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Tragingas balsų nupuolimas. 
Neužmiršime.
Mano apdūmojimai.
Ar pasitaisysime? į

Rašo A. B.

muose negavome tiek balsų,, 
kiek norėjome gauti. Tačiau 
mes pusėtinai paaugome, pa
lyginus su 1932 metų rinki
mais. ■

Betgi Socialistų Partijos 
balsų sumažėjimas tikrai tra
giškas. Pav., 1932 metais New 
Yorko valstijoj už Socialistų. 
Partijos kandidatą Norman 
Thomasą buvo paduota iki 
177,000 balsų. O šiemet jis gal 
tegaus apie 60,000. Illinojaus 
valstijoj, sakoma, tegaus 4,- 
448 balsus, kuomet 1932 už 
jį buvo paduota 47,258. Tas 
pats imant miestus atskirai.

Tiesa, kad šiemet susidėjo 
tokios aplinkybės, jog labai 
daug susipratusių darbininkų 
balsavo už Rooseveltą. Tas 
atsiliepė ant abiejų partijų— 
komunistų ir socialistų. Tačiau 
skaudžiausį smūgį Socialistų 
Partijai uždavė kontr-revoliu- 
cinis trockistinis elementas, 
kurį Norman Thomaso vadovy
bė priglaudė. Visa partija ta
po suparalyžuota.

nukir- 
Edgar 
brangi

Hitleriniai budeliai 
to galvą komunistui 
Andre. Tai dar viena 
auka krito po fašistiniu kir
viu. Tegul Vokietijos liau
dies kamuotojai neužmiršta: 
Vokietijos proletariatas suves 
atskaitas su jais. Drg. Andre 
paklojo savo gyvybę neveltui. 
Atsiteisimo diena ateis. Mes 
neužmiršime savo karžygių.

I Jeigu būtų galima susišauk
ti į daiktą visus mūsų kores\ 
pondentus ir su jais plačiai in 
rimtai pasikalbėti, gal mes iš-' 
rištumėme vieną didelę pro
blemą, būtent, apvalytumėme 
mūsų korespondencijas nuo 
bereikalingo balasto. O jo yra 
tiek daug, kad visai baigia 
troškinti mūsų korespondenci
jas.

Prisipažinsiu draugams, kad 
per mano rankas pereina vi
sos “Laisvės” korespondenci
jos. Noriu . būti geras drau
gams, kurie taip nuoširdžiai ir 
pasišventusiai padeda dienraš
čiui, todėl tik labai reta kuri 
korespondencija esti sumėsinė-i 
ta. Leidžiu beveik ištisai beJ 
veik visas.

galvojau ir bijau

iš kantrybės. Tar- 
poteriai, beveik

Bet aš 
kad vieną kurią gražią dien 
neišeičiau 
tum kokie 
kiekviena mūsų koresponden
cija prasideda: tos ir tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas ta
da ir tada įvyko, tas ir tas 
atidarė susirinkimą, tiek ir 
tiek narių atsilankė arba ne
atsilankė, tokį ir tokį raportą 
išdavė pirmininkas, sekreto
rius ir tt.; bus, ir bus, ir bus 
toks ir toks parengimas, visas 
svietas dalyvaukite (o visam 
miestelyj turime du ar tris 
skaitytojus); buvo vakarienė, 
taip ir taip, taip ir taip, tos ir 
tos gaspadinės, tie ir tie gas
padoriai taip ir taip pasidar
bavo, tos ir tos jaunuolės “vel
tino” prie stalų, tokia ir tokia 
orkestrą grajino lietuviškas ir 
amerikoniškas polkas... 
taip eina ir eina.

Ir

reikalinga, drau-į 
‘užtenka, kad anti

Argi tas ] 
gai? Argi neužtenka,______
vietos susirinkime bus pagir
tos gaspadinės ir palaiminti 
gaspadoriai, paačiuota vi
siems, kurie prisidėjo prie 
pažmonio surengimo ? Argi 
būtinai reikia iš kiekvie
no susirinkimo visas ceremoni
jas atžymėti? Argi reikia vi
sus mūsų organizacijų proto
kolus talpinti spaudoje? Tai 
paprasti, techniški dalykai.\

Tiesa, kad ir mes, komunis
tai, prezidentiniuose rinki-
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Anglų Seimo Darbiečių Atstovų FAįls™Jį1. Visuotinas Jurininkų
BRIOVĘ Į MADRIDĄGriežtas Protestas Hitleriui del

Komunisto Andres Nužudymo
Hitleris Nukirto Galvą Priešfašistiniarn Kovotojui Edgarui Andrei; Nepaisė Naują 

Liudytoją, įrodančią Andrės Nekaltumą; Nesutiko Palaukt nė Kelią Dieną

LONDON. — 40 vadovau
jančių Darbo Partijos at
stovų, Anglijos seimo narių, 
lapkr. 6 d. pasiuntė Hitle
riui savo rezoliuciją, protes
tuodami prieš galvos nukir
timą Edgarui Andrei, Vo
kietijos komunistui, žymiam 
kovotojui prieš fašizmą dar 
pirm Hitlerio įsigalėjimo. 
Tarp pasirašiusių po prote
sto rezoliucijos yra tokie 
stambūs Anglijos darbiečių 
vadai, kaip Arthur Green
wood, Ellen C. Wilkinson, 
Cl. R. Attlee ir kt. Stipriai 
protestuodami prieš Andrės 
nužudymą, jie primena Hit
leriui, jog pačiam nazių tei
smui buvo pristatyta įrody
mai Andrės nekaltumo.

Andre buvo kaltinamas 
neva už “dalyvavimą” nu
žudyme nazio Dreckmanno 
per susikirtimą tarp demon
struojančių r e v o 1 i ucinių. Andrę. Buvo iy naujų tie- 
darbininkų ir fašistu .1930 
m. Bet naziai kaltintojąi 
negalėjo parodyti, kuom ir 
kaip Andre būtų prisidėjęs 
prie to fašisto užmušimo. 
Todėl jie sugalvojo, būk An
dre buvęs “dvasiniai kal
tas,” būk jo idėjos ir pro
paganda prie to privedę.

Hendersono Protestas
Apart Anglijos darbiečių

ISPANIJOS FAŠISTU Trukšmas Franci jos 
N«™ Senate delei Inter-

PRIES MADRIDĄ
PARYŽIUS. — Ispanijos, 

atstovybė kaltina fašistus, 
kad jie jau trečia diena, 
kaip mėto nuodingų dujų 
■bombas iš savo orlaivių, at
akuodami sostinę. Daugis 
gyventojų esą aptroškinta 
tų bombų gesais.

Roma. — Italija ir Angli
ja vėl pasirašė prekybos su
tartį, kurią Mussolinis bu
vo panaikinęs laike Italijos 
karo Ethiopijoj.

Jais užverčiame savo raštuš. 
Neskaito žmonės tų raštų 
Laikraštis pasidaro nuobodus. 
Kasmet gauname naujų skai
tytojų, bet ne visi pamyli dien
raštį. Korespondencijoj už
tenka atžymėti tiktai tuos ta
rimus, kurie yra tikrai visuos 
meniškos svarbos.

Štai apie ką aš labai rimtai 
dūmojau. Sakiau, truks lai
kys, pasakysiu draugams, ką 
aš manau. Puikiai žinau, kad 
nepadarysime “Laisvės” turi
nio patraukiantesniu, jeigu ne
prašalinsime iš mūsų kores-| 
pondencijų to technikinio ba
lasto. O tą padaryti galėsime^ 
tiktai su nuoširdžiausia visu 
korespondentų talka. 

seimo atstovų bendro pro
testo, Arthur Henderson, 
seimo narys, sūnus velionio 
buvusio užsieninio ministe- 
rio A. Hendersono, taipgi 
įteikė Vokietijos ambasado
riui Ribbentropui atskirą 
savo protestą.

Henderson paskutinėmis 
dienomis buvo reikalavęs 
atidėt Andres nužudymą 
bent- keletui dienų, kad gali
ma būtų patiekt dar dau
giau įrodymų jo nekaltumo. 
Ir Vokietijos ambasadorius 
Ribbentrop savo ^/aidžios 
vardu buvo prižadėjęs pa
laukti; bet prižadą sulaužė.
Nazių Liudytojas Atšaukė 
Savo Melagingą Liudijimą
Vienas iš nazių papirktu 

liudytojų atšaukė pirmesni 
kreivą savo liudijimą prieš 

sioginių liudytojų apie An
drės nekaltumą ryšy j su fa
šisto Dreckmanno užmuši
mu. Bet del to Hitleris tik 
juo labiau skubėjo nukirst 
galva darbo žmonių didvy
riui Andrei.
Anglijos Gyventoju Pasipik

tinimas Naziais
Hendersonas savo protes

te, be kitko, persergsti Hit-

nacionalo Laivyne
Ministeris Leidžiąs Jį Jūri
ninkams Dainuot, Nepaisy

damas Įstatymų

PARYŽIUS. — Dešinysis 
senatorius L. Dumesnil 
smarkiai užsipuolė Liaudies 
Fronto valdžią, kad jinai 
perdaug duodanti valios sin- 
dikalistams ir kitiems “rau
doniesiems.” Dumesnil ypač 
atakavo laivyno antrąjį mi
nister! Fr. Blanco; sakė, 
kad Blanco leidžia jūrinin
kams dainuoti Internaciona
lą, nors tatai uždraudžia 
ligšioliniai Franci jos įstaty
mai. Blanco savo kalboj 
per radio grūmojęs ištašky
ti Franci jos senatą, jeigu 
jis ir toliau priešinsis “bol- 
ševikinimui” Franci jos.

Iš Dumesnil užsipuolimų 
kilo senate didžiausias truk- 
šmas, kad net turėjo būt 
pertrauktas jo posėdis. Bet 
vis tiek senatas balsų dau
guma išreiškė pasitikėjimą 
dabartine Liaudies Fronto 
valdžia.

SEVILLE, Ispanija. — 
Fašistai Aper' savo Jaca ra- 

idio stotį lapkr. 7 d. paskel
bė, būk jie jau užėmę Ispa
nijos sostinę Madridą, kuo
met daugelis respublikos j 
milicininkų būk perbėgę į 
fašistų pusę.

Paskiaus fašistų genero- 
lerį, kad labai didelis skai- las de LIano užginčijo tą 
čius Anglijos gyventojų juo “žinią,” kaipo melą. Bet tas 

pats generolas sakė, kad fa
šistai galėsią įžengt į Mad
ridą ant rytojaus, lapkričio

blogiau pradės žiūrėt į na
zių valdžią po tokiam And
res nužudymui.

Su neapykanta prieš Hit
lerį pakilo žmonių apmau
das ir prieš jo ambasadorių 
Ribbentropą. Londono šali
gatviai ir namų sienos taip 
ir mirga stambiai kreida 
užrašytais šauksmais: “Ša
lin Hitlerį! Šalin Ribben
tropą!”

Per lapkričio 5 d. demon
straciją prieš Vokietijos 
valdžią del Andres nužudy
mo, buvo išdaužyta Hitlerio 
atstovybės langai. Vienas 
žmogus vardu Harold Horn 
nuteistas užsimokėt 10 dole
rių pabaudos už tai, kad 
šaukė: “Išvyt fašistų amba
sadorių Ribbentropą iš An
glijos !. Šalin Andrės žmog
žudžius!” Komunistas D. L. 
Wilson, demonstracijos da
lyvis, tiek pat nubaustas po
licijos teisme. Artistė Rūta 
Gaster’aitė prisipažino, kad 
ji plyta išbeldė 'nazių atsto
vybės langą, ir del to visai 
nesigailėjo. Jai bausmė su
spenduota su įsakymu, kad 
daugiau tokių veiksmų ne
pakartotų.

ROMA IR HITLERIS 
GREIT PRIPAŽINSIĄ 
FAŠISTAM ISPANIJĄ
MADRID. — Jeigu fašis-' 

tam pavyktų užimti Madri
dą, tai Vokietija ir Italija 
galėtų tuoj pripažint fašis
tų valdžią visai Ispanijai. 
Tatai išanksto žadėjo Hitle
ris ir Mussolinis. 0 pripa
žinę fašistų “valdžią,” tuo
met jiedu turėtų “pasiteisi
nimą” visai atvirai ginkluot 
Ispanų fašistus, gal siųst ir 
savo kariuomenę jiem į tal-

Lietuva Numato Karą
HELSINGFORS, Finija. 

—Finijos laikraščiai paduo
da straipsnius iš Lietuvos 
ir Latvijos valdiškos spau
dos apie gręsiantį karo pa
vojų tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos.

Lietuvos ir Latvijos val
džios norėtų padaryt konfe
renciją su Estonija, Finija 
(Suomija), Švedija ir Nor
vegija. Sako, gal būtų gali
ma sujungti šių šalių jėgas 
ir tuo būdu pastot kelią ka
rui tarp Hitlerio ir Sovietų.

(Finija, kaip žinoma, lai
ko Hitlerio pusę.)

LEGANES, Ispanija, lap
kričio 8. — Fašistų koman
da praneša, kad jie jau per- 
ėję per Manzanares upės til- ministeris Cordell Hull 
tus j Madridą ir jnirtusmi | , . laukia . A y.
grumiasi linkui miesto cen- 1 - -
tro.

Fašistai pasiskelbė, kad 
jie jau užėmė buvusių ka
ralių parką Casa de Cam
po. valdžios radio stoti ir 
orlaivininkų mokyklą Mad^ 
rido skverne.

Respublikos gynėjai už
valdė (rala vieškelio, vedan
čio iš Madrido šiaurėn i Ga
licijos nrovinciią. Tai la
bai svarbus fašistam vieške
lis. ...

Fašistu artilerija bombar
duoja Carabanchel, Villa- 
verde ir kitus kaimus arti 
Madrido. Nukritę ių šovi
niai i vieną Madrido kam
pą užmušė kelis žmones, Į 
priešu audringas atakas 
veikliai atsako respublikos 
kanuolės. Liaudies milici
ninkai visu įnirtimu metasi 
ant fašistų pozicijų.

Socialistas ministeris pir
mininkas Caballero įsakė 
gint kiekvieną Madrido gat
vę ir narna.

Orlaiviu kovose prie Mad
rido fašistai makosi numušė 
žemyn du valdžios lėktuvus.

Ispanijos Valdžia Per
sikėlė į Valencią

MADRID. — Ispanijos 
ministerių kabinetas lėktu
vu persikėlė į Valencią, 
200 mylių nuo Madrido. Sa
ko, jog ten ramiau galės or
ganizuot šalies gynimą nuo 
fašistų. Bet Madrido gy
nimas nėra apleidžiamas.

Kariniu Madrido guber
natorium paliktas gen. Mia- 
ja su 5 gabiausiais karinin
kais. (Lapkr. 7 d. buvo 
pranešta, kad valdžia persi
kraustė į Alicantę.).

Respublikos v y r iausybė 
sako, kad Madrido likimas 
galėsiąs būt išspręstas 
šiam antradieniui.

iki

Vokietijos Skolos
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia išleido dar 500,000,- 
000 markių “vertės” pasko
los bonų. Dabar Vokietijos 
skolos siekia 55 bilionų 
markių.

it

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Streikas Paskelbtas 
Ir Rytų Prieplaukose

Streiko Priešas Grange, Unijos Skebinis Vice-Prezidentas, 
Gaudavo po $1,300 Kyšių per Mėnesį iš Laivą Kompaniją
-----------------------------------? NEW YORK.
STREIKAS SULAIKĖ MI- 

NISTERIO LAIVĄ

NEW YORK. — “Ameri- 
can Legion” laivas šeštadie
nį sugaišo 8 valandas, apsi
stojęs ties Laisvės Stovylos 
sala, iki susilaukė skebų į 
vietą streikuojančių jūrinin
kų. .

Jungtinių Valstijų užsie- 

ną į taikos palaikymo kon
ferenciją, kur dalyvaus at
stovai iš Šiaurinės, Pietinės 
ir Centralinės Amerikos.

Kim. Coughlin Jau Ne
rėkausiąs per Radio
DETROIT, Mich.—Fašis

tinis kunigas Coughlin su
spendavo neribotam laikui 
veikimą savo neva “socialio 
teisingumo sąjungos,” ir jis 
pats jau nekalbėsiąs per ra
dio. Coughlinas labai nusi
minęs, kad rinkimuose taip 
nepavyko jo kandidatui į 
prezidentus Lemkei ir ant
ram no Lemkės—Landonui, 
o viską laimėjo Rooseveltas. 
Sako, Amerikos žmonės 
tuom labai “suniekino” (dis
kreditavo) socialio teisingu
mo sąjungą.”

Pertraukdamas savo vei
klą, kun. Coughlin kirstelė- 
ja. kad dabar Rooseveltas 
p-alėsiąs tapti Amerikos 
“diktatorium.”

KOMUNISTU GAUTI
BALSAI CLEVELANDE

Cleveland. Ohio. — Cuya
hoga apskritvj balsavo 2,- 
202 už Browderj, komunis
tu kandidatą į prezidentus; 
už komunistą Andrew On- 
da į gubernatorius — 3,686.; 
Dar ne visi ’

Lucas apskrity j Browde- i 
ris gavo 351 balsą, Franklin 
apskr. 160.

Salt Lake Citv. Utah. — 
Der nepilnais rinkimų da
viniais, Browderis, komu
nistų kandidatas į preziden
tus, gavo 301 baisa, o socia
listų N. Thomas 291.

IcLLOriLlb — OjOoV). •

baisai suskaityti. Sovietu Sąjunga rasi-
ruošos Apsiginti

Naziai Užpuolė Ispani
jos Atstovą Berlyne
BERLYNAS.—Du vyrai, 

suprantama, fašistai, užpuo
lė ir smarkiai apdaužė vei
kiantįjį Ispanijos respubli
kos atstovą Ruvierą, grįž
tant jam namo anksti rytą. 
Ruviera del to užprotestavo 
Hitlerio valdžiai. Nazių už
sienių reikalų ministeris iš
reiškė apgailestavimą ir ža
dėjo paskirt Ruvierai vals
tybinį sargą.

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

2,000 
unijistų jūrininkų susirinki
mas, Manhattan Lyceum, 
nutarė paskelbti visuotiną 
marininkų streiką rytinėse 
ir pietinėse šalies prieplau
kose. Dalyvavo delegatai iš 
visų rytinių ir pietinių 
prieplaukų. Streiką skelbia 
Jūrininkų Strategijos Komi
tetas, nepaisant, kad jį už
draudžia rytuose ir pietuo
se dešinieji Jūrininkų Uni
jos vadai tokie, kaip skebi- 
ninkas Grange ir kiti. Strei
ko tikslas—išvien su jau 
streikuojančiais vakarų uo
stų jūrininkais privest lai
vu kompanijas pilnai pripa
žint uniją, pridėt algų ir su- 
trumpint darbo laiką jūri
ninkams ir laivų darbinin
kams.

Augščiausio valstijos tei
smo apeliacijų skyrius parė
mė Strategijos Komiteto 
reikalavimą, kad Jūrininkų 
Unijos v i c e - p r ezidentas 
Grange pristatytų teismui 
atskaitų knygas ir įrodytų, 
kaip ir kam jis išeikvojo 
$143.000 unijos pinigų.

Prisiektais liudijimais įro
doma, jog Grange vidutiniai 
gaudavo po $1.300 nėr mė
nesį kyšių iš United Fruit, 
Savannah Line, Clyde and 
Mallorv. Morgan Line ir 
Porto Rico laivų kompanijų 
už nardavima unijinių dar
bininku reikalų.

Jo skebiškam parsidavi
mui iškilus aikštėn. Grange 
buvo pasitraukęs iš unijos 
valdybos; bet kiti dešinieji 
viršininkai tokie sukti, kaip 
ir jis pats, perkalbėjo Gran- 
ge’ą, kad jis dar pasiliktų 
savo vietoje.

San Francisco. Cal. — Jū
rininkų streike jau nušauta 
vienas pikietininkas.

MASKVA. — Sovietų ša
lies gynimo komisaras Vo- 
rošilov, minėjime 19 metiį 
sukakties nuo sovietinės re
voliucijos laimėjimo, pareiš
kė, kad Sovietai yra prisi
rengę atmušti bile užpuoli-

Kariniame parade važia
vo motorizuotos kanuolės, 
galinčios šaudyti iki 8 colių 
storio kulkomis. Praūžė 
šimtai motorinių dviračių 
su pritaisvtais nrie jų kul- 
kasvaidžiais, galinčiais šau
dyti nesustojant dviračiui. 
Gatvėmis dundėjo milžiniš
ki tankai, galintieji vežti no 
20 kareivių su 30 mylių 
greitumu per valandą. Pa
rade dalyvavo ir įvairūs ki
ti naujoviškai pagerinti ap
sigynimo įrankiai.
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“Kas Buvo Nieks, Tas Bus 
Viskuo...”

Kaip puikiai šitie “Internacionalo” žo
džiai vaizduoja Sovietų Sąjungą praeitų
19- tos metų šviesoje! Iš beraštės, atsili
kusios, pažemintos, užuitos, sugriautos 
šalies mes šiandien matome Sovietų Są
jungą:

(1) Pirmaeiline pramonės šalimi pa
saulyj.-

(2) Pirmaeiline kultūros, mokslo ir me
no plėtimo šalimi.

(3) Panaikinusią nedarbą šalį.
(4) Baigiančią naikinti beraštiškumą 

šalį.
(5) Tautinį klausimą pasekmingiau- 

siai išrišusią šalį.
(6) Su plačiausiai apimančiu socialiu 

draudimu šalį.
(7) Griežčiausiai už taiką kovojančią 

šalį.
(8) Su kiekviena diena vis gerėjančiu 

ir gerėjančiu žmonių gyvenimu šalį.
(9) Mažųjų ir Pavergtųjų tautų (bur

žuaziniuose kraštuose) reikalus ginan
čią šalį ir, svarbiausia—

(10) Baigiančią naikinti klasinius liku
čius šalį—socializmą kuriančią šalį,—pa
žangiausią konstituciją priimančią šalį.

Tik patys optimistiškiausi žmonės, tik 
toliausia numatą žmonės devyniolika me
tų atgal galėjo tikėtis to, kas šiandien 
Sovietų Sąjungoj pildosi. Nesulaikė jo
sios darbo žmonių nei trys metai žiau
raus civilinio karo ir intervencijos; nesu
laikė nei Pavolgės badas; nesulaikė išlau
kinių ir vidujinių kontr-revoliucinių ele
mentų žalojimas ir kenkimas; nesulaikė 
stambiųjų buožių sabotažas, Pirmojo 
Penkmečio Plano laikotarpiu; nesulaikė 
užsibrėžtų garbingos Sovietų Sąjungos 
liaudies pastangų nei kontr-revoliucinių 
išsigimėlių trockistų su zinovjeviečiais 
sumokslai ir teroras, kurį jie bandė pra
vesti gyveniman prieš Sovietų valdžios ir 
Partijos vadus.

Vadovaujami didvyriškos Komunistų 
Partijos, pirmiau su Leninu, o vėliau — 
Stalinu—galvinyj, Sovietų Sąjungos dar
bo žihonės atliko stebuklus, kalbant figu- 
ratyviai. Jie įžengė į naujos epochos
20- tuošius metus dar su didesniu pasirį- 
žimu, dar su gražesnėmis viltimis ir pla
tesnėmis perspektyvomis!

Didžiojo Mąstytojo Laiškas 
Thorezui

Po to, kai Franci jos Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius d. Thorez pa
sakė Strasbourge prakalbą, atakuodamas 
Hitlerį, pastarasis ir jo spauda visoj Vo
kietijoj pradėjo dergti d. Thorezą. Iš
girdęs tai, garsusis Francijos rašytojas 1 
ir mąstytojas Romain Rolland parašė se- į 
kančio turinio laiškelį d. Thorezui: j

Jūsų žodžiai buvo teisingi, pasakyti gerai ' 
ir su griežtumu. Atsižiūrint į pastarųjų • 
menesių keblių, dalykų padėtį, aš džiau
giuosi Komunistų Partijos išmintimi. Ant i 
jos faktinai remiasi Liaudies Frontas... 
Lai Francijos žmones eina išvien su savo 
tikruoju reikalų gynėju! Jean Cristophc 
(Rollando veikalo personažas.—“L.” Red.), 
kurį jūs minėjote, karštai spaudžia jūsų de
šinę!

Fašistai Skylą Argentinoje
Tik nesenai pasiekusi mus argentinie

čių “Dabartis” praneša, kad tarp lietu
vių tautininkų eina skylimas. Rašytojas 
paduoda žinių iš Berisso lietuvių koloni
jos. Anot rašytojo:

Bendra Berisso padėtis žymiai pasikeitus. 
Nuo Uriburo paveldėtoji reakcija slegia dar
bininkų judėjimą, ko pasekmėje kasdien 
vyksta areštai. Areštų banga palietė ir lie
tuvius. Dėka “tautininko” šnipo Bogužo re
komendacijos buvo areštuoti Sabalys, Jan
kus ir Gaurila, kuriuos išvežė į Buenos Aires į 
“Seccion Especial” ir ten išlaikė kelias sa
vaites.

Tautininkai nors ir turėdami didžiausiaV I 
laisvę visai nusibankrotavo. Vadinami tau
tininkai suskilo į dvi grupes. Vienoj pu
sėj šnipas Bogužas, Kliauga ir Jenilionis, o 
kitoj Dulksnys su “armija” ir atstovybe.

, Mindaugiečiai tautininkų neprisileidžia nei 
iš vienos, nei iš kitos pusės.

Taigi pirmieji tautininkai, su šnipu 
Bogužu priešakyj, pasirodo, dabar pra- I 
dėjo skųsti savo buvusius kolegas. Žino
ma, pirmiausiai jie skundžia pažangiuo
sius darbininkus, o paskui — tik vakar 
buvusius saviškius.

Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojai 
matė, kad tie nenaudėliai savo skunde 
Buenos Aires gubernatoriui bolševikais 
padarė net Smetonos atstovą. Argentine- ; 
je, net Matą Šalčių ir Kastantą Norkų!

Visi į Talką Ispanijos 
Kovotojams

Tai, kas dabar dedasi Ispanijoje, jaudina visą pasaulį. 
Kam tik rūpi laimėjimas progreso, demokratijos, laisvės 
ir žmoniškumo prieš fašistinį barbarizmą, privalo greitai 
skubintis pagelbon Ispanijos liaudies kovotojams, kurių 
priešakyje stovi suvienyta Liaudies Fronto valdžia. Tie 
kovotojai žūsta tūkstančiais. Juos skerdžia gerai Vokie
tijos ir Italijos ginklais ginkluoti fašistai su generolais 
Franco ir Molo priešakyje. Prieš juos atvežtos ir pasta
tytos Afrikos maurų spėkos, kurioms pavesta plėšti ir 
naikinti užimtus miestus ir kaimus.

Gi liaudis neturi tinkamų ginklų. Ji iki šiol atsilaikė 
prieš gerai ginkluotus fašistus ir maurus tiktai dar ne
girdėtu pasišventimu ir pasirįžimu. Liaudies kovotojų 
šeimoms reikia maisto, sužeistiems liaudies kareiviams 
reikia daktariškos pagelbos,patiems kovotojams fronte 
reikia drapanų. Jie laukia pagelbos iš viso pasaulio 
susipratusių darbininkų. Jie turi teisę laukti ir gauti tą 
mūsų pagelbą, nes jie juk kovoja ne tik už savo, bet už 
visos darbininkijos reikalus. Jeigu jie laimės šitą kruviną 
karą prieš fašizmą, tai bus pradžia pabaigos fašizmo 
visam pasaulyje. Jeigu jie pralaimės, tai fašizmas dar 
daugiau pasidrąsins ir pradės naujas atakas visose kitose 
šalyse, kuriose dar jis nėra laimėjęs. Jeigu Ispanijos fa
šistai laimės, tai laimės Vokietijos ir Italijos fašistai. Tiek 
padidėtų naujo karo pavojus.

Todėl, šioj kritiškoj valandoj, mes turime ištiesti ranką 
mūsų draugams Ispanijoje. “Jų reikalas yra reikalas vi
sos progresyviškosios žmonijos,” pasakė drg. Stalinas. 
Jie guldo galvas, kad ir mums būtų lengviau kovoti, 
lengviau laimėti, lengviau ir smagiau gyventi.

Kaip visuose panašiuose darbuose, taip šiame, į pirmas 
eiles turi stoti komunistai ir jų simpatikai—revoliuciniai 
darbininkai. Prezidentinių rinkimų kampanija praėjo: 
dabar mes galime ir turime visa savo revoliucine, bol
ševikiška energija skubintis talkon Ispanijos kovotojams.

Draugės ir draugai, nelaukite prašymų, paraginimų bei 
atsišaukimų iš viršaus. Galvokite ir veikite ant vietos.
Savo mieste, savo kolonijoje suraskite būdus sėkmingiau
siam darbui. Kur galima, šaukite masinius mitingus Is
panijos reikalais. Kur galima, į šaukimą tokių mitingų

Tiesiai į Budelių Rankas!
Iš Paryžiaus pranešama, kad antroj 

dalyj pereito* (spalių) mėnesio' į Berlyną 
tapo pargabenta. Carlos Luiz Prestes ir 
Arturo EWert žmonos, Ofga Benario ir 
draugė Ėwert. Abi jas ištrėmė Brazli- 
jos valdžia, o jų vyrai randasi Brazilijos 
kalėjimuose. Abi-, beje, jos yra Vokieti
jos pilietės.

Kaip žinia,- Carlos Luis Prestes, Brazi- 
j Ii jos liaudies vadas, tapo įkalintas ir 

laikomas kalėjime jau antri metai. Tas 
pats-ir su A. Ewertu. Ką su jais Brazili
jos valdžia darys, dar nežinia,- bet labai 
galimas daiktas, kad bandys laikyti kalė
jime ilgus metus (jei nenužudys), kol 
Brazilijos žmonės privers valdžią juos 
paleisti.

Pranešimas skelbia, kad abi išdepor- 
tuo tosios kovotojų žmonos tapo paimtos ? 
valstybės žvalgybininkų (Gestapo narių} 
nagus ir įmestos kalėjiman. Jų ateitu 
miglota. Fašistai veikiausiai bandys si 
jomis pasielgti taip, kaip su daugeliu sau 
nepatinkamų asmenų pasielgė: nužudyti.

Abi- mdterys' prašė Rio de Janeiro vai 
džios leisti joms pačioms savanoriai išva

I Žinoti iš Brazilijos, į tą šalį kurion jo: 
trokšta, bet tai buvo atsakyta.

Pasirodo, kad Rio de Janeiro Vargs 5 
yra visai panašus Berlyno Hitleriui.

Kainos Kyla ir Kils—Kas Bus?
Spauda skelbia, kad pastaruoju laiku 

pradėjo smarkiai kilti pragyvenamųjų 
daiktų kainos. Kol kas tasai didelis ir 
staigus pakilimas dar nepalietė gyvento
jų, bet greit, už kelių savaičių, jis pa
lies. Tūli daiktai pabrangs kokiu dešim- • 
čiu nuošimčių esamos kainos, .0 kiti pa- i 
sieksią net 20 ir 25 nuoš. Kitais žodžiais, j 
daiktas, kuris dabar vertas $1, bus $1.20 
arba $1.25.

Kad panašiai bus, abejoti netenka. • 
Klausimas liekasi: kas daryti? Jeigu i 
kainos kils, tai turi kilti ir • darbininkų 
algos ir žmonių, kurie gyvena iš pensi
jų, pensijos, o tie, ką gauna pašalpas — 
pašalpos. Priešingai, gyvenimas, labai 
skaudžiai pasunkės, nors jau jis ir da
bar nėra lengvas.

Pirmiausiai: reikia vesti kova prieš kai
nų kėlimą. Antra, darbininkai privalo 
reikalauti didinimo algų. Tik organizuo
tai, vieningai jie tai galės padaryti. Dėl
to reikia stiprinti Komunistų Partija, or
ganizuoti darbininkus į unijas ir pasi
ruošti tam, kad išlaikius esamą gyvenimo 
lygmalą.

“Karališkas Kraujas” Joje 
Verda

Priežodis sako: reikalas yra išradimų 
tėvu. Panašiai įvyko su garsia ameri
kiete, Mrs. Simpson, kuri ruošiasi tekėti 
už Anglijos karaliaus Edwardo.

Kai spauda paskelbė, kad Simpsonienė 
gavo nuo' savo antrojo vyro divorsą ir 
ruošiasi ištekėti už karaliaus, tai atsira
do žmonių, kurie išstojo prieš. Jie skel
bė, kad tai negalima: Simpsonienė, girdi, 
ne karališko kraujo.

Po keletos dienų jau matome spaudo
je pranešimus, kad Simpsonienės “krau
jas yra karališkas.” .Girdi, ji galinti at
sekti savo geneologiją net iki 1066 me
tų, kai tūlas ricierius Normanas karžy- 
giavo užkariautojo Williamo dvare, etc. 
etc. Normanas esąs Simpsonienės protė
vis ir iš to1 pasiliko joje “karališkas 
kraujas.”

Kaip lengva ponams surasti išeitis!

i

draugų, piešiniai, karikatū
ros, braižiniai, padaryti dar
bininkų rankų, kurie dabina 
laikraštį. Štai prie fabriko 
stovi ginkluotas darbinin
kas. Po paveikslu užrašas: 
“Draugai, dirbkite ramiai... 
Fašistai neprieis!”

“Jie nepereis” — skamba 
visoj šalyj kovos obalsis. Jis 
yra ant vėliavų, jį rašo 
draugai laiškuose, pinamos 
eilės ta tema. •

Laikraštis prašo savo ko- 
renpondentus daugiau rašy
ti apie žmones, iš kurių ga
lima daug kas išmokti, ku
rių pavyzdį galima kitiems 
sekti. Didžiumos straipsnių, 
pastabų ir editorialų auto
riais yra patys kovotojai iš 
penkto pulko. Dramatiškai 
jie pasakoja apie mūšius su 
fašistų gerai ginkluotomis 
jėgomis, kovas fronte ir jo 
užpakalyj.

“Plieninis Batalionas.”
Sarno Sera fronte daro 

puolimą. Penktas pulkas. 
Priešakyje kovotojų grupės 
jos vadas. Prieš audrą kul
kų jis veda drąsius savo 
kovotojus. Štai komandie- 
rius susvyravo, parkrito. 
Sujudo kovotojų eilės. Prie 
parkritusio vado skubina 
pagelba. Jis atsistojo ir svy
ruodamas eina pirmyn. Dar 
didesnės drąsos įgauna ko
votojai. Kaip paskui vėlia
vą, jie bėga sekdami savo 
vadą, kuris kraujais apsipy
lęs. Fašistai sumušti ir trau-
kiasi atgal.

Madrido gatvėse minia 
žmonių. Gyventojai išlydi į

įtraukite visas vietos organizacijas ir grupes. Kur tas karo frontą grupę milicijos 
negalima, imkitės už darbo savo revoliucinėmis spėkomis. — “Batalioną Plieninių,”
Šį klausimą pakelkite visose vietos organizacijose. Pa
rinkite aukų. Surinktas aukas skubiai siųskite. Galite 
siųsti per “Laisvę,” arba “Vilnį”, arba tiesiai komitetui, 
kuris vadinasi.: .North American Committee for the Sup
port of Spanish Democracy, 149 Fifth AvenUe, New 
York, N. Y. Nežiūrint, kuriuo keliu siųsite, aUkos greitai 
pasieks savo tikslą.

Padėkime Ispanijos kovotojams sukriušinti fašistinį 
siaubūną! '*1

Lietuvių Komunistų Centro Biuras,
A. BIMBA, sekretorius, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

IŠ ISPANIJOS UAUD1ES KOVŲ 
PRIEŠ FAŠIZMĄ

Liaudies kovotojų penk
tas pulkas yra komunistų 
vadovystėje. J i s turi apie 
20,000 kovotojų. Jis kaunasi 
apgynime Madrido. Pulke 
yra leidžiamas dienraštis 
vardu “Milicia Popular,” 
kas reiškia — “Liaudies Mi
licija.”

Štai prieš mus už rugpjū
čio mėnesį dienraščio nu
meriai. Jaudina jausmus. 
Penktas milicijos pulkas yra 
geriausias iš milicijos pulkų. 
Jį sudaro komunistai kovo
tojai. Pulko komandierium 
yfa Ėnkera Castro — na
rys Madrido Komunistų 
Partijos distrikto. Jo pa- 
gelbininku — draugas Bar-

bado, taipgi komunistas. 
Abu jau atsižymėjo mūšiuo
se prieš fašistus ir įgavo 
drąsių kovotoju vardą.

Išleisti kiekvieną dieną 
spausdintą laikraštį pulke, 
laike karo apystovų — sun
kus darbas. Penktas pulkas 
visas kliūtis nugali. Pirmas 
laikraščio numeris pasirodė 
26 dieną liepos, dar tik vie
no puslapio. Antras numeris 
sekamą dieną jau buvo iš 4 
puslapių. Po kelių dienų 
laikraštis pradėjo eiti kas
dien 6 puslapių, paveiksluo
tas, su nuolatiniais skyriais: 
“Karo Frontuose,” “Užpa
kalyj,” “Užsienyj.”
- Telpa atvaizdai geriausių

Ispanijos atstotas, Marcelino Pašcua, (viduryj) įteikia 
savo mandatuspA. G. Tcherviakovui, USSR Centro Vei
kiančiojo Komiteto prezidentui (dešinėje). Kairėj stovi 
N. N. Krestinskis, Užsienio Reikalų Komisariato narys.

dalį Penkto pulko. “Lai gy
vuoja plieninis pulkas!”

“Plieninis Batalionas” iš 
Penkto pulko — darbininkų 
pirmas ginkluotas būrys, 
sudarytas Madride. Batalio
ne daugiausiai jaunimas. 
“Plieninio” vardą jis gavo 
po žiaurių mūšių fronte, 
kur jo kovotojai parodė 
daug drąsos ir pasišventi
mo. Patekti į “Plieninį Ba
talioną” — didelė garbė
kiekvienam kovotojui. Mar- 
šuojantis “Plieninis Bata
lionas” drąsiai eina, jo ko
votojai iškėlę galvas. ’ Juos 
lydi minia kietai iškėlus su
spaustus kumščius.

—Garbė Madrido kovoto
jams iš plieninio bataliono! 

1—girdisi šauksmai.
Batalionas pribuvo į karo

1 frontą. Laikraštyj telpa vie
no kovotojo laiškas:

“Mus visur liaudis gar
bingai pasitiko ir išlydėjo. 
“Lai gyvuoja milicija!” “Lai 
gyvuoja Liaudies Frontas!” 
“Mirtis fašistams!”■—skam
bėjo šauksmai. Visur prie 
mūs jungėsi liuosnorių gru
pės.”

Kita korespondencija pa
rašyta ant rytojaus po mū
šio. Jauni, ant greitųjų ka
ro žinojimo pralavinti kovo
tojai, drąsiai sutiko priešą. 
Paskui jie puolė pasislėpusį 
už bažnyčios sienų priešą,
kuris karšta šautuvų ir kul- 
kasvaidžių ugnimi apipylė 
juos. Liaudies milicijos ko
votojai dainuodami “Jauno
ji Gvardija” ir “Internacio
nalą” puolė fašistų apdrū- 
tintą poziciją, — rašo kovo
tojas.—“Mus drąsino į ko
vą didieji žmonijos laisvės 
idealai, už kuriuos mes ko
vojame. Priešakyje visų 
ėjo draugė Konča, žmona, 
jaunavedė, tik kiek pirmiau 
mūšyje žuvusio jos vyro 
Roberto.”

Po durtuvu kovos milici
ninkai įsiveržė į bažnyčią ir 
ligoninę, kur buvo pasislėpę 
fašistai. Jįe suėmė nemažai 
belaisvių ir du kulkasvai-

džius.
Madride ir kituose mies

tuose pasirodė plakatai šau
kianti stoti į milicijos bata
lioną, vardu “Pergalė.” “ML 
licia Popular” išspausdino 
sužeisto A. Mirulio kovoto
jo laišką, antrašuotą ko- 
mandieriui Penkto pulko 
draugui Enkera Costrai. Ji:; 
skamba:

“Drauge komandieriau!
Kol kas aš dar vis ran

duosi ligoninėje, bet prašau . 
jūs užrašyti mane į jūsų or
ganizuojamą batalioną var
du “Pergalė.” Iki to laiko, 
kol jis turės išmaršuoti iš 
Madrido, aš jau vėl galėsiu 
maršuoti.

A manau, kad vertas esu 
to, kad mane priskaitytumė- 
te prie “Pergalės” bataliono 
kovotojų. Aš komunistas, 
gerai žinau karo reikalus, o 
pagaliau, tą užsitarnavau 
kovoje prie Sarno Sera, kur 
tris kartus buvau sužeistas 
mūšyje su fašistais.”

Aš Liaudies Sūnus.
Pirmame puslapyje vieno 

iš numerių išspaudinta Is- 
Įpanijos Liaudies Milicijos 
prisieka. Ji skamba:

“Aš sūnus liaudies, pilie
tis Ispanijos respublikos, 
liuosa valia stoju į liaudies 
kovotojų eiles. Aš pasižadu 
prieš visą ispanų liaudį ir 
respublikos valdžią ginti de
mokratiją iki savo mirties, 
kovoti už laisvę, progresą ir 
taiką, galutinai sunaikinti 
fašizmą ir garbingai nešioti 
ispanų kovotojo vardą.

“Aš pasižadu, kad kaip 
galima ištikimiau stengsiuo
si išsilavinti karo žinojimo 
ir saugoti man įteiktus gin
klus, kurie yra liaudies nuo
savybė.

“Aš pasižadu laikytis ir 
versti kitus laikytis pačios 
griežčiausios drausmės, pil
dyti visus komandierių pa
tvarkymus.

A
(Tąsa 5 pusi.)

ŠY P S E NOS

Nepratęs Meluoti.
Praeivis: “Pas jus čia 

labai puikus ežeras. Jūs, ži
noma, jį naudojate niaudy- 
muiši ir žuvavimui?”

Farmery: “Ne. Aš tą eže
rą naudoju pienui atskies
ti.”

Atsargiau su Tokia Kalba
Mistef Pink: “Duok man 

du tikietu į orkestrą.”
Pardavėja: “Jūs norite ti- 

kietų veikalui ‘Pabučiuok 
Mane’?”

Mister Pink: “Kalbėk at
sargiau,' nes čia pat mano 
moteris.”

Menkas Prašymas.
Teisėjas nuteisė prasikal

tėlį dvidešimčiai metų kalė
jimo. Vedant jį iš teismabu- 
■čio, viena gailestinga mote
rėlė, priėjus prie prasikaltė
lio, sako: “Gaila man tavęs, 
biednas žmogeli, kad tave 
nuteisė taip ilgam laikui ir 
prie sunkių darbų ... Ar aš 
negalėčiau tau kuo nors pa
gelbėti?”

z Prasikaltėlis: “Ačiū. Jūs 
tikrai galite man pagelbėti. 
Paprašykit, va, teisėjo, kad 
jis pavelytų jums už mane 
tuos dvidešimts metų kalė
jime atbūti.” J. Robziw.
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LAISVĖ Puslapis Trečias

Skaitykite “Raudonąjį Artoją”
Sovietų Baltarusijoj išeina 

“Raudonasis Artojas,” kuris yra 
vienintelis lietuvių kalba laik
raštis SSRS.

“R. A.” yra Baltarusijos Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto laikraštis ir plačiai Sovietų 
Sąjungos lietuvių darbo masių 
skaitomas.

“R. A.” plačiai nušviečia so
cializmo statybą SSRS, duoda 
daug žinių apie tai, kaip Sovietų 
Sąjungos proletariatas, Komu
nistų Partijai vadovaujant, per
gali visas kliūtis ir sunkumus, 
nematytais iki šiol tempais stato 
naują gyvenimą — socializmą, 
kaip kolchoznikai, proletariato 
vedami, kuria stambų socialisti
nį ūkį, kaip kolchoznikai tam
pa pasiturinčiais, o kolchozai 
bolševikiškais.

“R. A.” suteikia daug žinių 
savo skaitytojams iš lietuviškų 
kolchozų SSRS, o taipgi siste- 
mačiai nušviečia Hetr gyve
nimą SSRS mi_jt..w^. R. A.” 
turi savo nuolatinių korespon
dentų SSRS lietuviškuose bei in
ternacionaliniuose kolchozuose, 
o taipgi SSRS miestuose.

“R. A.” suteikia daug žinių 
savo skaitytojams iš viso pasau
lio darbininkų judėjimo ir apla
mai iš klasių kovos visame pa
saulyje, o taipgi ir fašistų Lie
tuvoj.

“R. A.’’ nuolat talpina savo

skiltyse dailiosios literatūros 
kūrinius — eiles, vaizdelius, li
teratūros kritikos straipsnius, 
geriausių mūsų proletarinių ra
šytojų ir poetų raštus.

“R. A.” išeina kas penktą die
ną ir .kainuoja 1937 m. 1 doleris 
(kaina nupiginta).

Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas privalo skaityti mūsų 
laikraštį, nes per jį jis mato, 
kaip kuriasi ir stiprėja pasauli
nės proletariato revoliucijos žy- 
dinys ir tvirtovė, kaip Sovietų 
proletariatas, kurdamas savo 
krašte socializmą, deda pamatą 
būsiančiai pasaulinei Sovietų 
Sąjungai.

Šiuo laišku mes kreipiamės į 
jus, Amerikos lietuviai darbi
ninkai, ir kviečiame platinti “R. 
A.” jūsų tarpe. Verbuokite nau
jus “R. A.” skaitytojus! Lai ne
atsiras nė vieno Amerikos lietu
vio darbininko, kuris neskaitytų 
“Raudonąjį Artoją.”

Pinigus ir prenumeratą rei
kia siųsti šiuo adresu:
BSSR, Minsk, Sovietskaja 63, 
litovskaja gazeta “Raudonasis 
Artojas.”

Jei negalima pasiųsti pinigus 
ir užsakymus tiesiai “R. A.”,.tai 
siųskite juos per “Laisvę” ir 
“Vilnį.”

Su proletariniais linkėjimais, 
“R. A.” Redakcija.

Minskas,
19.-X-36.

San Francisco Laivakroviy Streikas
Spalių 29 dieną laivakro- i Washingtona Darbo Depart- 

viai išėjo į streiką perdėm vi- » x—\ 1-1 7 p"2'; 1

są Pacifico vandenyną—nuo 
Alaskos iki Meksikos rubežių, 
viso apie 37,000 darbininkų. 
Su pirma diena streiko San 
Francisco penki šimtai pikie- 
tuoja laivų prieplaukas. Prie
plaukose stovi suparaližuota 
40 laivų. Kol kas viskas ramu, 
tik viena provokacija įvyko, 
būk tai streikieris laikraščių 
pardavinėtoją—vaiką apdau
žęs ir laikraščius sunaikinęs.

Kodėl streikas įvyko?
Derybos ėjo per du ir pusę 

mėnesio tarpe lavakrovių ir 
kompanijų. Laivakroviai la
bai daug kuo nusileido, bet 
kompanijos buvo visą laiką 
pasipūtę ir reikalavo laivakro- 
vių atsisakyti nuo samdymo 
darbininkų per unijos raštines; 
nuo ko laivakroviai turėjo at
sisakyti ir eiti į kovą už duo
nos kąsnį, ką jie buvo iškovo
ję San Francisco Generaliam 
Streike 1934 metais, jie yra 
pasirįžę neprarasti. Nors ne
buvo pilnai patenkinti iškovo
ta sutartimi, bet pasitenkino 
tuo laimėjimu ir dirbo per du 
metu. Kompanijos, neatsižvelg
damos į padarytą sutartį, tuoj 
po streiko pradėjo laužyti sa
vo duotą žodį, samdydamos, 
skebus krauti laivus, kad ne 
vienam, tai kitam porte. Per 
1935 metus vien San Francis
co įvyko virš 4 šimtai strei
kų, laivakroviai su kompani
jom kovojo už mažiausį pra
sižengimą ir rašė skundus į

< mentui, kad persergėtų kom
panijas ir baustų už prasi
žengimą. Laivakroviai darė
viską, kas tik buvo galima 
jiem daryti, kad neperžengus 
padarytos * sutarties. Unijos
samdoma raštinė visiem dar
bininkam darbą padalino ly
giai ir kur reikėjo, darbinin
kai buvo pristatyti į laiką. Bet 
kompanijos tokia tvarka ne- 
pasiganėdino, jų tikslas buvo 
ir yra pastatyti ant savo ir iš
naudoti darbininkus ant kiek 
tik galima.

Ar streikas yra suorgani
zuotas gerai? Taip, septynios 
unijos išėjo nutartą valandą į 
streiką. I.L.A., The Sailors 
Union, The Masters Mates 
and Pilots Association, The 
Marine Engineers Beneficial 
Associacija, The Marine Fire
men, Water Tenders, Wipers 
and Oilers Associacija, The 
American Radio Telegraphers 
Associacija. Virš paminėtos 
unijos turi išrinkę savo streiko 
komitetus? šie komitetai suda
ro vieną bendrą streiko komi
tetą, k kuris rūpinsis visu kuo, 
kas tik streikieriams yra rei
kalinga,—šalpa, būtais ir val
gyklom, ypatingai daug aty- 
dos kreipiama į pikietus. Su 
pirma diena pikietai išėjo į 
streiko linija sykiu ir kuknios 
eina su jais.
Ko Laivakroviai Reikalauja?

Kada kompanijos atsisakė 
sutikti ant laivakrovių nusilei-

TAS GEISMAS JUK DEGĘS NESTOS
Matau aš gražuolę mergelę,
Kaip kuklią rožytę-gėlelę,

Žvelgiu aš į ją linksmume.
Kai akys akis susitinka,
Traukimą pajutęs nemenką,

Rods, skęstu berybiam jausme.

širdis tiktai plaka, tik plaka,
Matau aš vienintelį taką—

Prieiti, prašyti rankos...
Bet eiti prie jos—aš nedrįstu,—
Dėlto gal ne sykį suklystu,—

Esu, mat, drąsybės menkos.

Mergelė manęp pažiūrėjus,
Lyg žodį pratarti norėjus,

Til^ šypsą parodo linksmai.
Ir ji ji manęs gal nedrįsta,
Ir ji, kaip ir aš, gal suklysta,

Bet ką gi? Nurimsit jausmai?!

Ir ji, ir ašai—nedrąsuoliai,
Maži mūs žingsneliai—ne šuoliai,

Sueiti—neturim drąsos.
Bet geismas matytis, kalbėti,
Privers mus labiau įdrąsėti,—

Tas geismas juk degęs nestos.

St. Jasilionis.
1929.

dimo, tai dabar laivakroviai 
reikalauja 6 valandų darbo 
dienos, po dolerį ant valandos 
ir po dolerį ir pusę už viršlai
kį, palikti po senovei samdy
mą darbininkų vien tik per 
unijų raštines ir nubausti 
kompanijas už laužymą su
tarčių. 27 kompanijos, nepri- 
gulmingos, nuo kitų, sutiko 
šiuos reikalavimus išpildyti, 
bet laivakroviai su šių kompa
nijų sutikimu nesutiko, nes čia 
yra bendras sąryšis tarpe 50 

I kompanijų, kurias riša bend- 
i rai prekybos ir pramonės as- 
i sociacija.

Pacific.

kienė kalbėjo darbininkių mo
terų klausimu. Jos kalba pub
likai patiko. Dainavo Pirmyn 
Choras, po vadovyste drg. A. 
Klimaitės.

Drg. šolomskas kalbėjo 
kiek apie šio rudenio rinki
mus. Bet daugiausia apie Is
panijos dabartinį civilį karą 
su fašistais. Kalbėtojas išai
škino tą tragedišką Ispanijos 
darbininkų padėtį: kaip Vo
kietijos, Italijos ir kitų šalių 
fašistų valdžios remia Ispani
jos fašistus ginklais ir visokia 
medžiaga, kad tik sumuštų 
dabartinę Ispanijos valdžią ir 
įsteigtų fašistų, diktatūrą.

Great Neck, N. Y.
Spalių 18 d. Pirmyn Choras 

surengė “Ant Bedugnės Kraš
to”.

Veikalą suvaidino Lietuvių 
Liaudies Teatro grupė iš Bro
oklyn, N. Y. Lošėjai, tai tikri 
aktoriai. Užtai savo roles at
liko profesionaliai.

Publika tenkinos lošimu su 
entuziazmu.

Veikalą pamatyti žmonių 
suėjo tiek daug, kad labai re
tai taip pasitaiko. Po lošimui 
buvo šokiai. Vakaro nuotaika 
buvo smagi ir draugiška.

Pirmyn Choras leido du iš- 
laimėjimu, nuo ko liko pelno. 
Tas įrodo, kad publikos sim
patija nuoširdi del P. Ch. Kaip 
materialiai, taip ir dvasiniai ji 
remia darbininkišką chorą. 
sUžtai P. Ch. visiems rėmė
jams, varde dailės, taria nuo
širdų ačiū.

Taipgi ir L. L. Teatro gru
pei yra dėkingas, už taip rū
pestingą ir tvarkų perstatymą 
veikalo tokioj mažoj svetainėj.

Publikos buvo suėję pilna 
svetainė. Taipgi nemažai daly
vavo ir moterų.

Buvo renkamos aukos Ispa
nijos liaudies kovai su fašiz
mu. Aukavusių vardai: P. 
Polk $3.00; po $1.00: E. Gru- 
žinskienė, M. Marson, J. Viz- 
džiūnas, F. I. Klaston. Po 50 
centų : J. Kupčinskas, K. Lau
žaitis, Vinickis; po 25c.: A. 

! Čelkis, J. Vilčiauskienė, šimo- 
kaitis, D. Kazmauskas, F. 
B. Lideikis, A. Bečienė, B. 
Klimiutė. Su smulkiais, viso 
$11.80.

Prakalbų lėšų padengimui 
atskirai aukavo po 25c.: A. 
Ringis, Vinickis, F. Marson, 
J. Vizdžiunas, V. Alyta, J. Li- 
žikas, šimokaitis. • Su smul
kiais, viso $6.31.,

Varde Ispanijos liaudies 
kovotojų, visiems dalyviams— 
aukautojams Bendras Komite
tas taria širdingą ačiū! Aukos 
įteiktos priduoti Ispanijos 
Liaudies Komitetui per D. M. 
Šolomską.

mitetas susideda 'iš mažai ga
linčių veikti žmonių. Vienas 
draugas apysenis ir dusulin-

Partijos 
kitus 

Ko- 
liau-

ku- 
liku-

gas, kitas mažai primatąs. O 
drūtesnių spėkų neatsirado 
pakeisti komiteto sąstatą. Kat
rie draugai priklauso kuopai, 
susirinkimų nelanko.

Prieš' kuopos likvidavimą, 
komitetas nutarė paaukoti iš 
iždo $5 Komunistų
rinkimų kampanijai, o 
$5 paskyrė Worcester!o 
mitetui Remti Ispanijos 
dies kovą prieš fašizmą.

Sekamo m susirinkime 
ris įvyks lapkričio 14 d.,
sius pinigus paskirstysime irgi 
svarbiem darbininkų reikalam. 
Mes kreipėmės į draugijų su
sirinkimus ir į pavienius as
menis, kad stotų į T. D. A. 13 
kuopą ir lankytų susirinkimus, 
bet į mūsų atsišaukimus nie
kas nekreipė dėmesio. Todėl 
mes esame priversti 13 kp. 
likviduoti.

T. D. A. 13 kp. Komitetas.

Waterbury, Conn 
Ir Apielinke

Watertown Manufacturing 
Co. darbininkai išėjo į streiką 
30 d. spalių, reikalaudami pa
kelti algas 10c. į valandą ir 
už viršlaikį mokėti laiką ir 
pusę. Susirašė visi darbininkai, 
dieniniai ir naktiniai, tiktai 
apie pusė tuzino nesutiko 
streikuoti, kurie pasiliko 
streiklaužiauti. Linkėtina vi
siems darbininkams laikytis 
vieningai, o streikas bus lai
mėtas.
Bethany, Conn., Lietuvis Nu

teistas 10 Metų Kalėjimo

New Haven, Conn., pavieto 
teismas, kaip laikraščiai pra
neša, nuteisė lietuvį Juozą Sa- 
lodonį 30 d. spalių. 10 metų 
kalėjimo už baltų vergių par
davinėjimą. J. Salodonis dau
geliui lietuvių yra žinomas. 
Per daugelį metų jis tą ver- 
telgystę varęs. Kaip atsėdės 
paskirtą bausmę, būsiąs išde- 
portuotas į Lietuvą.

Iš Šviesos Draugijos 
Susirinkimo

kite. Gausite naują knygą 
“Gamta ir žmonės”.

Lapkričio 1 d. įvyko mėne
sinis susirinkimas Draugystės 
Šv. Vincento De Paulio. Buvo 
skaitytas laiškas nuo Ameri
kos Lietuvių Kongreso Komi
teto. Laiškas priimtas ir ap
kalbėtas. Draugija išrinko du 
delegatu į kongreso konferen
ciją, kuri atsibus Brooklyne. 
Tai labai gražus draugijos pa
sielgimas.

ALDLD 172 k p. fin. rast.,
Ig. Karlonas.

Wilkes Barre, Pa
Pranešimas Visoms ALDLD 
Kuopoms 12-tam Apskrityj

. Draugės ir draugai, kaip 
spaudoje buvo minėta, apskri
tis rengia vakarienę naudai 
apskričio reikalų sutvarkymo. 
Apskritys randasi nekokiam 
finansiniam stovyje, o šis me
tas tuojau pasibaigs ir kada 
bus metinė konferencija, tai 
da atsiras kiek nors išmokėji
mų. Todėl ir yra rengiama ta 
vakarienė, kad galėtume su
tvarkyt apskričio iždą.

Ta didžiulė vakarienė įvyks 
15-tą dieną lapkričio. Vaka
rienė bus viena iš geriausių. 
Apart gerų valgių, bus labai 
puiki programa. Programoje 
dalyvaus pagarsėjęs merginų 
oktetas iš Wyoming, Pa., taip
gi dainuos visų mylimas dai
nininkas V. Valukas, scranto- 

|nietis ir kiti.
Todėl, drauges ir draugai, 

kaip iš artimų kuopų, taip ir 
iš toliau, tegul neatsiras jo
kių kliūčių, kurios jumis sulai
kytų nuo dalyvavimo. Visi da
lyvauki! masiniai, nepaliekant 
nei tų darbininkų, kurie da nė
ra nariai šios organizacijos. 
Atsilankę, būsit viskuom pa
tenkinti.
Visų ALDLD Kuopų Valdy-

Draugai, pasidarbuokit mo
kestis išrinkti iš tų narių, 
kurie da nepasimokėję už 
šiuos metus. Draugai, pasimo- 

; kėkit ir atsiimkit šią vėliau- 
Isios laidos knygą “Gamta ir 
■ Žmonės.” ši knyga yra neap- 
i sakomai svarbi, kurią turėtų 

tu- perskaityti kiekvienas darbi-

23 Vigilentės Išteisinti
SANTA ROSA, Calif.—Ke

turiolika mėnesių tam atgal 
rašiau .“Laisvėj” apie Santa 
Rosa įvykį, kur vigilentės nak
čia užpuolė penkis darbinin
kus už tai, kad jie buvo laisvų 
įsitikinimų ir buvo priešingi 
kriminalio sindikalizmo įsta
tymui. Vigilentės jų savastį ir 
sveikatą pusėtinai sužalojo, 
ypatingai Jack Green ir Nitz- 
berg išsmalavo ir plunksnom 
apipylę anksti ryte po miesto 
gatves varinėjo ir orgijas kė
lė, kaip jau paprastai yra da
roma. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Civilių Laisvių 
Unija užvedė teismą prieš 23 
įtartus vigilentus. Tarpe tos 
grupės vigilentų buvo bankie- 
rių, laikraščio leidėjas, nuo 
Chamber of Commerce vedė
jų, stambių ūkininkų ir kitokio 
luomo mažų biznierių. Valsti
ja 20 tūkstančių išleido tų 
kaltininkų tyrinėjimui.

Teismas 
mėnesį su 
jais—jury, 
ta iš 225.
tęsėsi iki spalių 23 d. su ilgom 
pertraukom ir pamainom tei
sėjų ir su kiekviena pertrauka 
kaltinamų-vigilentų s k a i čius 
mažėjo. Kada tik TDA advo
katas bandė priparodyti vigi
lentų niekšystes, tai teisėjas 
visur pertraukė jo kalbą ir lie
pė sėsti ir nemokyti teisėjo. 
Teisėjas sako, “aš nereikalau
ju tavo patarimų, ką ir kaip 
aš tūrių daryti,” esą, jei šis 
teismas atras kaltinamus kal
tais, tai suras būdą juos nu
bausti ir be tavęs. Teisėjas 
Coats teismą vedė iki neliko 
nė vieno kaltininko. Visus vi
gilentus išteisino ir teismą vi
siškai panaikino.

Na, o da daugelis darbinin
kų mano, kad čia visi turi ly
gias teises. Taip da manan- 
tiem patarčiau patyrinėti ir 
persitikrinti, ar ištiesų taip 
yra?

prasidėjo liepos 
prisaikintais teisė- 
kuri buvo parink- 
Teismo procedūra

Pacific.
,,įT- ---—

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Spalių 25 d. Sobenkos sve
tainėj įvyko prakalbos, su
rengtos vietinių draugų bend
ro komiteto. Kalbėtojai buvo 
du: drg. D. M. šolomskas ir 
Sasnauskienė. Dr-gė Sasnaus-

Lapkričio 15 d. Sobenkos 
svetainėje bus rodomi gražūs 
judami paveikslai, filmą dary
ta Sovietų Sąjungoje, užvar
dinta: “Patrijotas”. Tai viena 
iš geriausių ir gražiausių. 
Taipgi kita filmą tam pačiam 
vakare bus “Milijonai Mūsų”, 
daryta iš Amerikos bedarbių

W. L. šviesos Draugija , 
rėjo mėnesinį susirinkimą 1 d. Įninkąs. Taipgi darbuokitės yi- 
lapkričio. Narių mažai atsi- ®ur» kad įtraukt naujų narių 
lankė, bet padarė porą gerų i i organizaciją, 
dalykų. Pirma, draugija prisi- !
dėjo prie Lietuvos gelbėjimo . t , . .
komiteto, kurį išrinko visuoti- krity gavime naujų skaitytojų 
nas Amerikos 
gresas ir vienbalsiai užgyrė 
kongreso ir 
teto nustatyt 
žadėjo 
būdais.
tų paimti pavyzdį iš šviesos 
Draugijos. Antras dalykas, tai 
buvo pakeltas klausimas apie 
rinkimus. Daugelis draugų da
lyvavo diskusijose.

Lietuvių Parko ‘Dalininkų
Pasilinksminimas

Kitas labai svarbus dalykas, 
tai daugiau darbo šiame aps-

Lietuvių Kon- mūsų dienraščiams, čia visų 
- • ■ “ yra būtinas reikalas pasidar-

nacionalio komi- nors pabaigoj vajaus,
,g darbus. Pasi- kad padaugint skaičių skaity- 

elbėti visais galimais tojų šiam Wyoming© klonyje. 
Kitos draugijos ture-Į -Todėl, draugės ir draugai, visi 

1 prie darbo.
12 Apskričio Raštin. J. T. V.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Vilniauakas 
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 su 
žmonėmis.

Anglijoje vis didėja fašistų išstojimai prieš žydus. Štai fašistiniai gaiva
lai, Sir Oswald Mosley’o pasėkėjai, kurie daužo žydo krautuvės langus 
Londone.

darbininkų gyvenimo ir kovų. 
Tai labai įdomūs paveikslai. 
Užims visą vakarą.

Šių krutamu paveikslų ruo
šėjai yra Vietinių Draugijų 
Bendras Komitetas, kuris vi
sus kviečia dalyvauti. Įžanga 
40c., vaikams 25c. Rodymas 
paveikslų prasidės 7 vai. va
kare.

F. Kl-ton.

Worcester, Mass.
Tarptautinio D a r b i n inkų 

Apsigynimo 13 kp. laikė susi
rinkimą spalių 27 d. Į susirin
kimą atsilankė tiktai trys sto
vinčio komiteto nariai, kaip ir 
paprastai. Komitetas svarstė 
kuopos reikalus ir priėjo iš
vados, kad kuopą reikia lik
viduoti. Mat, per tris metus 
tas pats komitetas pavargo be
sidarbuodamas tai kuopai. Ko

Pasibaigus piknikams, buvo 
sušauktas visų parko dalinin-1 
kų susirinkimas aptarti, kas 
reikės daryti ateityje. Nusita
rė turėti pasilinksminimą su
sidėjus po dolerį. Parengimas 
įvyko 1 d. lapkričio. Buvo 
apie 20 dalininkų ir keli sve
čiai. Visi kartu linksmai lai
ką praleido. Valgant vakarie
nę draugas K. Krasnitskas 
kalbėjo apie rinkimų klausi
mą. Kiti draugai kalbėjo 
bendrovės reikalais.

Reporteris.

Thomas H. Lee šiandien 
pataps pirmu New Yorko ad
vokatu, paeinančiu iš kinų 
tautos. Lee gimė New Yorke, 
Mott St., ir baigęs Columbia 
Universitetą. Jis niekados ne
buvęs Kinijoj, vienok kinų 
kalbą gerai vartoja.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCg
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

lOOJUnion Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju 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

ir pavienių.

Dr. Herman Mendlowitz

YONKERS, N. Y
ALDLD 172 kp. susirinki

mas neįvyko lapkričio 8 d. 
Mat, tą dieną visi turėjome va
žiuoti į “Laisvės” koncertą 
Brooklynan. Kuopos susirinki
mas įvyks lapkričio 15 d., 2 
vai. po pietų, toj pačioj vietoj. 
Visi nariai dalyvaukite. Kat
rie dar esate nepasimokėję 
duoklių, ateikite ir pasimokė-

W O P l 0 t- A M O U V

LINIMENT

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.

PAIN-EXPELLER 
bonkutč tik 85c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

OFISO VALANDOS

NEDALIOMIS 
Nuo 10 Ud 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd SL

m
m
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Skaitytojų Balsai
Delei Pastabu Prie Korespon- Į raštais, tai ji negalėtų pilnai 

dencijų ir Straipsnių
Keletas savaičių atgal “Lai

svės” num. 248 buvo rašyta 
Krisluose, kad be galo sunku 
draugams įtikti. Sako, drau
gas parašo korespondenciją 
bei straipsnį, kuriame ne visos 
mintys yra sveikos. Redakcija 
prideda pastabą. Draugas įsi
žeidžia, supyksta, sako, “pri
segė uodegą.” Bet kitas pa
rašė korespondenciją su ne 
visai sveikomis mintimis ir re
dakcija nepridėjo uodegos. 
Anas draugas sako, matai, re
dakcija praleidžia tokius daik
tus be pastabos.

Mano manymu, kad “Lais
vės” redakcijos labai geras ir 
teisingas nusistatymas, jei prie 
nevisai sveikai parašytų ko
respondencijų ar straipsnelių 
prirašo pastabą, arba kai ka
da perilgą korespondenciją, 
kurioj apie tą patį dalyką at- 
kartotinai kalbama, nukerta. 
Korespondentai neturėtų už 
tai įsižeisti ir supykti.

Nesinorėtų sakyti, kad ir 
gerai prasilavinę koresponden
tai ką parašo, tai viskas ir 
sveika-teisinga. Nors mūsų 
darbininkų klasės korespon
dentai ir su gerais norais 
stengias sveikai ir teisingai nu
šviesti dalyką (skaitant mūsų 
spaudą retai kada matai po 

. straipsniais ar korespondenci
jomis redakcijos pastabas, tas 
ir parodo, kad mūsų korespon- 

. dentai beveik visai ir visuose 
dalykuose sveikai parašo), bet 
kartais ir geriausiam korės-' 
pondentui nekurie dalykai ne
visai sveikai būna suprantami, 
tai redakcijai ir prisieina pas
tebėti ir nušviesti dalykus taip, 
kaip turi būti.

Mūsų darbininkiška spauda 
nuo pat pradžių stovėjo ir 
šiandien stovi lietuvių darbi
ninkų sargyboje. Todėl mūsų 
spauda yra ir turi būti teisin
ga darbininkų klasės švietėja, 
vadovė ir mokytoja. Jei mūsų 
redaktoriai nepastebėtų mūsų 
pačių klaidingai ir ne visai 
sveikai, išreikštų minčių, tai iš 
kur darbo žmonės galėtų imti 
teisingą mokslą savo apšvietai 
ir klasinei kovai už savo rei

kalus ?
Redakcijos pastabos, patai

symai ar ilgų ir nevisai svarbių 
raštų sutrumpinimai sutaupina 
laikrąštyj vietą svarbesniem 
raštam. Tas duoda daugiau 
naudos visiem skaitytojam. 
Taip pat ir lavina korespon
dentus, ypač pradinius dar
buotojus ir busiančius rašė jus. 

Reikia sakyti, kad kores
pondentai, rašinėdami per ei
les metų pavargsta ir jų vie
tas pradeda užimti nauji. Pra
diniai ir būsianti koresponden
tai interesuojasi ir mokinasi, 
kad kuogeriausia, sveikiausia 
ir teisingiausia galėtų rašyti į

kuoti darbininkam klasinės ap- 
švietos ir ateityje negalėtų su
silaukti su visai sveikomis min
timis rašėjų korespondentų. 
Mes, darbo žmonės, mokina
mos vieni nuo kitų, kaip įgyti 
apšvietą ir kaip ją paskleisti 
tarpe plačių masių. Dirbant, 
pasitaiko mažų, kai kada ir 
stambių klaidų, kurios turi būt 
pastebėtos ir taisomos.

Ir šiandien randasi daugy
bė darbininkų priešų, l^urie vi
sokiais būdais neigia ir bando 
įkąsti mūsų spaudą. Bet sąmo
ningi darbininkai ir gabūs mū
sų redaktoriai atremia ir nu- 
maskuoja priešų visus šmeiž
tus ir melagystes. Reikia pasi- 
dėkavoti mūsų sąmoningiem 
rašėjam ir redaktoriam už jų 
pasišventimą ir atsidavimą 
darbininkų kovai už pasiliuo- 

kapitalistinės 
už išlaikymą 

svei-

savimą iš po 
priespaudos ir 
mūsų spaudoje švarios, 
kos ir teisingos darbininkų po
litikos.

Kulpmont, Pa
“Butlegerius” Reikia Užtarti

Viena bėda ne bėda, bet 
kaip dvi-trys susideda, tai 
žmogų suėda—sako patarlė. 
Tas pat ir čia. Nuo pat pra
džios anglies kompanijos dėjo 
ir deda pastangas, kad išnai
kinti butlegerystę. Kompanijos 
išbandė visokius skymus čia 
pat “namie“ ir nieko neatsie
kė. Dabar pradėjo tą savo, 
nelemtą darbą didmiesčiuose, 
kur butlegerių anglies dau
giausia parduodama. Kiek te
ko girdėti, Baltimorėj jau ! 
pravesta įstatymas, kad visi 
anglies pardavinėtojai turi 
turėti tam tikrus miesto leidi
mus . “license.” Be to, dar 
kiekvienas turi užsistatyti 
$500 kaucijos, kad jis, ar jie 
parduos anglį pilna voga. O 
New Yorke bandoma praves
ti, ar jau pravesta įstatymas, 
kad kiekvienas anglies parda
vinėtojas turi turėti įrodymą, 
kad jo anglis legalizuota, ne- 
bųtlegeriška, nevogta.

O kur dar visokį ant trok- 
manų ant kelių užpuldinėji
mai, areštavimai, kaucijos, 
teismų pabaudos, etc. ir kas 
čia tą visą suskaitys.

Ant butlegerių—trokmanų 
puolama visų, kaip ant kokių 
didžiausių žmonijos priešų. Ir 
už ką ? Tik už tą, kad ang
lies kompanijoms biznį gadi
na, anglį pigiau parduoda. 
Kompanijoms negalvoj, kad 
tūkstančiai angliakasių neturi 
darbo, neturi iš ko gyventi. 
Jom rūpi pelnas ir tik pelnas.

Ar butlegerių anglis vogta, 
kaip anglies kompanijos nuo- 

darbininkų spaudą. Jei darbi- įlatos mėgsta skelbti? Jeigu 
ninku spauda būtų užpildy- Į taip galima pasakyti ant but- 
ta ne visai sveikomis mintimis legerių, taip pat galima pasa

:.

Sis prez. Roosevelto ir jo žmonos paveikslas buvo nu
trauktas Chicagoje dar prieš rinkimus. Amerikos pi
liečiai, milžiniška balsų didžiuma, jį vėl išrinko į pre
zidentus keturiems metams.

iška-

ang- 
but-

i

kyti ir ant kompanijų, nes 
kompanijos, grobdamos gam
tos turtus, apvagia visuomenę.

Arba vėl, jeigu nėra va
gystė jieškojimas aukso, kvė
pavimas oru, okeane pasi
maudymas, tai negali būt skai
toma už vagystę ir tokis da
lykas, kaip savo kaštais 
simas anglies.

Iš morališko atžvilgio 
lies kompanijos neturėtų
legerių—darbininkų persekio
ti, bet jais rūpintis. Nes jos ir 
tik jos čia visokiais būdais 
tuos darbo peles sukvietė-suvi- 
liojo: daugelį net iš Europos 
partraukė, įbruko—pardavė
po žemės sklypą, pristatė ba
kužių ir dabar gyvenkite ir 
stipkite badu! Kur sensas, kur 
žmoniškumas ?!

Miestų gyventojai, ypač 
darbininkai, turėtų pagelbėti 
butlegeriam—trokmanam atsi
spirti prieš visokį miesto tūzų, 
daromą terorą. 'Nes fautlege- 
riai pristato jum anglį pigiau 
ir didesnę vogą duoda.

Nemanykite, kad butlege- 
riai lengvai anglį gauna, ne. 
Jiem kiekviena uncija sunkiai 
pareina. Kiek man teko pa
tirti, ypač čia, apie Kulpmon- 
tą, butlegeriai turi labai sun
kiai padirbėti, pakol anglies 
toną pagamina. Kai kurie tu
ri po 30-40 pėdų giliai į žemę 
kastis, pakol anglį suranda. O 
kartais anglies neradus, turi 
antrą ir trečią skylę kasti. O 
kur dar “supply”—dinamitas, 
etc.

Bon Ami.

Paterson, N. J
Lapkričio 1 d. vietos pro

gresyvių draugijų atstovų ar
ba bendro fronto pastangomis 
įvyko prakalbos Ispanijos ci- 

Įvilio karo klausimu.
Kalbėtojais buvo drg. D. M. 

Šolomskas, A. Jankauskas ir 
3 ispanai, kurie kalbėjo angliš
kai. Kaip lietuviai, taip ispa
nai kalbėtojai pasakė po gerą 
ir entuziastišką kalbą, reikš
dami solidarumą Ispanijos 
karžygiams, kovotojams prieš 
baisųjį slibiną fašizfną. Ypa
tingai vienas jaunas gražus 
vyrukas ispanas sukėlė publi
koje entuziazmą, nes kalbėda
mas pabriežė, kad dar tik vos 
pusantros savaitės kaip jis at
vyko į šią šalį, agitacijos tiks
lu, iš savo šalies, iš kovos fron
to, iš tranšėjų, kur apie du 
mėnesius laiko su ginklu ran
kose kovojęs prieš kruvinąjį 
fašizmą ir matęs savo akimis, 
kaip budeliai fašistai taško ne
kaltą žmonių kraują, žudo 
moteris ir vaikus—visus, kas 
ne su fašistais!

Dar daugiaus. Tas jaunas 
Ispanijos liaudies karžygis sa
ko: Jums čion Amerikos laik
raščiai tikrina, kad, vot, tuč 
tuoj aus fašistai užims Madri
dą. t Tačiaus aš savo akimis 
esu * matęs, kad ne tik aplin
kui miestą, bet ir kiekvienoj 
gatvėj pristatyta didelių ir 
mašininių kanuolių ir kitų ap
sigynimo pabūklų tiek, kad fa
šistai neišteks armijos, kad įei
ti į Madridą per kulkas.

Taipgi paaiškino, kad liau
dies fronto kovotojai nusitarė 
laikytis griežtos disciplinos ka
rininkų vadovybėj, nekovot at
skirais būreliais, kaip kad pir- 
miaus ir tt.

Ispanijos jaunimas, sako 
jaunuolis, prašo jūsų paramos, 
o fašizmas bus sukriušintas!

Publikos į šį taip svarbų su
sirinkimą atsilankė neper- 
daug, tačiaus į Įj. Ų. N. Kliu- 
bo surengtas (24 d. spalių) 
demokratų partijai prakalbas 
susirinko daug daugįaus. Ne
jaugi apgavikų politikierių pa
gyrai ir bačka alaus turi 
“magniso” ?

Publikai išklausius kelius 
kalbėtojus, P. Sakatauskas pa
teikė atatinkamą prakalbų te
mai rezoliuciją, kurią vienbal
siai publika priėmė. Rezoliu
cija telpa žemiaus šios žinutės.

Prakalbų pirmininkas drg.

J. Bimba paprašė publikos, 
kiek kas išgali, aukoti Ispani
jos liaudies karžygiams ir ta
po surinkta graži auka $34.98, 
neįskaitant tų aukų, kurias 
davė L. N. Kliubas—$10.00, 
Lietuvos Sūnų ir Dūk. Draugi
ja—$10.00, ALDLD 84 kp.— 
$5.00 ir, senai jau, likvidavęs 
Patersono Jaunimo Choras li
kusį savo iždą, $25.00.

Virš minėtose prakalbose 
aukavo: Drg. B. Makarskis 
$2.00; po $1.00—J. Mataču- 
nas, Bingelienė, G. Yankus, P. 
Sakatauskas, S. Wolf, E. Kin- 
deras, Latvis, J. Pocius, J. 
Yankus, Sąveikas, J. Bimba, 
Bakanauskas, Prapiestis, M. 
Ragauskas, J. J. Dulkis, J. Ra
gauskas, J. Dulkis, J. Skaudas, 
B. Kersevičius, J. Skarbalius, 
Prapiestienė. Po 50c: Barei- 
šienė, Simonienė, Aleksa, Stri- 
mila, J. K. Gilius, Bingelis, 
Schellas, Aliukonis, Budrikas, 
Ragauskienė, Kuzinevičius ir 
Simpatikas. Po 25c: Šeidis, 
Dulkienė, Patronienė, Yvan- 
auskas, Aliukonienė, Malinau
skienė, Patronis, Buslavičius, 
Bimbienė, Bareišis, Petraus
kas, Lipševičius, Baublis, Ma
nis ir 2 Simpatikai.

Virš minėtoms prakalboms 
pasibaigus, toj pat svetainėje, 
įvyko “Laisvės” skaitytojų ir 
vajininkų bendrai su drg. šo- 
lomsku pasikalbėjimas, padis- 
kusavimas, kad kaip galint pa- 
sekmingiaus darbuotis “Lais
vės” vajaus metu ir skleisti 
darbininkišką apšvietą tarp vi
sų lietuvių darbininkų. t

Aną sekmadienį būrelis 
draugių ir draugų turėjo išva
žiavimą į mišką, kad pasigėrė
ti įvairiais spalvuotais rudens 
medžių lapais, ir prisirinkę 
mirusiu, medžių šaknų ir lapų 
kūrenom ugnį ir karštuose pe
lenuose kepėm bulves. Gi prie 
keptų bulvių draugės sutaisė 
ir silkių; turėta ir gėrimo.

Nuo bulvių^kepimo “pares” 
atliko $2.00, kurie ir paskir
ta Agitacijos Fondui.

Senas Pijus.

Užuojautos Rezoliucija Ispani
jos Kovotojams

PATERSON, N. J.—Lapkri
čio 1 diena, 1936 m.

Kadangi Ispanijos liaudis 
tiesotu šalies tvarkymosi būdu 
išsirinko valdžią, tačiaus Ispa
nijos buržuazija su pagelba 
Vokietijos, Italijos ir Portuga
lijos fašistų pasiryžo civilio 
karo keliu sunaikinti Ispanijos 
tiesotą valdžią,

Todėl mes, Patersono lietu
viai masiniam susirinkime, pa- 
reiškiam solidarumą tiems Is
panijos milionams žmonių ko
votojams, kurie lieja savo ne
kaltą kraują, aukuoja gyvy
bes, kad apsaugoti savo šalį 
nuo barbarizmo, nuo budelių, 
nuo inkvizitorių, nuo taikos, 
kultūros ir civilizacijos priešų 
fašistų, kurie ugnim ir kardu 
šalį “civilizuoja”, kaip kad 
Vokietijoj.

Mes, anti-fašistiniai kovoto
jai, pasižadam kaip moraliai, 
taip ir finansiniai remti kaip 
Ispanijos, taip ir kitų šalių 
priešfašistinius kovotojus už 
darbininkiškąją bei demokra
tišką šalies tvarką!

Susirink, pirm.,
J. Bimba.

Cleveland, Ohio

woode, Turek’s svetainėje, 
16011 Waterloo Road, pra
džia 7:30 vai. vakare.

Lapkričio' 15 dieną, ALDLD 
59tos kuopos ribose, Akron, 
Ohio, svetainėje 772 Raymond 
Street, pradžia 2 vai. po pie
tų.

Lapkričio 15 dieną, ALDLD 
51mos .kuopos 
ninku kolonija), 
Ohio. Prakalbos 
draugus Grinius, 
vai. vakare.

ribose (ūki- 
Middlefield, 
įvyks pas 

pradžia 8-tą

ir laikas

prakalbų. 
lapkričio 
lapkričio

Lapkričio 18 dieną, ALDLD 
90-tos kuopos ribose, Youngs
town, Ohio, (vieta 
nepažymėta)

Ohio valstijoj 
maršrutas prasidės 
9 dieną ir baigsis su 
18 diena.

Visas kuopas prašome dėti 
pastangas, kad prakalbos 
įvyktų pasekmingos.

Apylinkės publika kviečia
ma dalyvauti nurodytose vie
tose ir dienose.

Sekr. Jonas Rudis,
13508 Kelso Ave., 
Cleveland, Ohio.

Minersville, Pa
Lapkričio 1 d. susidaręs bū

relis draugių ir draugų nuvyko 
pas d.d. 'Zeikus ant fanuos į 
Orwigsburg, pasisvečiuoti. Ten 
buvo pasikalbėta apie dabar
tinę visapasaulinę darbininkų 
padėtį, o labiausia nukreipta 
dome buvo į Ispanijos piliečių 
karą, kaip sunkiai darbininkai 
ir visa liaudis kovoja ir lieja 
kraują už savo teises prieš 
žvėriškąjį fašizmą, kuris su
rengė tą kruviną puotą norė
damas išplėšti legales teises 
liaudies respublikai, nežiū
rint kiek išžudys nekaltų žmo
nių !

Piliečių kare laimėjimas 
liaudies fronto, laimėjimas vi- 
sapasaulinių darbininkų. Pra
laimėjimas, reiškia darbinin
kams didesnį apsunkinimą 
ateinančiose kovose visų šalių 
darbininkams! Todėl pridery- 
stė susipratusių darbininkų vi
sais galimais būdais padėti Is
panijos draugams nugalėt sa
vo priešą—kruvinąjį fašizmą. 
Čia ir kilo sumanymas paau- 
kaut kiek išgalint. Aukavo šie 
draugai: Po $1.00 A. Kazake
vičius, V. Ramanauskas, P. 
Kazakevičius, Marijona Stal- 
gaitiene, J. Zeikus; po 50c. V. 
Stalgaitis, 
po 25c. J. 
liūtė, 10c. 
kų sudėta
riamos Ispanijos kovojantiems 
darbininkam. Visiems auka
vusiems už tokį prakilnų su
manymą širdingai ačiū.

J. Ramanauskas.

kuopa turi 55 narius ir dar 9 
neužsimokėję. Bus dedamos 
pastangos aplankyt tuos drau
gus.

Labai gerą raportą davė dd. 
Tamašauskas ir Casperas, kai
po atstovai į vietinį- skyrių Ly
gos Prieš Karą ir Fašizmą, ši 
org. užsibriežus didelius dar
bus nuveikti ir kvietė tampriai 
veikti kartu.
Ko Čia Tie Varnai Atsibeldė

Lapkričio pirma Mussolinio 
agentai demonstravo čia savo 
“pergalę” ant pavergtos tau
telės Ethiopijos, kaulindami iš 
savo tautiečių dolerius emigra
vimui savo tautiečių į paverg
tą Ethiopiją. Visa gauja juod
varnių viliojo dolerius. Kaip 
jie patys sakosi, norį surinkti 
10 milionų dolerių del apgy
vendinimo italų Ethiopijoj.

Tačiaus yra manoma, kad 
tai bus karo išlaidoms pa
dengti, nes šis karas labai su- 
biednijo Italijos šalį.

Lapkričio pirmą LDS 8 kuo
pa turėjo pirmą savo gyvavi
me tokį smagų vakarėlį “pa- 
rę” su šokiais, žmonių buvo 
virš šim£o, kas čia yra gana 
daug.. Ačiū pasidarbavimui 
d. K. Anuškio, kuris buvo ko
misijoj ir dirbo be atlaidos. 
Pasirodo, kad gerai dirbant 
ir pasekmės būna girtinos.

Prie užkandžių paruošimo 
puikiai darbavosi draugės S. 
Tolun ir A. Jamison, kurios 
dar ir gražias dovanas davė, 
aukavo: viena farmų sūrį, kita 
iškepė skanų pyragą, keiką. 
Puikiai pasidarbavo šie drau- 
gai-gės.

Manoma, liks nemažai pel
no. G. Albinas.

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 3847

PRANAS SUPIS
Lietuvis Ekspertas 
KURPIUS

Darau naujus čeverykus, datai- 
kau prie visokių kojų, paplatinu 
ir pailginu gatavus čeverykus ir 

taisau senus.
Nesivarginkite savęs nepritaiky
tais prie savo kojos čeverykais, 
negadinkite tuom savo sveikatos. 
Pasitarkite del pritaikymo čcve- 
rykų su lietuviu ekspertu Čeve- 

rykų pritaikymo. Kreipkitės:
306 UNION AVENUE

KAMPAS TEN EYCK STREJET 
Brooklyn, N. Y.

Vaksavojame Čeverykus— 
Shoe Shine • ............... ........

MEDŪS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

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

čius. Kreipkitės tuojaųs į
“Laisvę” ir įsigykite

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

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

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

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1116 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776

Gust. Gulbinaitis; 
Zeikutis, Alena Ši- 
Pra. Karužis. Au- 
$6.60. Aukos ski-

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7171

TeL Starsr 2-0783 NOTARY
Night TeL Janiper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
’ (LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsa indą u 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.

Newark, N. J
ĮVAIRUMAI *

Spalio 18 dieną Sietyno 
Choras turėjo pasilinksminimo 
vakarėlį, kuris pavyko labai, 
gerai. Tame vakarėlyj buvo 
leidžiama ant išlaimėjimo lai
krodis, budelninkas, elektra 
varomas, kurį aukojo mūsų 
gera draugė choro rėmėja, 
Staniulienė. Ačiū draugei, su
rinkta keli doleriai choro nau
dai. Chorui parama labai rei
kalinga.

Spalio 30 d. ALDLD kuopa 
turėjo savo susirinkimą, kuria
me aptarta geri, svarbūs rei
kalai.

1. Nutarta kviesti brookly- 
niečių Liet. Liaudies Teatrą 
sulošti Newarke 20 gruodžio 
“Ant Bedugnės Krašto”.

2. Kalbėta “Laisvės” vajaus
r____ . Pasirodė, kad vajus
silpnokai eina, nes pasižadėję

Leono Prūseikos Prakalbų 
Maršrutas, Rengiamas ALDLD 

Penkiolikto Apskričio, yra 
Sutvarkytas Sekamai:

Lapkričio (November) 9 
dieną, ALDLD 57-tos kuopos 
ribęse, Corllėtte, Lenkų Kliu- 
bo Svetainėje, 4015 E. 141 St. reikale. 
St. Pradžia 8 vai. vakare.

Lapkričio 10 dieną, ALDLD draugai nekooperuoja tinka-
22-ros kuopos ribose, Cleve
land e, Lietuvių Svetainėje,

mai. Reikalauta smarkesnio 
veikimo šiuo reikalu.

6835 Superior Aveųue, prą- Naujų narių prirašyta trys: 
džia 7:30 vai. vakare. per d. Žukauskienę įstojo d.

Lapkričio 12 dieną, ALDLD Skeistaitienė, per Jamison—d.
per d. Žukauskienę įstojo d.

190-tos kuopos ribose, Collin- d. A. ir B. Palubinskai. Dabar

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokių ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, * šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Seru/nų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. t

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

------------------ -----------------------------— j

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(JALINSKAS)

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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Klykiantieji Korpusai
Iš Ispanijos Liaudies Kovų prieš Fašizmą

(Tąsa)
Per keletą dienų nauja abėcėlė išsiplė

tė visame korpuse. Pasimatymų metu bu
vo duoti atitinkami nurodymai į laisvę, iš 
kur nusiuntė į kiekvieną korpusą po vie
ną fizikos knygą su Morzės abėcėle. Pa
aiškėjo, kad telegrafuotis galima buvo ne 
tiktai su gretutinėmis kameromis, bet 

A taip pat lengvai ir su aukštutinėmis ir 
apatinėmis, parenkant sienoj atitinkamai 
skambias vietas, nes ne visos mūro vietos 
vienodai perduodavo garsus. Taip vidu- 

į rinio aukšto gyventojai galėjo susikalbėt 
stačiai su visais trimis aukštais, bet kiti 
tiktai su antro aukšto pagelba. Bet buvo 
ir tokių konservatorių, kurie nenorėjo 
pripažinti naujo telegrafo techniško už
kariavimo, laikydamiesi senos sistemos, 
kuri reikalavo daug beldimo ir, be to, 
kiekvienos raidės užrašymo. Kad pasie
kimas taptų prieinamu ir busimiem ka
merų gyventojam, buvo nuspręsta kiek
vienoj kameroj žinomoj vietoj su adata 
įbrėžti abėcėlę.

p jo dienos ir savaitės. Jau metai Suka
cko, kai Atals kalėjimuos. Nors jis neturė

jo jokių artimųjų, neturėjo nei sužieduo
tinės, nei žmonos, kaip daugelis kitų, vie- 

*nok pasiilgimas laisvės buvo didelis ir va
sarai prasidėjus jis-baisiai padidėjo. Tik
rovė, pati gamta — gyvas žalumas, saulė, 
vėjai viliojo pro langą lauk į miesto gat
ves, laukų kelius, į daržus, miškus. Todėl 
kartais jį pagaudavo liūdėsis, nepatenki
nimas, apatija, nežiūrint to, kad galėjo 
daug dirbti. Taip pat, kaip ir daugelis, jis 
mokinosi kalbų, susipažino su daugeliu 
visuomeninių klausimų, su kurių teorija 
laisvėj nebuvo laiko susipažinti. Galima 
sakyti, kiekvienas ne tik mokinosi, mąs
tė, apgalvojo, bet ir grūdinosi šiuose mū
ro gniaužtuose, grūdinosi ateities revo- 

l liuciniam darbui. Stiprėjant teorijoj, sti
prėjo ir įsitikinimas apie galutiną per- 
galę.

Vienok—vienok dažnai vakare po pa- 
>. * tikrinimo, kai besileidžiančios saulės at-

* spindžiai krito kameroj ant sienos, nu
plėšdami ant jos tankius štangų šešėlius

, —vienok tose valandose pagaudavo toks
nepakenčiamas ilgėsis, kad reikėdavo ko 
nors griebtis prieš tai. Šie saulės atspin
džiai — jie ėjo ne tiesiai nuo saulės, bet 
nuo priešais stovinčio korpuso mūro sie
nos. Ypač ši, gal būt, smulki apystova 
kėlė neapsakomą ilgesį, šie atspindžiai 
kažkur smego, dūrė, tarsi stiklo šukė, 
nors jie turėjo džiuginti.

Tokiose apystovose Atals, kuris nerū
kydavo, užsidegė papirosą ir skubiai1 vai
kščiojo po kamerą, mesdamasis nuo sie
nos prie durų, nuo durų prie sienos. Nuo 
skubių ir piktų žingsnių nusitrynė asfal- 

1 te įtrintas vaškas. Tokiais momentais bu
vo ne jis vienas toks; rodės visas korpu
sas gyveno tais pačiais jausmais, visas 
korpusas mėtėsi prie sienos, prie durų, į 
ten—atgal—į ten. Tai galima buvo gir
dėti: tarsi šniokščiančios bangos mušėsi 
žingsniai į asfaltuotas grindis, kožnas at
skirai ir visi kartu. Tokiais momentais 
korpusas klykė tokiais klyksmais, kurių 
nieks negirdėjo ir negalėjo girdėti. Šiuos 
momentus nenorint kartais tekdavo iš
reikšti, užrašyti sąsiuvinin; iš jų gimė 
eilėraščiai, kvėpuojanti neramių žingsnių 
ritmika. Sekančią dieną skaitant parašy
tą, Atals įsitikino, kad panašu į tai, ką 
Platais gubernijos kalėjime rodė Greifa- 
nui ir ko Atals negalėjo suprasti ir pripa- 

I žinti. Todėl jis užrašų sąsiuvinyj taip iš
braukė, kad nieko negalima būtų supras- 

4 ti. Tuomi jis manė nugalėti skaudų ilge
sio jausmą.

Atals gavo pakvietimą. V ė 1 stovėjo 
prieš teismo duris—Rygos apygardos tei
smo su kaltinimu už svetimo turto pasi
savinimą su ginklu, t. y. už žinomą polici
jos nuginklavimą, kas buvo išskirta į at
skirą bylą. Jis numanė, kad tvirtovinin- 
ko gyvenimas vienutėje greitai baigsis. 
Taip ir atsitiko. Teismas buvo tose pa
čiose patalpose, po ta pačia aklo teisin
gumo deive. Pirmininkas Lebedinskis da
linai priminė Krašeninikovą: net barz
delė buvo panaši į senatoriaus barzdelę. 

.Jis žiūrėjo į kaltinamuosius su tokia pat
♦ panieka, kaip ir senatorius. Tiktai luomų 

atstovų šiame teisme nebuvo. Sprendimas
4 Atalą nenustebino: dveji metai pataikos 

kalėjimo, įskaitant keletą atsėdėtų1 mene-
M

šių. Vienintelis gerumas—įskaitymas.
Dabar galėjo būt ramus: viskas išteis

ta, pabaigta. Taigi — bent iš nežinios išė
jo. Apie apeliaciją jis nemanė, nes galėjo 
atsitikti dar blogiau ir kol byla pateks į 
aukštesnę instanciją, šiaip ar taip reikia 
sėdėti, bet galima buvo netekti atsėdėto 
laiko.

Vieną rytą atėjo vyresnįsis sargas su 
popierių rankoje. Iššaukė Atalą vardu, 
paklausė tėvo vardo, už ką nuteistas—ir 
pranešė, kad sprendimas įsigaliojo, todėl 
reikia stoti prieš gydytojų komisiją.

Gydytojų komisijoj kažkoks privačiai 
apsirengęs žmogus, kai konvojai Atalą 
privedė prie jo, liepė iškišti liežuvį, nusi
mauti kelnes, paskui ištarė: “Sveikas.” 
Kai raštininkas užrašė, įvedė sekantį. 
Per ketvertį valandos visa dešimts įves
tųjų buvo apžiūrėti, jokių trukumų pas 
juos nebuvo rasta. Tiktai vienas kažkoks 
kresnas pirklys, gerai apsirengęs, įsiga- 
nęs, tas buvo pripažintas nedarbingu. 
Vienintelis.

—Žiūrėk, kiaulė! Tokiam visur sekasi. 
—Pradėjo murmėti kriminaliniai.

—Patepė!
—Aiškus dalykas. Per žmoną patepė.
—Duok geriau papirosą, storuli. Ką tie 

pienburniai tave šmeižia,—kažkas rami
no.

Leidžiantis iš komisijos laiptais viens 
pakišo storuliui koją. Tas parklupo.

—Iš tiesų serga! Išleis dvasią!
—Paskirstykit turtą: m a n krautuvė, 

jam žmona.
Storulis atsikėlė ir tuomi kalba užsi

baigė, nes gatvėje konvojai neleido jokių 
juokavimų.

Sekančią dieną Atals vėl pakliuvo į pe
reinamąją kamerą, bet šį kartą teko ten 
perleisti vieną naktį. Bet ypač ta naktis 
buvo nejauki. Nors nė vienas pereinamo
jo j kameroj esančių jį nepaskaitė sau ly
giu ir nemėgino prisikabinti kokiomis 
nors kvailybėmis, vienok jis pats pajuto 
padėties aštrumą: perdaug buvo pripra
tęs prie vienučių poniškų patogumų — 
ir tai dabar buvo baigta, matomai, visam 
likusiam kalėjimo laikui.

Vakare per patikrinimą dežūruojautis 
padėjėjas pažiūrėjo į Atalą, norėjo ką 
tarti, bet netarė. Patikrinimui pasibai
gus, Atals tuojau nuleido savo lovą ir pa
sitaisė gulti. Suprantama, miegas taip 
anksti neėmė nei jį, nei kitus. Kaikurie, 
parvirtę ant lovų kaip ir jis, pasakojo 
viens kitam pergyvenimus, planavo ką 
daryti ateityj, kaip bus, kai pateks į ka
meras viršuje. Du jaunuoliai vaikščiojo 
greta, susikabinę ranka rankon, ir niū
niavo kažkokią dainelę. Atalui atmintin 
įsmigo tik du posmeliai: “Šiandie dievu
lis stalelį apkraus, svečiuosna mus varg
šus pašauks.”

Už stalo sėdėjo du pagyvenę ir gerokai 
po kalėjimus pasitrankę rusai — viens 
labai panašus savo barzdele ir išvaizda į 
Krašeninikovą, kaip batsiuvys iš rūsio 
dirbtuvės, kur visą amžių sėdėdamas dar
bavosi. Antras plačia barzda, drąsuolio 
išvaizdos, labai pavojingas. Abu juodu 
buvo nesenai pervesti iš gubernijos kalė
jimo etapo kamerų, atsiųsti iš Orio. Jie
du atsisegiojo marškinius, pajieškoję iš
siėmė kiekvienas po didelę utėlę, pasidi
džiavo prieš viens kitą, kurio utėlė rie
besnė ir stipresnė. Paprašė Atalą paišelį, 
paėmė bliudelį, apvožė ir apvedė apie jį 
ant stalo ratą. Rato viduje pažymėjo taš
ką ir pasiūlijo kiekvienas už savo utėlę: 
vienas penkias, kitas dešimt kapeikų. Ta
da padėjo utėles prie centro taško ir su 
šiaudeliu kožnas savo vedė tiesia linija. 
Ratą pasiekė batsiuvio utėlė pirma. Tas 
buvo išlošęs dešimt kapeikų.

—Žiūrėk, užtai pats toks džiūsna—utė
lei viską sušėrei!—tyčiojos pralošęs.

Apie lošiančius sūsi'rinkb žiūrėtojų' ir 
stebėjosi, tarsi cirko imtynių nūšfebinti.

Ir tolesniuose varymuose batsiuvio utė
lė pasirodė geru* gyvulių ir tuoj prieši
ninkui buvo atimta visi kitur išlošti pini
gai. O su cukrumi jis nenorėjo pradėti. 
Tada kiekvienas lošusiųjų atsargiai pa
ėmė savo utėlę ir įleido' atgal į marški
nius.

—Tu pirma savo utėlę geriau nušerk ir 
tik tada eik su manim rungtyniuotiš!— 
tyčiojosi nugalėtojas.

I (Daugiau bus)

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
“Aš pasižadu vengti mili

ciją žeminančių pasielgimų, 
bausti tuos draugus, kurie 
juos darys.

“Aš pasižadu visas savo 
jėgas atiduoti respublikos ir 
jos valdžios reikalams. Aš 
atiduodu savo gyvenimą re
spublikos pulkui ir jos liau
džiai.

“Jeigu aš tiksliai atsiža
dėsiu nuo šios savo’ prisie- 
kos, lai mano draugai panie
kina mane ir lai negailes
tinga įstatymų ranka nu
baudžia.”

Redakcija laikraščio ra
šo, kad Penktas pulkas pri
valo tarnauti pavyzdžiu mū
šyje, disciplinoje, karinio ži
nojimo išsilavinime ir politi
nėj apšvietoj. Šioje dvasio
je ir auklėja “Milicia Popu
lar” savo pulko kovotojus. 
Vyriausia sąlyga pergalei 
ant fašistų statoma — or
ganizacija ir disciplina. Lai
kraštis visą laiką primena:

“Kiekviename kare drą
sos ir savęs pasiaukavimo 
dar neužtenka. Reikalinga 
dar disciplina, organizavi
masis ir aiškus supratimas, 
supratimas to, už ką kariau- 
ni”.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Mažų Namų Savininkų 
401 kp. susirinkimas įvyks 11 d. lap
kričio, Lietuvių Svet., 6835 Superior 
Ave., 7 vai. vakare. Malonėkite visi 
nariai susirinkti, atsiveskite ir nau
jų narių. Bus labai daug’ svarbių 
dalykų aptarti. Org. Korespondentė.

(264-265)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susipnkimas įvyks 

12 d. lapkričio, kalbės tąjp pat ir drg. 
L. Prūseika. Įvyks Collinwoode, Tu- 
rek’s Svet., 16011' Waterloo Rd. Pra
džia 7-tą vai. vakare. Ateikite visi 
nariai, gausite knygą “Gamta, ir 
Žmonės”. Labai interesinga knyga. 
Prašome narius ir pašalinius atsives
ti išgirsti drg. Prūseilęos prakalbos.

(264-265)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 5(l-tos kuopos mitingas 

įvyks 10-tą d. lapkričio (Nov.), Ge- 
demino Svet., 575 Joseph Ave., kaip 
8 v. v. Malonėkite visi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų. Taipgi ga
lėsite pasiimti knygą, “Gamta ir 
Žmonės”. Sekr. A. Pultin.

(264-265)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkričio 11 d. LD'P 
Kliube, 408 Court St. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Draugės ir draugai, visi būkite ant 
šio susirinkimo, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. Taipgi ne
pamirškite naujų narių atsiveskite 
prirašyti prie kuopos.

Sekr. V. K. Sherelis.
v (264-265)

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks lapkričio 10 d., 
8 vai. v., 29 Endicott St. Visos narės 
dalyvaukite, yra labai svarbių reika- 

i lų aptarti. Draugės, kurios dar ne- 
' užsimokėję 1936 m. duokles, malo
nėkite ateiti ir užsimokėkite.

IX Lukienė, fin. sekr.
(264-265)

SHENANDOAH, PA.
Lapkričio 11 d. Lyros Choras ren

gia įvairų vakarą, kuris užsivadina 
“Lietuvos Kaiririečiai”. Vakaruškos 
įvyks Na jaus svet., Main ir Poplar 
St. Choras pasirengęs duoti gražų 
programą: dainuos mainierių kvarte
tas, bus sekstetų ir duetų. Tad Lyros 
Choras kviečia kaip vietos taip ir 
apylinkės draugus ir drauges atsi
lankyti į šį parengimą. Taipgi kurie 
galite, apsirengkite lietuviškom dra
panom. šokiam grieš Zeikų Orkestrą. 
Programa prasidės 7-tą vai. vakare. 
Nepavėluokite. Įžanga 25c. Kviečia 
Rengėjai.

(263-265)
... ... f ... - I ■'■■■ «

CLEVELAND, OHIO
Labai svarbus pranešimas “Vil

nies” ir “Laisvės” skaitytojams ir 
taip pat vajininkam. Yra šaukiamas 
susirinkimas, apkalbėjimui mūsų 
spaudęs reikalų. Dalyvaus ir drg L. 
Prūseika, užkviečiami visi vajininkai 
ir skaitytojai dalyvauti lapkričio 11 
d., Lietuvių Darbininkų Svetainėje, 
920 E. 79th St. Pradžia 7:30 vai. 
vakarė. P. N.

(263-265)
t----------------

Reikia žinoti kariniai rei
kalai—valdyti tinkamai gin
klai. Laikraštis karštai šau
kia kovotojus ir komunistus 
lavintis karo žinojimo. Veik 
kiekviename numeryj spau
sdina populiarius straips
nius, kurie pašvęsti praktiš
kiems patarimams, kaip ge
riau vartoti ginklą.

Daugelis darbininkų ir 
darbininkių nepaiso veikimo 
karo užfrontėje. Visi ver
žiasi į frontą. Laikraštis 
nuolatos primena, kad did
vyriu galima būti ne vien 
karo lauke:

“Kova už laisve vedama 
ne tik mūšio lauke... Did
vyriais yra ir tie, kurie ap
rūpina karo frontą reikme
nimis, paliuosuoja kovotojus 
nuo rūpesčio apie jų šeimy
nas”.

Nuolatiniame skyriuje “Iš 
užsienio,” kovotojai žino, 
kas kitur darosi, kaip pa
saulio proletariatas ateina 
Ispanijos liaudžiai į pagel- 
bą. Viename numeryj iš
spausdintas laiškas grupės 
vokiečių mainierių, kurie 
žiauraus fašizmo sąlygose 
vis vien suorganizavo aukų 
rinkimą Ispanijos liaudžiai.

“Siunčiame jums, — rašo 
vokiečiai draugai,—nors ne
daug pinigų. Mes gerai ži
nome, kad jūsų kova nėra 
vien Ispanijos reikalas, bet 
tai kova tarpe demokratijos 
ir fašizmo. Vokietijos fa
šistų spauda platina me-

lagingas žinias apie jus, jū
sų kovą, bet mes, darbinin
kai, tam netikime.” *

Laikraštis dideliu entu
ziazmu praneša apie Sovie
tų Sąjungos piliečių pagel- 
bą Ispanijos liaudžiai.

“Milicia Popular” pusla
piuose tankiai telpa straip
snių, eilių iš dailios litera
tūros. Pastabos, korespon
dencijos, paveikslai — tar
nauja pavyzdžiu pradedan
tiems rašyti. Laikraštis la
bai gerai vedamas, gerai 
tvarkomas. Daugelis rašėjų 
ir piešėjų, kurie dalyvauja 
laikraštyje, patys yra fron
te. Literatūros kritikas Mi
guel Perez Ferero laikraš
tyj aprašo susitikimą- su 
“Plieno Batalionu” fronte. 
Batalione buvo daug jaunų 
merginų. Batalionas atsisto
jo pasilsėti, prasidėjo kal
bos:

—Kas tave atvarė į karo 
frontą?—paklausė Ferero 
vienos merginos.

—Supratimas svarbos mo
mento, kuriame mes gyve
name.

—Ar jūs gerai mokate ko
voti?

—Taip. Aš entuziastiškai 
kariaunų, aš kariaunų už ly
gias teises moterims, už lai
mę visų dirbančiųjų.

—Ar tu tiki į pergalę?
—Aš niekados neabejoju, 

kad mes būsime laimėtojais. 
Už mūsų teisingus ir būti
nus reikalus kaunasi visa 
liaudis, ir todėl turime lai
mėti.

(Iš “Pravdos”)

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinant

Kaina 75<?., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ię 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

VARPO KEPTUVE

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1581 has been issued to t]ie undersigned 
to sol) beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Taw at 8608—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

F. PECORARO
8608—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4703 has been issued to the undersigned 
tn sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 537—86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINE AICHELER 
(DykeT Tavern)

537—86th St., . B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 209 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215—60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the nremiseg.

GOTHENBERG KAMRATES. INC. 
215—60th Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6586 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 103 Reid Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES FRUCCI
103 Reid Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3937 has' been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 411 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT WISNIAUSKAS
411 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GABRIEL WEPER
152 Greenpoint Ave., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
CL 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at Ft. of Bay 32nd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB INC.
Ft. of Bay 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1178 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 2777 Atlantic. Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY F. OHLAU
2777 Atlantic Avenue, B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby givert that License No. 
B 4324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
755—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. DOMBROWSKI 
Memorial Post, Inc.

755—1th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 4386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410-1412 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER 
4410-4412 Avenue H, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 1 
B 4206 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 , 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4^16 Hooper Street, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MADELINE OBRAYTIS
I 416 Hooper Street, Brooklyn, N. Y.

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

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senyičiam 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 Bolls.
Siunčiame duoną per paštą t kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
Isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y
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Puslapis šeštas LAISVE Pirmadien., Lapkr. 9, 1936NEW YORKO IR AP1EUNKES ŽINIOS Į
Socialistų ir Komunistų Balsai 

Didžiajame New Yorke
(Pabaiga)

Pereitas dvi dieni šiame 
puslapyje buvo paduotos 
skaitlinės, po kiek balsų gavo 
socialistų ir komunistų kandi
datai įvairioms vietoms. Čion 
paduodame, kiek balsų gavo 
kandidatai į valstijos seimelį 
(Assembly) atskiruose dis- 
triktuose visų 5-kių apskričių, 
kurie sudaro Didįjį New Yor- 
ką.

J 9-to Distrikto teisėjus, 
Manhattan, socialistas gavo 
762, o komunistas 699 balsus.

J 2-ro Distrikto, Brooklyne, 
socialistas—2,077, komunistas 
—1,507.

Į Richmond šerifus socialis
tas—1,126, komunistas—328.

MANHATTAN
Communist

Balsai Už Assemblimanus 
Pagal Distriktus

A.D. Socialist Communist in 1934
1 498 683 438
2 269 318 —
3 503 912 459
4 189 358 466
5 240 219 147
6 485 635 584
7 1006 773 386
8 417 1117 1001
9I 849 897 417

10 752 1392 —
11 921 539 332
12 648 814 406
13 711 283 173
14 507 361 264
15 671 419 245
16 499 366 316
17 208 2069 1008
18 475 447 461
19 273 218 397
20 364 234 —
21 468 327 189
22 614 420 303
23 1463 1078 664

BRONX

Communjrt
A. D. Socialist Communist in 1934

1 565 432 438
2 2641 1765 2161
3 751 1345 1063
4 637 1472 1296
5 1027 2834 1877
6 3191 4652 3242
7 1176 3015 2103
8 3800 2832

BROOKLYN

1987

Communist
A.D. Socialist Communist in 1934

1 412 238 146
2 3774 4774 3301
3 191 68 123
4 379 575 445
5 424 206 139
6 741 701 586
7 293 164 153
8 177 44 —
9 1767 1378 946

10 449 249 146
11 1151 776 379
12 665 131 230
13 165 227 247
14 340 674 623
15 218 85 57
16 2950 4759 3029
17 546 399 300
18 4335 4240 2902
19 271 306 299
20 587 • 226 176
21 1815 1052 792
22 1229 1432 1205
23 776 1277 856

QUEENS

Communist
A.D. Socialist Communist in 1934

1 897 624 429
2 1165 739 444
3 1710 685 450
4 2320 680 491
5 1449 631 364
6 879 231 —

RICHMOND
Communist

A.D. Socialist Communist in 1934
1 522 184 144
2 485 141 129

Pažymėtina tas, kad nuo 1932 
m. prezidentinių rinkimų ko
munistų balsų skaičius žymiai 
paaugo, ką matome iš šios 
trumpos sutraukos:

1936 m. 1932 m.
Į prezidentus 32,172 24,214 
Į gubernator. 37,754 23,092

Tas pakilimas daug žymes
nis balsavimuose už vietinius 
kandidatus. Pavyzdin, komu
nistų kandidatas į apeliacijų 
teismą Irving Schwab gavo 
66,247 balsus.

Socialistų Partijos balsai ne
paprastai nupuolė. Veik į vi
sas vietas gavo mažiau balsų

Kontraktorius Kielman 
Schuddekopf tapo surastas 
kaltu atėmime 10 dolerių iš 
savo maliorių-darbininkų al
gų. Jis bus nubaustas lapkr. 
16 d.

Iš Petro Rimšos 
Paskaitos

Pereitą ketvirtadienį Liet.

New Yorko Darbo Taryba Nesutiko 
Kovot Prieš Jūreivių Streiką

už komunistus, išskiriant pre
zidentinį ir ' gubernatorinį 
kandidatą. Thomas, kand. į 
prezidentus gavo 39,413, o 
Laidler, kand. į gubernatorius 
—47,984. Paviršutiniai pažvel
gus, atrodo nemažai. Tačiau 
kuomet prisimeni, kad 1932 
m. Thomas gavo 122,565 bal
sus, o šiemet tik 39,413, negali 
nematyti apgailėtinos padė
ties.

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas savo išvadose apie 
šiuos ’rinkimus nurodo, kad tą 
krizį Socialistų Partija pasie
kė netikusiu pastatymu klau
simo: “Socializmas Prieš Ka
pitalizmą,” kuomet šiuose rin
kimuose buvo klausimas de
mokratijos prieš fašizmą.

Taip pat nurodo, kad pri
ėmimas savo eilėsna kontrre
voliucionierių trockistų pa
darė ir tebedaro žalos Soc. 
Partijai. Norint pataisyti pa
dėtį Soc. Partija turėtų apsi
valyti nuo tų elementų ir su 
komunistais bendrai budavoti 
liaudies judėjimą prieš reak
ciją, fašizmą ir karą, už far- 
merių-Darbo Partiją.

Pilnas išvadas šių rinkimų 
K. P. Centro Komitetas pa
skelbė 7-tos lapkričio “Daily 
Workeryje.”

Teisėjas Nori Primest 
Unijai Raketierizmą
Jau tūlas laikas, kaip prie 

teisėjo John C. Knox eina kai
lių industrijos byla, šiam tei
sėjui rūpi išteisinti raketierius, 
o visą audrą nusukti prieš uni
ją. Jisai prieš džiūrę pasakė:

“Aš neabejoju, kad unija 
išleido daug pinigų ir užsiėmė 
žiauria praktika. Bloga, kad 
unijos išnaudoja darbininkus 
ir netiksliai vartoja iždą.”

Bet perkratinėjimas knygų 
rodė tik $90 išleista į 4 mė
nesius išbėlavimam ir advoka
tams. Nerasta raketierizmo iš
laidų unijos knygose, nes to 
nebuvo. Negalėdamas prisika
binti, kompanijos advokatas 
pasakė: “Nepaisykite nieko, 
ką Potash sakė, nes jis yra 
komunistas.” i

Irving Potash yra žymus va
das kovingoj kailiasiuvių uni
joj. Jis teisme drąsiai ir aiš
kiai nurodė, kad bosų orga
nizacija (Protective Associa
tion) su Lepke ir Gurrah, ži
nomais muštukais, visaip bau
gino kailių pardavėjus ir no
rėjo tą viską suversti ant uni
jos.

Progresas Nepateisina 
Neatsargumo Kelyje

Automobilių išdirbime kas 
metą padaromas didelis pro
gresas. Pajėga ir greitis da
bartinių mašinų buvo nežino
mas pereitai gentkartei. Bet 
tas greitis padarytas ne tam, 
kad padarius mašiną pavojin
gu įrankiu. Ji gali būt naudo
jama protingai be pavojaus 
sau ir kitam. Tas priklauso 
nuo kėravotojo. Taupyk ma
šinoj įdėtą greitumo rezervą 
nepaprastiem įvykiam. Sykiu 
su tuo taupysi ir savo mašiną 
ir tas prisidės prie saugumo 
tavo ir kitų.

Trafiko Stotis “K.”

Per pastarąsias tris 'savai
tes 300 IRT eleveitorių darbi
ninkų prisirašė į uniją—Tran
sport Workers Lodge. Unija 
dabar koncentruoja energiją 
suorganizuoti BMT subvių 
darbininkus.

Piliečių Kliube įvyko Petro 
Rimšos iliustruota paskaita 
apie savo kūrinius. Visi jo žy
mesnieji veikalai buvo paei
liui rodomi ir jis pats apie 
juos davė ilgesnius-trumpes- 
nius aiškinimus. Gaila, kad 
rodančioji mašina (šviesos) 
neveikė tobulai, dėlto nebuvo 
galima kūriniai matyti taip, 
kaip buvo tikėtasi ir kaip no
rėjo pats skulptorius.

New Yorko organizuota 
darbo masė nesutiko pavadin
ti jūreivių streiką nelegališku.

Mat, Tarptautinės Jūreivių 
Unijos reakcionieriški vadai 
reikalavo, kad miesto Central 
Trades and Labor Council pa
dėtų jiems sukriušinti jūreivių 
streiką. Unijos viršininkas 
Grange aiškinosi, būk jūreivių

streikas esąs nelegališkas, nes 
jį neiššaukė unija, bet “rau
donieji”. Grange neprisiminė, 
kad streikieriai yra tos unijos 
nariais.

Centralinės Darbo Tarybos 
delegatai nutarė, kad tas 
streikas nieko bendro neturi 
su jais ir kad Jūreivių Unija 
pati turi išsirišti tą klausimą.

ANTANAS KASMOČIUS
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. EVergreen 8-8520

Paskaita buvo įdomi, tik 
gaila, kad mažai žmonių susi
rinko. Pažymėtina tai, jog 
veik nieko nebuvo iš vienybie- 
čių ir tėvyniečių, kurie tiek 
daug kalba apie “tautos me
ną”, apie “lietuvišką kūrybą” 
ir kitus gražius dalykus. Tie 
žmonės tikri liežuvio ricieriaiI

Rep.

“Mokinimas Vaiko Siuvinėti 
-Jau Perdaug”

Albert K. Dawson nuspren
dė, kad ne viskas taip, kaip 
turėtų būti, kuomet jo 11 me
tų diktas, muskuluotas sūnus 
parsinešė iš mokyklos kaval- 
kėlį audeklo ir paprašė moti
nos, kad ji jam parodytų, 
kaip siuvinėti.

Tėvas pasiuntė laiškutį ma
jorui LaGuardijai, klausda
mas: “Ką tas viskas reiškia? 
Mes nenorim, kad mūs sūnus 
būtų suknių siuvėjas. Praleidi
mas vienos valandos į savaitę 
prie išsiuvinėjimo rankšluos
čio galo; tai tik laiko gaišini
mas.” Majoras dar neatsakė į 
laiškutį.

Numažino Pieno Kainas
New Yorko mieste 3,000' 

krautuvių paskelbė, kad jos 
parduos pieną žemiau 11 cen
tų kvortą. Sakoma, kad 25 
nepriklausomi pieno pristaty
tojai tą pravedė kovoj prieš, 
Sheffield’s ir Borden’s trustą, 
kuris nori palaikyti augštas 
kainas. Trustas padaręs pel
no per paskutinį rugpjūtį 
$64,680,717.

žemdirbystės komisionierius 
P. G. Ten Eyck pašaukė ne 
pelnus padariusius, bet pieno 
nupigintojus į Albany pasiaiš
kinti.

Ar Šuo “Smudgie” ar 
“Sookie”?

Renka Ispanų Liaudžiai 
Maisto ir Drabužių

Teisėjas Benjamin Marvin 
Long Island teismabutyje tu
rėjo išrišti labai gilią proble
mą, vienok jam nepasisekė. 
Mat, Mrs. Breustal, 31-34 84
St., Jackson Heights, turi šu
nį, kurį ji užvadino “Smud
gie”, vienok jos kaimynas Jo- 

'seph Draegner sako, kad tai 
jo šuo “Sookie” ir kad Mrs. 
Breustal jį pavogė.

Teisėjas įsakė kaimynams 
šaukti šuniuką jų paduotais 
vardais, vienok šuniukas nė 
krust iš vietos. Jis neatsilie
pė nei į Mrs. Breustal šauki
mą “Smudgie”, nei į. J. Dra
egner šaukimą “Sookie”. Tei
sėjas atidėjo teismą iki lapkr. 
13 dienos.

Streiklaužiui Nepavyko 
Jūreivių Streike

Kasdien jūreivių streikas 
plečiasi New Yorke, kaip ir 
daugelyje kitų Amerikos prie
plaukų. žinoma, kuomet įvyk
sta bile streikas, bosai samdo 
streiklaužius-mušeikas suardy
mui jo.

New Yorke, pavyzdžiui, 
Frank L. Palmer, knygos 
“Darbo šnipaį Plieno Indus
trijoje” autorius streikuojan
čių jūreivių komitetui pranešė, 
kad gerai žinomas streiklau
žys, Sam “ChoW.derhead” 
Cohen, rekrutuoja vyrus iš ki
tų miestų streiklaužiauti. šeši 
streikuojanti jūreiviai nuvy
ko į Cohen kambarius, Cla- 
ridge viešbutyje. Kuomet Co
hen pamatė jūreivių piktumą,., 
tai jis tarė: “Gerai, jūs žino
te viską apie mano darbus, 
tai duodu savo žodį, kad iš
sinešdinsiu iš šio viešbučio ir 
jūsų streiko”.

“O ką gi, po velniais, reiš
kia skebo duotas žodis?—at
kirto jūreivis.

Tada Cohen, kuris sveria 
266 svarus, norėjo prasistum
ti pro jūreivius, bet vienas 
muskuluotas streikierys pagrą- 
sino jam kumščia ir jį sulaikė.

Streikieriai pašaukė polici
ją, kuri suareštavo Cohen ir 
jo padėjėją—-eks-kalinį Ching 
Tanner.

Didžiajame New Yorke jau 
įsteigta 17 stočių, kuriose pri
imama kenuotas maistas ir 
nors apdėvėti, bet dar stiprūs, 
ypatingai šilti drabužiai, ku
rie, kaip tik surenkama—tuo
jau siunčiama Ispanijos liau
dies kovotojam prieš fašizmą.

Pas lietuvius to dar nėra. 
Darbas trukdosi bandant su
daryt bendrą veikimą su kitų 
pažiūrų žmonėmis. Reiktų ne
laukus pradėti darbą.

Kovotojų Draugas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jurgis Pauliukaitis, 48 m. 
amž., 939 Grand St. mirė lap
kričio 3 d., U. S. Navai ligon- 
butyje. Kūnas pašarvotas pas 
p. Bartašiūnienę, 939 Grand 
St. Palaidotas lapkričio 7-tą 
d., Cypress Hills National ka
pinėse.

Jonas Kalinauskas, 51 m. 
amž., 51 Montrose Ave., mirė 
lapkričio 5 d., 6 vai. ryto. Pa
šarvotas 51 Montrose Ave. Bus 
palaidotas lapkričio 9 d., Šv. 
Jono kapinėse.

J. Kalinauskas paėjo iš Su
valkijos. Ilgus metus gyveno 
Brooklyne. Dirbdavo pas 
kriaučius. Buvo nariu ALDLD.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab orius Matthew P. 
Ballas (Bielauskas).

Margaret Medelinskienė, 34 
metų amžiaus, gyvenusi 316 
Menahan Street, Brooklyn, 
N. Y., mirė 4 dieną lapkričio, 
Kings County ligoninėje. Pa
laidota 7 d. lapkričio, šv. Tre
jybės kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. LeVanda-Levandaus- 
kas.

CENTRAL BROOKLYN

ALDLD 24-tos kuopos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 9 
lapkričio (Nov.), 269 Front
St., C. Brooklyne. Pradžia 8 
vai. vakaro. Visi nariai daly
vaukite.

(263-264)

Laivų Savininkams Smūgis
Galinga laivų kompanija 

International Mercantile Ma
rine norėjo, kad specialis pro
kuroras Dewey imtųsi perse
kiot streikuojančius jūrinin
kus.

Dewey viešai pareiškė, jog 
kol kas neturi ne tik įrodymo, 
bet net skundo nėra, kad jū
rininkai praktikuotų raketie- 
rizmą. Jis atsisakė kištis į 
jūrininkų streiką. i

Harlemo negrai mėsinyčių 
darbininkai laimėjo penkių sa
vaičių kovą su mėsos krautu
vių savininkais. Streikieriai 
išsikovojo algos pakėlimą, 
trumpesnes darbo valandas ir 
privertė savininkus nediskri- 
ininuot prieš negrus darbinin
kus.

PAJIEŠKOJIMAI
Ieškomas Vincas Jozėnas, taipgi 

žinomas kaipo Vincas Josiunas, paei
nąs iš kaimo Gaižunų, Linkuvos vals
čiaus, Šiaulių apskrities. .Vincas Jo
zėnas gyveno Waterbury, Conn, iki 
1908-9 metų su savo broliu Juozu 
Jozėnu. Po tam išvažiavo iš Water
bury, Conn, ir nuo tų metų neži
nia kur randasi.

Jis pats, jei gyvas, teatsišaukia, 
nes jam liko jo mirusio brolio pali
kimų dalis.

Jei kuris skaitytojų pažinojo Vin- 
.Tozėna ir žino kur iis randai, 

jeigu gyvas, arba, Jei žino, kad Jau 
miręs, temalones pranešti.

Adv. C. M. LUKOŠIUS, 
20 East Main Street, s

Waterbury, Conru
J|*l r-i I (263-265)

Elena Mikalauskaite, radviliškiete, 
dirbanti kaipo slaugė Buenos Aires 

goninėje, prašo atsiliepti jos tetai 
undrotienei ir kitus gimines, gyve- 
mčius šiaurinėje Amerikoje. Yra 
farbus reikalas del paveldėjimo, 
rašau rašyti šiuo adresu: 
Stta. ELENA MIKALAUSKAITĖ, 
c. Nagoya 2969. Buenos Aires, 

ARGENTINA.
(262-264)

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“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.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 1
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
•■"gTmmr.. ========= ■ ------ U

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglį
Prisipilkit jūsų an
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglį bekūriadami.

______ or our
fgsi^Įjaiįfnentjjlan^'

Jčffer/on.

3-2779
B*

NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

BERN. J. SHAWK0N1S 
, (A5AKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijo. e
Grabop^stės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

TEL. STAGG 2-5043

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Grabinius (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.




