” šoną ir sako 
visiems atsitraukti nuo jo vai
kų.

Išskiriant žentą, velionio 
šeima dabar yra kvočiama 
klebono už griekus ir varu va
roma išpažinti Romos tikėji
mą. Kleb. Šnipas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiŠkus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šj skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Minersville, Pa.
Anglys Užmušė Philadelphi- 

jos Bedarbį
Bedarbis Antanas Maluskey 

iš Philadelphijos nesenai at
važiavo pas savo gimines ir 
nuėjo dirbti 300 pėdų gylio 
“butlegerių” anglių skylėje, 
apie pusę mylios nuo Llewel
lyn. Jam bedirbant, įgriuvo 
skylės sienos ir ant vietos jį 
užmušė. Su juo dirbantis 
draugas, Joseph Melinchek, 
išliko gyvas, nes akmenys jį 
neužgriuvo.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O E g 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

Boston, Mass.
Ar fašistui Hearstui ir jo 

pasekėjam pasiseks neįleisti d. 
Earl Browder į šį miestą spa
lio 4 d.? Dabartiniai įvykiai 
Tampa, Floridoj, kur Ku Klux 
Klanai ir policija neleido d. 
Browderiui kalbėti, primena 
Hearsto “Boston American” 
kampaniją sulaikyti Browde- 
rio prakalbas Lenino mirties 
paminėjimo mitinge pereitą 
sausio mėn., Symphony salėj. 
Tai kampanijai nepasisekė— 
d. Browderis kalbėjo ' 2,700 
klausovams.

Permatant atkartojimą per
eitos kampanijos dar didesne 
skale, Komunistų Partija pa
siuntė laišką Atty.—General 
Cummings reikalaujant ap
saugos nuo tokių įvykių masi
niam mitingui, kuris rengia
mas drg. Browderiui.

Tas mitingas įvyks spalio 
4 d., Boston Arenoj, kurioj 
telpa 8 tūkstančiai žmonių. 
Drg. Browderis kalbės ne tik 
kaipo Komunistų Partijos ge- 
neralis sekretorius, bet taipgi 
kaipo tos partijos kandidatas 
į prezidentus. Kalbės ir Otis 
Hood, komunistų kandidatas į 
Mass, gubernatorius ir Rich
ard B. Moore, Naujosios Ang
lijos Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekretorius. Pir
mininkaus Phil Frankfield.

Visi Komunistų Partijos na
riai ir simpatikai kviečiami 
dalyvauti šiame mitinge išgir
sti d. Browderio kalbą, nu- 
maskuojančią r e p u b 1 ikono 
Landono fašistinius pasikėsi
nimus.

Rep.

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

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.; STagg 8847

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligi|> Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS-
110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. į 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.
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Jersey City, N. J
Susirinkimas

13 d. rugsėjo įvyko Laisvės 
Draugijos susirinkimas. Narių 
dalyvavo vidutiniai, šis susi
rinkimas buvo paskutinis su
sirinkimas ryte. Spalių mėnesį 
susirinkimas įvyks 2-rą dieną.

Išvažiavimo komisija prane
šė, kad išvažiavimas pavyko, 
pelno liko, kuris padalintas 
proporcionaliai trim organiza
cijom, kurios rengė tą išva
žiavimą. Priimtas pakvietimas 
Šv. Jurgio Draugijos rengti 
bendrai balių 7 d. lapkričio. 
Nutarta prisidėti, ir prisidėjo 
LDS 133 kuopa prie bendro 
baliaus.

Laisvės Draugija apkalbė
jus Lietuvos demokratijai at- 
steigti New Jersey valstijos 
komiteto neveiklumą, priėmė 
tarimą, raginantį šaukti apy
linkės draugijų atstovų pasi
tarimą.

Sėdi Prie Bažnyčios
Juodveidžių katalikų baž

nyčia, kuri randasi ties Forest 
St. ir Ocean Ave., laiko baza- 
rą. Geresniam žmonių pri
traukimui, prie bažnyčios laip
tų prie šalygatvio, įkasė augš- 
tą stulpą ir įsodino 
kuris 
vaitę 
myn. 
kurie 
sį.

žmogų, 
sėdi augštai jau visą sa- 
laiko, nenulipdamas že- 
žiopsotojų yra apsčiai, 

tėmija to žmogaus judė-

Dvejopa Muzika
Lietuvis Y. sugalvojo dve

jopą muziką. Šalę jo gyvenąs 
kaimynas, kuris turi sūnų ir 
kuris be pertraukos groja, mo
kindamasis kornietą. Kadangi 
mokinio muzika, melodija, nė
ra patraukianti ir kadangi ne- 
kurie dirba nakti, kuriems 
komietas gadina ramumą, nė
ra poilsio, tai netekęs kantry
bės kaimynas paėmė geležinę 
paipą ir plaktuką, ir kaip tik 
kaimyno sūnus pradeda groti, 
tai kitas kaimynas plaktuku į 
paipą kalti. Nustoja kornietu 
grojęs, nustoja plaktukas pai
pą mušęs. Pradeda kornietas, 
pradeda paipa—vienas prie
paipos pavargsta, kitas jo vie
tą užima ir taip tokia muzika 
tęsėsi, koliai paipos savininko 
muzika įkirėjo kornieto gro
jiko ausims ir paklausė plak
tuko savininko, kame dalykas. 
Atsakymas tokis, “kada 
tosi grajinęs kornietą, 
plaktukas nustos kalęs į 
pą.”

nus- 
tai 

pai-

Laivu Išvažiavimas
7 d. rugs, trys parapijos, N. 

York City, Jersey City, ir Ba- 
^yonnės, suruošė laivu išvažia

vimą Hudson upe į “Meškų 
Kalnus”. Jersey City parapi- 
jonai pardavę tikietų daugiau
siai, virš trijų šimtų, antri ba- 
yonniečiai ir mažiausiai par
davęs New Yorkas. Tie, kurie 
važiavo laivu, pasakoja, kad 
laivukas nedidelis, bet kelionė 
buvusi smagi, žmonių buvo 
apie 700, alučio apsčiai. Vie
na moteris, sakoma, likusi 
“Meškų Kalnuose” jieškoda-

9

Co-
Ka-

ima savo kūdikio, kuomet kū
dikis buvo laive. Pelno liko, 
sakoma, $190. Jersey City pa
rapija gavo didžiausią dalį 
pelno todeliai, kad jie dau
giausiai tikietų. buvo pardavę.

Mirimai
Liepos mėnesį Hudson 

unty mirė 1,967 žmonės,
dangi Jersey City miestas gy
ventojais skaitlingiausias, tai 

Į ir mirimų įvyko daugiau, ne
gu kituose priemiesčiuose. 
Jersey City liepos mėnesį mi
rė 1,056; Bayonne, N. J. ant
ras su 193; Hoboken, 178; 
Secaucus, 128; Weehawken, 
106; Kearny 91 ir taip po ma
žesnį skaičių mažesniuose mie
steliuose.

12 d. rugsėjo mirė Portarai- 
čio duktė, kuri buvo vedus su 
lenku. Portaraitis priklauso 
prie Laisvės Draugijos.

tinių dienų smurtas pačioj Lie
tuvoj.

Nei vienas demokratiniai 
nusistatęs clevelandietis netu
rėtų šių diskusijų, praleisti ne
dalyvavęs. Visiems yra svar
bu, o labiausiai demokratijos 
šalininkams plačiaus ir nuo- 
dugniaus susipažinti su Lietu
vos demokratinės tvarkos 
priešais čia pat ant vietos.

“Visam pasauly verda idė
jų kova. Reakcija stengiasi 
pastoti kelią progresui.
“Fašizmas puola demokratiš

kas šalis. Mums svarbu turėti 
demokratišką tvarką Lietuvoj, 
nes tik demokratijoj silpnes
nių teisės gali būti apsaugo
tos”, taip vienas iš vietos de
mokratijos šalininkų apsklem- 
bia svarbą šių diskusijų.

' Diskusijos įvyks 7 :30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior Ave. J.

iš draugų nei vienas 
kad gales tiek aukų

kalbėjo draugas jau- 
vietinės kuopos. Vy-

šimkės į viršų. Paskui penki
nės ir dolerinės, ant galo rin
ko smulkių, viso surinkta 
$150. Publikos buvo apie 500- 
600. Tai 
netikėjo, 
surinkti.

Paskui 
nuolis iš
riausias šio vakaro kalbėtojas 
buvo James Ford, kandidatas 
į Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentus. Tai visoj šalyj pagar- 

darbininkų mylimas 
Vakaras visais at- 

puikiai pavyko.
Biržų Proletaras.

sėjęs ir 
draugas, 
žvilgiais

Iš

Paterson, N. J
ĮVAIRIOS žinios 
Įvykusio Tarptautinio 

Pikniko

Naujiena Laisvės Draugijos 
nariam tokia, kad pereitam 
susirinkime nebuvo nei vieno 
ligonio, kas yra retenybe.

Vyčiai ruošia balių Ukrainų 
svetainėje. Dienos neteko pa
tirti.

Kiekvienais metais mūsų 
mieste beveik kiekviena baž
nyčia ruošia fėrus, ne sve
tainėje, bet kieme. Įvairių lai
mėjimų yra apsčiai ir viešai 
gatvėse kalbina tikietus pirkti 
kiekvieną praeivį, 
automobilių toj 
daugiausia 
Kitų 
tokio

pasistatę 
vietoj, kur 

žmonių praeina, 
pakraipų organizacijų

biznio viešai nesimato.
K. Biuras.

Cleveland, Ohio
Bus didelės diskusijos 

Clevelande.

Rugsėjo 25 d. yra rengia
mos diskusijos, kurios suinte
resavo daug vietos žmonių. Bet 
tuom pačiu kartu į isteriją ve
da vietos fašistą p. Karpių, ku
ris yra iššauktas pasiteisinti 
prieš Cleveland© lietuvių de
mokratišką visuomenę, ko
kiais išrokavimais jisai visaip 
šmeižia įvykusį A. L. Kong
resą ir užgiria Smetonos kru
viną diktatūrą Lietuvoj ?

Šiose diskusijose bus plačiai 
apkalbėta apie Lietuvos žmo
nių nepanešamą padėtį prie 
sužvėrėjusių fašistų, taipgi 
kokią reikšmę turi atsibuvęs 
ALK. Atsteigimui Demokrati
nės Tvarkos Lietuvoje.

Mums visiems demokratinio 
nusistatymo be galo skaudu 
girdėti iš mūsų brolių ir sesu
čių* apie jų vargus ir bėdas, 
kuriuos jie išdėsto savo laiš
kuose į mumis ir maldauja pa- 
gelbos

Bet, 
kalba, 
vinąjį
apmeluoja fašistų skriaudžia
mą Lietuvos liaudį. Kalbamo
se diskusijose bus iškelta aikš
tėn fašistų darlfai, kaip mūsų 
pačių kolonijoj, visoj plačioj 
Amerikoj ir pagaliaus pasku-

nuo mūsų.
va, yra tokių, kurie 
rašo už Smetonos kru- 
režimą, podraug visaip
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SO. BOSTON, MASS
DIDELIS IR UKKSMAS BANK1ETAS
bengia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisvės” Naudai

Subatoje, 3 Dieną Spalio (October),
LIETUVIŲ SALEJE

E ir Silver Sts. South Boston

GERBIAMIEJI:— Visus širdingai kviečiame ateiti į 
šį puikų bankietą pasilinksminti ir sykiu paremti geriausj 
darbininkų dienraštį “Laisvę”, kuri ištikimai kovoja už 
darbo žmonių reikalus. Bankietas bus labai puikus. Gra- 
jis geros orkestros ir šokiai bus abiejose svetainėse. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Užtikrinam smagiausį laiką vi
siems—jauniems ir seniems. Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus.

7 Vai. Vakare Kviečia Rengėjai.
s

Philadelphia, Pa
Rugsėjo 6 d. “Laisvės” pik

nike buvo renkamos aukos del 
politinių kalinių, čia paduo
du vardus tų, kurie aukojo po 
25c ar daugiau. Po 50c auko
jo Mikitienė iš Rochester, N. 
Y., ir S. K. (pavardė neįskai
toma). Po 25 centus aukojo 
šie: V. Medelis, J. Antanaitis, 
Ch. Alex, A. S. (pavardė ne
įskaitoma), A. Sabliskas, Du- 
linskas, J. Weiss, Pusvaškis, 
K. Romikaitis ir V. Dovidai- 
tis. J. Tuleka aukojo 10 cen
tų. Su smulkiomis surinkta 
$11.80.

Aukų rinkėjos buvo: Sas- 
na, Kučauskaitė, Antanaitie
nė, Bieliauskienė ir S. Petkie
nė. Aukų rinkėjos atsiprašo, 
jeigu kurių vardai nėra pas
kelbti,* nes, viena, jau buvo 
tamsu, o antra — kai kurios 
rinkėjos vardų neužrašinėjo, 
nes manė, kad nereikia užra
šinėti. Visiems aukotojams, 
vaj’de politinių kalinių, širdin
gai ačiuojame. Komisija.

riestai, bet
saulelei

sirinkimą ir pranešė, kad jis 
daugiau nelaikys pinigų bu
vusio choro. Tada nariai pra
dėjo diskusuoti ir buvo gana 
plačiai dįskusuota. Prieita 
prie balsavimo—nubalsuota 
vienbalsiai iždą $25.00* pa
siųsti Ispanijos liaudies apsi
gynimo fondam Reikia pasa
kyti, kad tai yra geras ir 
sveikas tarimas. Jaunuoliai ži'^’ 
no, kad jų broliai guldo gal
vas už mūs visų reikalus, kad 
nugalėjus sužvėrėjusį fašiz
mą. c

ALDLD 84 kp. susirinkime 
tapo išrinktas dienraščio 
“Laisvės” vajininkas draugas 
Pijus Sakatauskas. Drg. Saka
lauskas yra senas veikėjas ir 
gerai žinomas Patersone lie
tuviams ; o prie tam visi nariai 
Literatūros Draugijos prisiža
dėjo gauti nors po vieną 
“Laisvės” skaitytoją, tad Pa- 
tersonas dalyvaus vajuje šiais 
metais. Patersonas iš kalno 
išduoda ultimatumą kitų mies
tų vajininkams, kad gali tek
ti pakovoti, palenktyniuoti su 
drg. Stripeika elizabethiečiu 
ir drg. J. Shmitu philadelphie- 
čiu.

J. Matačiunas.

Rochester, N. Y

je, bet iki šiol nebuvo jų galima gau
ti. Taigi dabar bus visiems proga 
šiuos judžius pamatyti. Prie to šia
me parengime dalyvaus Friends of 
Soviet Union nacionalis sekretorius 
iš New Yorko, drg. Herbert Gold- 
frank. Jis yra labai interesingas kal
bėtojas. Trumpai paaiškins šios drau
gijos užduotj ir darbus šioj šalyj ir 
kitose šalyse. Visi esate kviečiame į 
šį visiems žingeidų vakarą. Įžan
ga tik 25c suaugusiems, vaikams 
Bus duodama įžanginė dovana, 
pamirškite atsilankyti. B.

(222-224)

apsiėmė surengti prakalbas, 27-tą 
rugsėjo, 3 vai. po pietų. Kalbės Ba- 
gočius, Michelsonas ir R. Mizara, 
iš New Yorko. Dainuos Laisvės Cho
ras. I Prot. Sekr.

(223-225) ----A

10c.
Ne-

ROCHESTER, N. Y.
Penkių Draugijų Suvienytas Fron

tas rengia vakarienę, rugsėjo 26 d., 
1936 m. Malonėkite visi dalyvauti va
karienėj. Įžanga 50c. Bus gera mu
zika.—P. Žirgulis. (222-224)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

Įvyks 23-čią rugsėjo, 8 vai. vakare. 
Pereitam susirinkime labai mažai 
narių atsilankė, todėl prašau visų' 
skaitlingai atsilankyti Į šj susirinki
mą, nes yra nutarta rengti balių 
3-čio spalio, reikės išrinkti komisiją.

Draugai Kubiliūnas ir Krukonis

PLYMOUTH, PA.
Plymouth’o Laisvų Kapų Bendro

vės susirinkimas Įvyks 27-tą rugsė
jo, (Sept.), nedėlioj, 7-tą vai. vaka
re, A. Stravinsko salėje, 40 Perry 
St. Visi lotų savininkai ir šerininkai 
kviečiami 
su savim 
negalėsite 
skas, Ižd.

dalyvauti, taipgi turėkite 
“Deeds”, nes be “Deeds” 
balsuoti.—Pirm. M. Kalau-1 
A. ValinČius. (222-224)

9
Telefonas: Humboldt 2-7964

(3-

DR. J. J. KASK1AUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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Stephen Bredes, Jr

Springfield, Mass.
Puikiai pavykęs rinkimų 

mitingas.
Rugsėjo 15 d., 8 vai. vaka

re Springfieldo Kom. Partija 
rengė prakalbas miesto svetai
nėj, tai mes, 11 pittsfieldiečių, 
pasinaudodami proga, dviejų 
draugų, turinčių automobilį ir 
troką, sėdome į juos ir už 
valandos ir pusės jau buvo
me prie Springfield jniosto 
svetainės, ši svetainė dar ne
senai budavota, moderniško 
styliaus, labai puikiai atrodo, 
bet didžiausį įspūdį padarė į 
mus, tai ilgas kaspinas, išties
tas , beveik per visą priešakį 
svetainės su užrašu: For A 
Free, Happy and Prosperous 
America, Vote Communist. 
Bešnekučiuojant mums, prie 
mūs prieina keletas draugų 
springfieldiečių; žengiame 
laiptais į svetainę. Čia matosi' 
keletas jaunuolių ir viena se
nyva moteris su raudonu kas- [ 
pinu ant rankos, pardavinėja 
“Daily Worker” ir literatūrą. 
Patėmijęs tą senyvą draugę 
pardavinėjant “Daily Wor-Į 
ker” šalę manęs sėdinčiam1 
springfieldiečiui draugui pa- 
tėmijau: “Tai pas jus seny
vos draugės darbščios?” Sako 
jisai: “Ji visur ir visada par
davinėja literatūrą, tai mūsų 
veikliausia draugė.”

Miesto valdžia nenorėjo 
duot miesto svetainės, bet dė
ka darbininkų vienybei, reika
laujant, valdžia nusileido. 

* Vakaro pirmininkas drg. D. 
Parker perstatė pirmą kalbė
toją drg. Otis A. Hood, kandi
datą į Mass, valst. guberna
torių. Jis aiškiai išdėstė šios 
valstijos viršininkų veidmai
nystę. Antras kalbėjo Harry 
Wicks, “Daily Workerifi” ben
dradarbis. Tai gabus kalbėto
jas ir klausytojams labai pati
ko, ir kada atsišaukė į publi
ką aukų ir užklausė, kas duos 
dešimkę, tai pakilo šešios de-

ALDLD. 84 kp. bendrai ren
gė pikniką su rusų-ukrainų- 
lenkų darbininkais Glinskio 
farmoj. Nors iš paties ryto at
rodė miglota ir lietinga, bet 
kadangi viskas buvo supirkta 
ir rengtasi plačiai prie pikni
ko, tad pasitarus su komisijos 
nariais, kad truks pliš, o pik
niką vykiname, pikniko komi
sija nuvykstame i anksčiau, 
darbininkus sutvarkom kas 
kur turi dirbti. Iš pradžių, at
rodė, kad bus
miglom praslinkus, 
pasirodžius, publika pradėjo 
rinktis. Automobilis i 
automobilį pradėjo[ riedėti ir 
žmonių piknike daugintis. 5 
vai. vakare jau prisipildė pil
na Glinskio ūkė, kaip tai— 
rusų-ukrainų-lenkų darbinin
kų. O žinoma lietuviai tur
būt “bytina” visus, kur tik 
nepasisuksi, ten matysi lietu
vį. Tai dar pirmu kartu taip 
Patej’sone pavyko visais at
žvilgiais piknikas; ne tik ALD 
LD 84 kp. nariai visi buvo 
piknike, bet ir iš Opozicijos 
daugelis draugų, piknikavo. 
Visi linksminosi, šnekučiavosi, 
kiti šoko prie geros orkestros, 
iki vėlos nakties valandos.

Piknikas davė pelno apie 
$140.00. Vienas iš rusų pri
ėjęs klausė manęs ar bus dar 
daugiaus tokių piknikų. Jis 
sakė, kad jam pirmas tokis 
piknikas geriausis ir 
miausias. Visi linksmi, 
kaip vieno tėvo vaikai, 
jam atsakiau, kad ateinančią 
vasarą bus rengiama 2-3 tokie 
tarptautiniai piknikai, tada jis 
man ranką padavė sakyda
mas : “Harašo, tavarišč.”

Dabar bus rengiamas dide
lis virš minėtų organizacijų 
balius, tad pranešu iš kalno, 
kad rengtumėtės prie baliaus, 
o aš užtikrinu, kad nesigailė-

Vėliaus bus per “Lais- 
pranešta, kada įvyks.

paskui

gyvi,

Pirmuose rinkimuose (nomi
nacijose) Darbo Partijos re
miamas demokratų kandida
tas laimėjo ant baloto į kong-1 
resman-us. Rinkimų dienoj 
jam lieka nugalėt republiko-1 
nų Partijos kandidatą.

George B. Kelly, New York 
State’o senatorius, buvo re
miamas per Jungtinę Unijų 
Tarybą į ateinančius kongres- 
manų rinkimus. Būdamas 
state’o senatorium atsižymėjo 
balsuodamas už darbininkam 
naudingus bilius, dėlto unijos 
ir dėjo pastangas ir agitaciją 
jo nominavimui.

1 George B. Kelly yra 34 me- 
! tų. senumo, kilęs iš darbinin
kų tėvų, kurių šeimyna susi
dėjo iš aštuonių vaikų. Bū
dams keturiolikos metų pradė
jo dirbt prie kriaučių pas Mit
chell Stern. Kiek turėjo mok
slo pradinės mokslainės, vė
liaus lankė vakarines ir pasie
kė moksle augštesnį laipsnį, 
šalę anglų kalbos gerai varto
ja italų kalbą. M. D.

Madrid.—Ispanų Liaudies’ 
Fronto milicininkai mūšiuo
se ties Cordoba šimtus fa
šistų nukovė ir 2,000 sužei
dė.

site, 
vę”

Iš ALDLD 84 kp.
Susirinkimo

13 rugsėjo ALDLD susirin
kimas buvo gana įdomus ir 
gyvas. Narių daugiaus pra
deda lankytis į susirinkimus. 
[Daugelis gerų, tarimų padary
ta. Kuopa iki šiam laikui ne
turėjo organizatoriaus, nes 
draugas S. Vilkas buvęs orga- 

[nizatorius atsitolino iš Pater- 
’sono, tad jo vieton tapo iš
rinktas draugas F. Prapiestis. 
Taipgi išduoti kuopos komi
teto raportai. Geriausis ra
portas buvo finansų raštinin
ko. Pasirodė, kad kp. ižde 
randasi viso $52.00, tad nu
tarta pasipirkti 2 knygutės 
komunistų rinkimų kampani
jos už $10.00 ir trečią kny
gutę platinti tarp darbininkų, 
tai ALDLD 84 kp. išpildė 
šimtu nuošimčių savo kvotą.

Taipgi nutarta paaukauti 
Ispanijos Liaudies Fronto ko
votojams $5.00. Neužmiršta ir 
Agitacijos Fondas, prisidėta 
su $5.00.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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DETROIT, MICH.
Vakarienė ir šokiai

Rengia ALDLD 52 kp., LDS 
kp. ir Aido Choras. Įvyks nedėlioj,
27 d. rugsėjo, Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Šokiai prasidės 7 vai.’ va
kare, vakarienė kiek vėliau. Vakarie- 

. nė, užkandžiai prie gėrimo ir viso- 
gėrimai bus duodami 

Įžanga vyrams $1.00, mo- 
50c. Kviečia Komitetas.

(223-225) 
_________________________ Į

BINGHAMTON, N. Y.
24 d. rugsėjo (Sept.), ketvirtadie

nio vakare nuo 8 vai., Lietuvių Sve
tainėje įvyks Sovietų judžiai “Red 
Army Days,” kuriuos rengia Friends 
of Soviet Union organizacija, šie 
kalbanti judžiai “Raudonosios Armi
jos Dienos” jau yra senai pageidau
jami Sovietų judžiai šioje apylinkė-

Sužinota, kad buvusio Pa- 
tersono • Jaunuoliu Choro ižde 
yra :; $25.00, % tad.-. buvęs ■ iždi
ninkas d.'F. Prapiestis'Jr., su
šaukė buvusio choro narių su-

ki skanūs 
veltui, 
terims

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1^—3 diena ir nuo 7—8 vakaro 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSĘ ofisas 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
.............. .... ................................. ■■■ i 1 'V

LIETUVIS ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn,' N. Y.
Telephone Evergreen 7-1516

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NOTARY PUBLIC

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems
PASARGA: 

ir pasekmes, tai 
sykite nei jokių 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostj. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS,

pagelbėjo.
Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 
visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau- 
kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite,

Hartford, Conn.
na

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svorįs. Prista
tome greit i Jfisų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

tefl

? -iŠ-
....... Idu ii ■ >

■i



Puslapis šeštas LAISVE AntracL, Rugsėjo 22, 1936NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS Bedarbius Išmetė Iš Šalpos 
Įstaigos ir Areštavo

Pereitą penktadienį 24 be
darbiai vyrai ir moterys atsi
sakė apleisti 32nd St. šalpos

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Tūkstančiai Išlydėjo 
Jauną Komunistą

Pereitą savaitę mirė jaunas 
negras komunistas, Jaunų Ko
munistų Lygos vadas, James 
Ashford, 27 metų. Sekmadie
nį įvyko masinis laidotuvių 
mitingas, kuriame dalyvavo 
virš 2,000 negrų ir baltų dar
bininkų.

Ashford karstas buvo pa
dėtas Komunistų Partijos Har
lemo sekcijos buveinėj, 415 
Lenox Ave., kur pro jį praėjo 
tūkstantinės minios žmonių. 
Raudonai pridengtam karste 
gulėjo jaunuolis, kurio dakta
rai dar nesenai sakė, kad jis 
negali ilsėtis, “nes yra daug 
neatlikto darbo”. Jo sveikata 
pakirto ir galutinai sunaikino 
įsigalėjęs tubercular meningi
tis.

Vėliau kartas buvo neša
mas Lenox Ave. iki 116th St., 
lydimas darbininkų minios ai
dint “Internacionalo” gar
sams. Jo kūnas išsiųstas į Ar
kansas, jo gimtinę, palaidoji-
mui. Prieš išlydint eilė žymių 
vadų, tame skaičiuje ir James 
W. Ford, vice-prezidentinis 
kandidatas sakė prakalbas, 
atžymėdami jaunuolio darbus 
ir pasiaukavimą darbininkų 
reikalams.

Gaukime daugiau jaunimo į 
Jaunų Komunistų Lygą, kad 
užpildytų vietą pasišventusio 
ir daug žadėjusio jaunuolio 
James Ashford, kuris taip 
jaunuose metuose jau buvo 
Jaunų Komunistų Internacio
nalo Pild. Komiteto nariu ir 
vadu daugelyje kitų organi
zacijų.

Brooklyno Kolegijon šiemet 
užsiregistravo 4,874 studentai 
mokslui dienomis. Tai yra 10 
nuošimčių mažiau, negu per
eitą metą. 
• ’

Pavyko Aido Choro 
‘liaudies Vakaras”

Pereitą šeštadienį “Laisvės” 
salėje įvyko smagus Aido Cho
ro rengiamas “Liaudies Vaka
ras.” Nors tą patį vakarą įvy
ko dar trys pramogos, vienok 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai skaitlingai parėmė Aido 
Chorą. Susirinko apypilnė 
svetainė žmonių, kurie sma
giai pasišoko prie pasižymėju
sios Wm. Norris’o orkestros 
muzikos.

Trumpą programėlę išpil- 
.dė Aido Choras, puikiai su
dainuojant keletą lietuviškų 
dainų. Chorui vadovavo d. 
Klimiutė, nes chorvedė šali- 
naitė negalėjo pribūti. Pirmi
ninkė A. Jeskevičiutė statė 
mįsles, kurias atspėdinėjo pu
blika. Reikia pažymėti, kad 
kai kurios mįslės pakniubdė 
daugelį žmonių. Buvo išdalin
ti lapeliai su nurašytais lietu
viškų liaudiškų dainų žodžiais 
ir, d. Klimiutei vadovaujant, 
visa publika sutartinai sudai
navo keletą tų dainų. Po dai
nų Vitukas Subačiukas, 1308 
Jefferson St., buvo laimingas 
gavėjas $10 vertės dovanos— 

' “percolator”.
Nors publika buvo kviečia

ma dalyvauti dėvint lietuviš
kus drabužius, vienok tik sau
jelė merginų tą prašymą iš
pildė. Kuomet bile organizaci
ja rengia nepaprastą vakarą,
publikai reikėtų kooperuoti ir

Didelė Proga Brooklyniečiams

“Laisvės” kaina Brooklyne per du mėnesius. Baigsis su 1
yra $7.50 metams, nes čia rei
kia lipdyti 1c. štampą ant 
kiekvienos kopijos ir tas “Lai
svei” kaštuoja $3.12 į metus, 
šiemet “L.” bendrovės direk
toriai nutarė smarkiai, nupi
ginti “Laisvės” kainą brookly
niečiams.

Naujai užsisakantiems laike 
vajaus “Laisvė” bus duodama 
už $6 metams, o seniems skai
tytojams, atsinaujinant, už $7 
metams.

Kaip kitų miestų skaityto
jams, taip ir brooklyniečiams, 
apart nužeminimo kainos, dar 
bus duodama ir dovanų kny
gomis. Knygas malonėsite 
pasirinkti iš vajaus skelbime 
pažymėtų. Tik brooklyniečių 
prašome užeiti į “Laisvės” 
raštinę užsimokėti prenumera
tą ir pasiimti dovanas-knygas. 
Tuomi sutaupysite savo dien
raščiui pasiuntimo išlaidas.

“Laisvės” vajus prasideda 
su 1 d. spalio (Oct.). Jis tęsis

d.' gruodžio (Dec.). Tuo laiku 
visi klasiniai apsišvietę darbi
ninkai, brooklyniečiai, priva
lo rūpintis gavimu “Laisvei” 
naujų skaitytojų.

Kitose Brooklyno dalyse, iš
skiriant Kings County, “Lais
vės” kainą seniems skaityto
jams $5.50 metams ir $3 pu
sei metų. Kurię atsinaujins 
laike vajaus, gaus $1 vertės 
knygų dovanų. Naujai užsira
šantiems “Laisvės” kaina $5 
metams ir $2.75 pusei metų. 
Gi Kings County, tai “L.” kai
na seniems skaitytojams $7 
metams ir $3.75 pusei metų, 
naujai užsisakantiems $6 me
tams ir $3.25 pusei metų.

.šis direktorių nupiginimas 
“Laisvės” kainos, turėtų suju
dinti visus brooklyniečius stoti 
į darbą. Gerai pasispaudę tu
rėtum gauti apie šimtuką nau
jų skaitytojų Brooklyne laike 
vajaus.

P. Buknys.

Ford Kalbėjo Bronxe 
Mokyklos Salėje

Garadžią Streike Bus 
Aštrią Kovą

. išpildyti rengėjų prašymą.
Tikiu, kad Aido Chorui liko 

gražaus pelno.
Buvęs.

Šešių metų vaikutis J. Lo 
Pardo, 320 E. 24th St., tapo 
užmuštas troko, bėgant sker
sai gatvę prie savo namų. Tro
ko draiveris sulaikytas iki iš
siaiškins priežastis.

James W. Ford sekmadie
nio vakarą kalbėjo Morris 
High School Auditorijoj, 
Bronx. Nežiūrint lietaus, au
ditorija buvo perpildyta pub
lika ir ji visa pašoko ant kojų 
pasirodžit& kalbėtojui.

Fordas pasakojo įvairius 
nuotikius negrų diskriminaci
jos, su kuria jis pats susidūrė 
net pastarajame savo maršru
te, kaipo kandidatas į Jung
tinių Valstijų vice-prezid. Iš 
to galima suprasti, ką turi 
pergyventi negrai, kurie yra 
niekam nežinomi ir negali iš
kelti pergyventų žiaurybių.

Net Abraham Lincoln’o 
gimtajam mieste, Springfield, 
Ill., Fordui neduota kambario 
Lincoln viešbutyje, neleista į 
Lincoln teatrą, nėtgi neleista 
batus nuvalyti žymesnėse 
miesto gatvėse.

Panašią padėtį radęs Scran- 
tone, kur YMCA atsisakė duo
ti kambarį. Allentown mies
telyje atsakyta leisti kalbėti 
katalikų kunigų kontroliuoja- 
moj svetainėj. Gi Ohio vals
tijoj radęs tokių vietų, kur 
negalėjo stiklo pieno nusi
pirkti.

Ir visa tai dedasi Amerikoj. 
Ar tas nerodo, kad kas nors, 
kur nors bloga su mūsų de
mokratija ir kad liaudis, kuri 
yra didžiausia demokratijos 
palaikytoja, privalo imti ša
lies reikalus į savo rankas, 
išrinkti darbininkų kandida
tus į valdvietes, kad palaiky
ti demokratijos likučius ir at- 
steigti demokratiją, kur ji yra 
sunaikinta. Balsas už komu
nistų kandidatus bus balsas už 
demokratiją, balsas prieš dis
kriminaciją negrų ir ateivių.

Tikimasi, kad Fordo pra
kalba per radio 21-mą rugsė
jo, 10:45 vakaro, iš stoties 
WEAF, po visą šalį, bus pali
kusi didelį įspūdį į klausyto
jus ir greit išgirsime įdomių 
atsiliepimų.

Bendry Parengimy Komitetui

Vos tik įžengus į antrą 
streiko dieną, pasireiškė aštrus 
puolimas streikuojančių gara- 
džių darbininkų. Keli streikie- 
riai suareštuoti ir bandomi su- 
frėmuoti, penki sumušta 
Bronx srityje, kur streikas 
pirmiausia prasidėjo. Policija 
sako, būk radusi užtaisytą 
pištalietą streikierio automo- 
biliuje prie John Raade gara- 
džiaus, 1365 Longfellow Ave. 
Visus areštuotus išbėlavo lo- 
kalas 272.

Streikas iššauktas sulaiky
mui rengto algų nukapojimo 
ir išgavimui sekamų reikalavi
mų : 48 valandų darbo savai
tės; 35 dolerių į savaitę auto
mobilių plovėjams; $30 — vi
daus prižiūrėtojams; $30 Her
manams, $30 dirbantiems ant 
vietos ir $25 išvežėjams ir 
parvežėjams taisytinų auto
mobilių.

Ekstra darbininkai irgi turi 
būti apmokami sulyg nustaty
ta algų skale.

Unijistai įsteigė skaitlingus 
streiko komitetus. Bronx ko
mitetas susideda iš 147. Pana
šūs komitetai bus Manhattan 
srity ir Brooklyne, kur taipgi 
tikimasi generalio streiko, nes 
darbininkai yra tam prisiren
gę, tik laukia žodžio iš uni
jos. Visiems išėjus, bus apie 
15,000 streiko lauke.

Pranešama, kad daugelis 
garadžių savininkų užplūdo 
'streikierių buveinę, 203 E. 
!92nd Št., su reikalavimais tai
kytis.

Biedni Senukai Tapo 
Išmesti Iš Namą

John ir Catherine Azaro 
jau sulaukė pusėtinai gražaus 
amželio, vienas yra 88, o kitas 
77 metų. Bet tas nesulaikė 
Long Island City miesto šeri
fus nuo išmetimo senukų iš 
namų, šalpos biuras pasakė, 
kad $18 į mėnesį rendos ne
gali už juos mokėti. O prie
miesčio prezidentas Harvey 
buvęs “perdaug užimtas”, kad 
juos matyti. Jo sekretorė pra
nešė, kad Harvey pasakęs: 
“Nieko negaliu padaryti.”

Taip, kada eina uždraudi
mas Komunistų Partijai nau
doti Jamaica Town Hall, tai 
Harvey—galiūnas, bet kada ei
na reikalas pagelbėt apgint 
biedniokus nuo išmetimo iš 
namų audringomis rudens die
nomis, tai miesto prezidentas 
Harvey tapo bejėgiu nykštu
ku. Tokia pas juos miera 
darbininkams. Tad senukai, 
su likučiais savo rakandų at
sidūrė ant šaligatvio prie 29- 
02 Academy St., L. I. City.

Senukai sėdi prie savo iš
mestų, sulytų rakandų jau 
nuo trečiadienio, o naktį pra- 
snaudžia pas dukterį, Mrs. Le- 
gano, kuri turi šeimą iš devy
nių. Mr. Legano yra palie
gęs. Vienas Legano’s sūnus 
dirba WPA darbą. Kitas da
bar kovoja priešfašistinėj mi
licijoj Ispanijoj.

Komunistų mitinge, kur 
kalbėjo Paul Crosbie. Ameri
kos Legiono narys ir Komu
nistų Partijos pirmininkas 
Queens apskrityje, buvo kal
bama apie Azaros liūdną pa
dėtį ir Darbininkų Susivieni
jimas, komunistams vadovau
jant, pasižadėjo reikalauti 
šalpos biuro, kad Azaros bū
tų aprūpinti.

Jauni Komunistai Minės 
Nathan Hale

Jaunų Komunistų Lyga nu
sprendė uždėti vainiką ant 
Nathan Hale statulos City 
Hali Parke, kadangi jis 1776 
m. padėjo galvą kovoj už lais
vę. Parkų komisionier. Moses 
laiške uždraudė Jauniems Ko
munistams bent žodį tarti vai
niko dėjimo ceremonijose. J. 
K. protestuoja, nurodydami, 
jog republikonų partijai vis
kas buvo leista ir kad toks 
draudimas J. Komunistams 
reiškia atvirą varžymą žodžio 
laisvės.

Lankėsi “Laisvėje”

Sumušimas Neišgązdino

Šį ketvirtadienį, rugsėjo 
(Sept.) 24 d., įvyks Bendrų 
Parengimų Komiteto svarbus 
mėnesinis susirinkimas “Lais
vės” patalpoje, 46 Ten Eyck 
St., 8-tą vai. vakaro.—Būtina 
pareiga kiekvieno org. atstovo 
dalyyauti, nes bus svarstoma 
labai svarbūs reikalai.

Semėnienė, Sekr.

Harry Rose, Darbininkų 
i Susiyienijimo Stuyvesant sky
riaus sekretorius ir vienas iš 
daugelio pasišventusių Raudo
nųjų Budavotojų buvo užpul
tas pereitą šeštadienį.

Rose pardavinėjo “Daily 
Worker” ir 23rd St. ir Lexing
ton Ave. vėloką valandą. Jį 
pasišaukė automobiliu atva
žiavę .užpuolikai, nuvarė į 
griuvėsį išardyto bildingo prie 
Lexington ir 3rd Avės., sumu
šė, atėmė pinigus už parduo
tus laikraščius ir likusias ko
pijas, ir įgrąsino daugiau ne
kalbėti East Sidėj Darbininkų 
Susivienijimo mitinguose. Ro
se sako, kad jis pažintų už
puolikus.

Rose sugrįžo prie pardavi
nėjimo “Daily Worker” seka-1 
mą rytą ir jisai kalbės seka
mam barb. S-mo mitinge.

Šiomis dienomis “Laisvėje” 
lankėsi d. Povilas Kvolkaus- 
kas, senas “Laisvės” skaityto
jas, iš !Zion Grove, Pa.

Taipgi lankėsi Brooklyne 
(ir “Laisvėje”) d. St. Reikaus- 
kas, veik nuolatinis “Laisvės” 
vajininkas, kuris žada smar
kiai veikti ir šių metų “L.” 
vajuje.

biurą, kol nebus suteikta če
kiai maistui ir drabužiams. 
Jie visi atėjo, kaipo Mid-town 
ir Yorkvillės Darbininkų Su
sivienijimo komitetas. Jų tar
pe buvo S. Estefan, bekojis ir 
jo žmona su trijų metų kūdi
kiu. Kita šio “gerbūvio” lai
kų auka buvo Mrs. Dolores 
Davenport, 82 svarų moteriš
kė. Visi, apart Mrs. Estefan 
su kūdikiu tapo areštuoti.

Areštavus komitetą, Susi
vienijimas pareikalavo areš
tuoti šalpos biuro viršininkus. 
Jis nurodė, kad Mrs. Daven
port badauja ir kad šalpos 
biuras yra už tai atsakomin- 
gas.

Po šio užpuolimo bedarbių, 
žemosios miesto dalies Veiklos 
Komitetas, kurį sudaro astuo
ni Bedarbių Tarybos ir penki 
Darb. Susivienijimo Lokalai, 
iššleido pareiškimą, kuriame 
pasmerkiama policija už puo
limą bedarbių delegacijos. 
Komitetas nurodo, kad dėka 
bedarbių delegacijoms daug 
bedarbių buvo aprūpinti mai
stu ir drabužiais, taipgi sulai
kyta išmetimai iš namų.

Brooklyno Botaniškam Darže 
bus duodama kelios pamokos 
suaugusiems apie gėlininkystę. 
Trys iš tų pamokų šią savaitę: 
pirmoji yra antradienį, kitos 
dvi bus trečiadienį ir ketvir
tadienį, 4 vai. po pietų. Gera 
proga gėlių mylėtojams.

Joseph Wolin pakenkė pats 
sau. Jis norėjęs nusižudyti ir 
išgėręs butelį stiprių nuodų 
Pennsylvania gelžkelio stoty
je. Tuščią butelį jis padavęs 
stoties prižiūrėtojui. Jį pasiun
tė ligonbutin ir .manoma, kad 
po pasikankinimo Wolin galįs 
pasveikti.

“parengimai
BROOKLYN, N. Y.

šiuomi pranešame, kad šv. Jurgio 
Draugystė rengia balių 28 dieną lap
kričio, (Nov.), Amalgamated Temple 
Salėje, 15-23 Arion Pl., Brooklyn, 
N. Y. Prašome kitų draugijų tą die
ną nieko nerengti ir kviečiame daly
vauti mūsų parengime.

(223-224)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimo draugės, mer

ginos arba našlės nuo 40 iki 55 metų 
amžiaus. Norinti teisingai gyventi, 
parašykite apie save ir paveikslą 
prisiųskite.

Aš esu našlys 49 m. Iš Lietuvos, 
Suvalkų gubernijos, Kriokelaukio 
parapijos. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką. A. Adomavicze, 2133 S. 
Fawcett Ave., Tacoma, Wash.

(223-225)

RANDAVOJIMAI.
.PASIRANDAVOJA FORNI-. 

ŠIUOTI KAMBARIAI.
Pasirenduoja forni š i u o t i 

kambariai šildomi garu. Gali 
gyventi ir vedusi pora. Rend a 
$20.00 į mėnesį už kambarį. 
Valgį galima pasidaryti ant 
vietos, nes yra atskira kuknė. 
Namas randasi pusė bloko 
nuo krantų. Del daugiau in
formacijų, šaukite telefonu— 
Sheepshead 3-9559, arba už
eikite asmeniškai.

IG. SVILAINIS,
165 Irwin St., Manhattan 
Beach, Brooklyn, N. Y.

(222-241)

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

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

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

P—----- -------------------------------------------------------------------------E
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

' SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

•
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

(į---------------------------------- ------------------------------------------------ į

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

ANTANAS KASMOČIL'S
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano KasmoČiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS 

Tel. EVcrgreen 8-8520

VARPO KEPTUVE

I

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

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

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

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




