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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimesit 
Pasaulį!
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Teatras mokinas veikalą “Par
tizanai.” Meniškai gražus ir 
dvasiniai darbininkiškas vei
kalas. Jo turinio gilesnis ana- 
lyzas bus duotas žurnale 
“Šviesoje,” kurio ketvirtas nu
meris pasirodys gruodžio mė
nesį.

Kadangi “Partizanai” yra 
tik vieno akto veikalas, pusėti
nai trumpas, tai tie patys ak
toriai žada susimokinti kome
diją ir sykiu sulošti, idant už- 

. ėmus visą vakarą. Labai ge
ras jų planas.

Girdėjau, kad Waterburio 
komunistai jau veda derybas 
su Liaudies Teatru, kad jo ak
toriai atvyktų ir “Partizanus” 
suvaidintų Waterburyje kada 
nors gruodžio mėnesį. Derybos 
turėtų baigtis susitarimu.

Ta proga reikėtų pasinau
doti ir kitų Connecticut miestų 
lietuviams komunistams ir pa
sišaukti Brooklyno Liaudies 
Teatro aktorius pasirodyti pas 
juos su “Partizanais.” Hart
fordo, New Haveno ir Bridge
port© draugai turėtų apie tai 
greitai pagalvoti ir imtis už 
darbo. Juk paskutinėje konfe
rencijoje storai pabrėžėme, 
kad reikia tuojaus pradėti 
rengti parengimus komunistų 
vardu. Mums simpatingos or
ganizacijos tame pagelbės.

Connecticut- draugai neuž
mirškite kitos savo pareigos. 
Atsimenate, nutarėme lapkri
čio 14 ir 15 dienomis net pen
kiuose miestuose šaukti pla
čius visų partijinių ir neparti
jinių komunistų mitingus. Iš 
Brooklyno tuose . mitinguose 
dalyvaus draugai D. šoloms- 
kas ir J. Siurba. Buvau priža
dėjęs ir aš poroj mitingų da
lyvauti, bet išėjo taip, kad lap- . . 
kričio 15 d. reikės kalbėti 0 . iv,,
Worcesterio lietuvių bolševikų tvarką DanzigO krašte. 
rengiamoje vakarienėje.

Tuos mitingus jau dabar 
pradėkite garsinti. Nuo savęs 
prašau visų “Laisvės” skaity
tojų juose dalyvauti.

bus
Tik

Kas tuose mitinguose 
svarstoma ir kalbama? 
vienas klausimas bei reikalas, 
būtent, kaip išvystyti ir pakel
ti vietos komunistinę veiklą? 
Vietos draugai ateis su pla
nais. Jie bus pavesta visiems 
s u s i r i n kusiems apsvarstyti. 
Pravedimui jų reikia didelės 
talkos. Tą draugišką talką, 
mes manome, mūsų neparti
niai komunistai mums suteiks, 
nes tai kartu ir jų revoliucinis 
darbas.

Tegul šitie Connecticut vals
tijos mitingai bus gerai pri
rengti ir revoliuciniai vaisingi!

Sakiau, kad lapkričio 15 d. 
Worcesterio komunistai rengia 
vakarienę ir koncertą. Iš 
Brooklyno važiuoja programoj 
dalyvauti dvi dainininkės— 
energingos draugės Aldona 
Klimaitė ir Lilian Kavaliaus
kaitė. Taip pat pragramoje 
dalyvaus vietinės smarkios 
meno spėkos.

Šis parengimas turėtų išdegt 
gerai, žinoma, vieni partijie- 
čiai negalės tiek daug darbo 
tinkamai atlikti. Bet Worces- 
teryje yra labai didelė grupė 
nepartijinių komunistų. Drau
gai, mes prašome jūsų pagel- 
bos, jūsų paramos.

Taigi, su kaupu išsipildė tai, 
ką čionai nesenai sakiau. Brook- 
lyno socialistai pasišaukė sklo- 
ką, o šie sugriovė darbą. Lap
kričio 7 d., įvyko tasai komi
sijų susirinkimas, kuriame Jan
kauskas turėjo pranešti, ar jie 
prisidės prie surengimo didelės 
bendros liet, demonstracijos
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Planuoja Sulygini Žydų Dau
gėjimą Palestinoje su 

Arabų Daugėjimu
JERUZALE. — Palesti

nos arabai bijo, kad per de- 
sėtką metų žydai gali savo 
skaičium pralenkti arabus 
Palestinoje. Anglijos komi
sija dabar, be kitko, svarsto 
tokį planą, nuraminti ara
bams, kad jų nenustelbs žy
dai. Jeigu per metus Pales
tinoj gimimais pasidaugina 
arabų pavyzdžiui, 25 tūks
tančiais, o žydų skaičius gi
mimais padaugėja 7 tūks
tančiais, tai per metus įleist 
i Palestiną tik 18.000 žydų 
iš kitų šalių. Tuo būdu vie
nos ir kitos tautos žmonių 
daugėjimas tame krašte bū
tų kas metai sulyginamas, 
atsižiūrint į gamtinį jų pri
augimą gimimais.

Chicago, Ill.—Įteikė rezi
gnaciją Socialistų Partijos 
centro sekretorius Clarence 
Senior. Jis pasitraukia iš 
tos vietos nuo naujų metų.

L E N K AI DEMONSTRANTAI 
REIKALAUJA GIN KLU SU
TVARKYT NAZ1US DANZIGE

Danzig. — Naziai užpuolė 
ir apdaužė du lenku juod- 
viejų namuose. Lenkai savo 
prieplaukoje Gdynė i e del to 
suruošė demonstraciją, šau
kdami: “Duokite mums erin- 

mes sugražinsime n

Megdeburg, Vokietija.— 
Nuteista 20 komunistu 6 
mėnesiams iki 6 metu kalė
jimo už priešfašistinį veiki
mą.

Brooklvne už Ispanijos kovoto
jus. Jankauskas pareiškė, kad 
jie nutarė neprisidėti, nes jiems 
per žemas dalykas. Klausėme, ką 
darys socialistu kuopos komisi-! ka. 
ja. Ji pareiškė, kad ir ii ne
prisideda, kad jinai eina iš vie
no su skloka.

Bet dar ne viskas. Amerikos 
Lietuvių Kongreso Pild. Komi
tetas siunčia dr. Montvydą da
lyvauti Brooklyno konferenci- Į 
joj. Brooklyno komiteto valdyba | 
norėjo surengti didelį bendrą ■ 
masinį mitingą Lietuvos reika- ’ 
lais, kuriame kalbėtų Dr. Mont- i 
vydas ir kiti. Kiek aš supran
tu, Dr. Montvydo išlaidas pa
dengia komitetas. Bet skloka ir 
mūsų broliai socialistai užbėgo 
už akių ir tokį mitingą suardė, Paryžiaus parodos komi- 
tai yra, jie pranešė, kad jie sįonierius antrininkas Fr. 
parėmė Montvydą ir tą dieną Latour pasiuntė UŽUOiautOS 
ir rengia savo vardu mitinga. . ., , , .¥1
Taigi, bendras kongreso komite- " apgailestavo laiska Ch. 
to mitingas Lietuvos reikalais Maurass UI. fašistui įkalin- 
neįvyksta. Sako, kad Dr. Mont- tam už kurstymus^ prieš 
vydas apsiėmęs jiems kalbėti. Liaudies Fronto valdžią. Už 
Ar tiesa? | tai dabar socialistas minis-

--------  j teris pirmininkas L. Blum
Beje, kai kurie LSS 19 kuo- pavarė Latourą iš tos vie-

ir rengia savo vardu mitingą. 
Taigi, bendras kongreso komite- 

pos nariai sako, kad kuopos su
sirinkimas išrinko tą komisiją 
tartis su komunistais kaip Ispa
nijos, taip Dr. Montvydo atvy
kimo reikais. Bet gi ’komisija, 
Jankausko agento Antanaičio 
vadovaujama, tarėsi ir susitarė 
ne su komunistais, ne su kon
greso komiteto valdyba, bet su 
Strazdu ir Jankausku.

Tegul tai žino Brooklyno lie
tuviai—tegul jie žino, kas čio
nai griauna to paties kongreso 
reikalus.

Organizuoja 500,000
Plieno Darbininkų į

Industrinę Uniją Nuo Sostines Madrido
BOSAI ŽADĖJO PRIDĖT 
ALGOS, IDANT UŽKIRST 

KELIĄ UNIJAI

PITTSBURGH, Pa. — In
dustrinių Unijų Organi
zavimo Komitetas jau įtrau
kė į uniją 90,000 plieno dar
bininkų. Vieni jų buvo neor
ganizuoti, kitus bosai laikė 
savo apgavingose kompaniš- 
kose unijėlėse.

Dabar Plieno Darbininkų 
O r g a n i žavimo Komitetas 
svarsto planus su Industri
niu Unijų Komitetu, kaip 
pasmarkint darbą suorgani
zavimui 500.000 plieno dar
bininkų į unija.

Industrinis Komitetas iš
leido nlieno darbininkam at
sišaukimą, kuriame, be kit
ko, sako, kad fabrikantai 
nori juos apgaut. Plieno fa
brikantai, mat, žada “gra
žiuoju” pakelt darbininkam 
algą 10 nuošimčių; bet 
tuom prižadu jie nori tik 
atitraukt savo darbininkus 
nuo įstojimo į uniją.

Vakaru Marininkai Už
gina Rytiečių Streiką
SAN FRANCISCO, Calif. 

—Pacifiko vandenyno pa
kraščio Marininku Unija 
karštai užgiria jūrininkų 
streiką rytuose. Atlanto 
vandenyno pakraštyj. Smer
kia Grange’a it kitus Tarp
tautinės Jūrininku Unijos 
vadus, kurie stengiasi sulau
žyti rvtiečių jūrininku strei- 

Šie supuyę vadai iš
vien su laivų kompanijomis 
renka skebus ir gengsterius 
streikui laužyti.

New York. — Jūrininkų 
streiko Strategijos Komite
tas lapkr. 9 d. paskelbė tie
sioginę kovą prieš streiklau
žius ir gengsterius.

L. Blum Veja Fašistus 
Iš Atsakingų Vietų

PARYŽIUS. — 1937 me- 

tos.
Blum kelios dienos atgal 

išmetė iš oficialės Havas ži
nių agentūros direktoriato 
P. Guimer’į, kaipo fašistų 
pritarėją.

New York, lapkr. 9.— 
Pranešama, kad vakarinėse, 
pietinėse ir rytinėse Ameri
kos prieplaukose yra už- 
streikuota jau apie 300 lai
vų.

“Pagerbta” Mergina Angly 
Seimo Atstovė

L O N D O N. — Anglijos 
seimo atstovų rūmo pirmi
ninkas paskyrė atstovę 
Horsbrugh’aitę pirm utinę 
atsiliepti į karaliaus Edwar- 
do kalbą seime. Tai dar 
pirmą sykį Angliios istori
joj suteikiama tokia “gar
bė” moteriai seime.

Roosevelt Reikalausiąs 
Suvaržyt Vyriausio 

Teismo Sauvalių
WASHINGTON.— Prezi

dentas Rooseveltas lapkr. 9 
d. pradėjo pasitarimus su 
demokratiniais k o n g r eso 
vadais bei jų. komisijomis, 
kaip toliau vykdyti Naujo
sios Dalybos planus.

Vienas iš klausimų, ku
riuos Rooseveltas svarsto su 

_SaV0. iankr.14 8 T bendra? minėjo
19 metų sukaktį nuo bolševi
kų revoliuciios Rusiioj. De
monstravo 150,000 žmonių. 
Sustoję ant Katalonijos nrp- 

|vincijos valdžios rūmo bal
kono. stebėjo pramaršuojan- 
čia demonstraciia augštieji 
valdininkai ir Sovietų Są
jungos genetalis konsulas 
Vladimir ^A. Ovseienko. Sa
vo kalboj jis sveikino didvy
riškus kovotojus prieš fašiz
mą Ispanijoj ir užtikrino 
jiems galingą Sovietų para
mą.

yra padarvt toki pataisymą 
Jungtiniu Valstijų konstitu
cijai, kad šalies1 Vyriausias 
Teismas toliau negalėtu nai
kinti kongreso išleidžiamus 
jstatvmus, taikomus naudai 
darbininkų bei farmerių.

Vyriausias Teismas neuž
ilgo svarstys. ar palikt ar 
panaikint tokius Naujosios 
Dalvbos įstatymus, kaip 
darbo santikių aktą, elekt
ros Šerų meklervstės apribo
jimo įstatymą ir kt.

Jeimi Vyriausias Teismas 
panaikins Šiuos įstatymus 
neva knin “priešingus kons
titucijai,” tuomi dar labiau 
nakurstys judėjimą, reika
laujantį atimt iš Vyriausio 
Teismo tokią sauvališką ga
lia, v

Biznis Prašoko Skaičių 
Samdomų Darbininkų
WASHINGTON. — Val

diška Federalio Rezervo 
Bankų Komisija lapkr. 8 d. 
raportavo, jog per pirmus 
10 mėnesių šiemet biznis 
Jungtinėse Valstijose buvo 
augščiau pakilęs negu bet 
kada nuo 1930 metų. Tūlose 
pramonėse gamyba viršijo 
1923-1925 m. laipsnį 6 iki 10 
nuošimčių.

Bet darbininkų skaičius 
pramonėje toli atsilikęs nuo 
biznio pakilimo. Kodėl? 
Todėl, kad samdytojai, ypač 
po NRA panaikinimo, įvedė 
ilgesnes darbo valandas ir 
dar skubesnę mašineriją, — 
sako komisijos raportas. Ir 
del šios priežasties vis lie
kasi milžiniška bedarbių ar
mija.

“Betinęs” už Landoną, Polici- TerSo11 A/fi1irdrGv»Loi 
jos Galva 3 Mylias Tačkoj ISpailŲ IVllilCininKai

Vežė Rooseydlo Rėmėją į \ZįS AtOlUSS FaŠlStUS
BRIELLE, N. J.—Jeigu 

Landonas bus išrinktas pre-1 
zidentu, tai tu mane turėsi 
tris mylias tačkoj (vylbery) 
vežti, o jeigu Rooseveltas 
laimės rinkimus, tai aš tave 
tačkoj tris mylias vešiu, — 
tokias lažybas (betus) buvo i 
padaręs šio miestelio polici- į 
ios galva G. W. Legg su pi
liečiu W. Moore. ,

Todėl praeitą sekmadienį, nią, kuri susirinko sekma- 
dideliame lietuje, policijos dienį prie bažnyčios demon- 
viršininkas ir vežė tačkoj straciniai sveikint kardino- 
Moore’ą tris mylias. Moore ją Faulhaberį, kaipo kovo- 
važiavo iškėlęs vėliavą su toją už katalikų teises prieš 
užrašu: “Aš ir Rooseveltas nazius.
Laimėjome.” O policijos j________________________
viršininkui buvo prie kojos ' _ • • ir •• ir
prisegta iškaba: “Aš Pra- Industrinių Unijų Komi- 
laimėjau.” 1

Paryžius. — Gresia 150,- 
000 maisto išvežiojimo dar
bininku streikas, jeigu sam
dytojai nepatenkins unijos 
reikalavimų.

150,000 ISPANU BARCELO- 
NOJ MINĖJO SOVIETINĖS 

REVOLIUCIJOS SUKAKTI
BARCELONA. Isnaniia.- 

I įvairių partijų darbininkai

GENEROLO FRANCO
PRIŽADAS MAURAMS

C A S A BLANCA, Franc. 
Morokko.—Pranešama, kad. 
Ispanijos fašistų komandie- 
rius p'en. Franco žada “sa
vivaldybe” maurams • Ispa
niškoj Morokkoi, jeigu fa
šistai laimėtų sukilimą prieš 
Ispanijos respubliką.

NEPILKITE KEROSINO 
PEČIUI PRAKURTI

Timmins, Ont., Canada.— 
Mainieris A. Charbonneau 
užpylė kerosino ant anglių 
užkurtame pečiuje. Del to 
kilo gaisras, per kurį sude
gė 5 jo vaikai. Jis pats da
bar ligoninėje

Prancūzų Darbininkų Demon
stracija Privertė Paleisti 

Areštuotą Komunistą
PARYŽIUS. — Darbinin

kai, demonstruodami prieš 
Chambery teismą privertė 
naliuosuoti vieną iš dviejų 
komunistų, kurie buvo areš
tuoti už dalyvavimą užpuo
lime ant italų fašistų para
do su jų konsulu prieky j.
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Naziąi Uždraudė Miniai 
Sveikinti Kardinolą

M U N ICH, Vokietija. — 
Hitlerio juodoji policija 

i “mandagiai” išsklaidė mi-

tetas Atmeta Green o 
Siūlomą Neva “Taiką”

PIT T S B URGH, Pa. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Wm. Green 
pakvietė Johna L. Lewisa, 
pirmininką Industrinių Uni
jų Organizavimo Komiteto, 
pasitart anie taikos padary
mą tarp Federacijos ir to 
komiteto. Bet savo pakvie
timo laiške Green ispėio 
L?wisą, kad “aš neturiu tei
sės permainvti politiką, ku
rią nustatė Federacijos pil
dančioji taryba.” O ši ta
ryba, kain žinoma, suspen
davo iš Federacijos 10 di- gįstu kareivių tik iš prievąr-
džių uniju. jeigu jos orga
nizuos darbininkus į indust
rines unijas.

Atsakydamas i Greeno 
pakvietimą, todėl. Lewis pa
reiškė. kad jeimi Green lai
kosi tokios politikos, tai nė
ra ko su iuom ir kalbėtis. 
Svkiu Lewis priminė Gree
nin’. kad jo vadovaujama 
pildančioji taryba sulaužė 
Federacijos konstituciją 
tuom suspendavimu 10 uni
jų. Lewis sako: Darbo Fe
deracijos valdvba turi pri
imt suspenduotas unijas at
gal ir pripažint teisę orga
nizuot neorganizuotus dar
bininkus į industrines uni
jas. Tik tada galima bus 
svarstvti anie susitaikvma 
tarn Industrinio Unijų Ko
miteto ir Darbo Federacijos 
viršininkų.

Vokiečių Kalbos “Valymas”
BERLYNAS. — Nazių 

vadai nusprendė išblėsti iš 
vokiečių kalbos tūkstančius 
įsigyvenusių’t a r p t autinių 
žodžių; vietoj “automobil” 
bus “' ‘ ‘ *
mokslinės 
vumo teorijos bus naudoja
ma “Bezeuglichkeitsanshau- 
ungsgesetz,” ir kiti panašūs 
suvokietinimai.

nes Einšteino relaty- PARTIJOS RINKIMŲ

Berlynas. — Nazių val
džia skelbia, kad šalies biz
nis pakilęs virš 1928 m. laip
snio; bet negarsina fakto, 
kad taksai padidėjo 75 nuo
šimčiais.

FAŠISTAI DAR NEUŽĖ
MĖ UPES TILTŲ Į PATĮ 

MADRIDO MIESTĄ

MADRID, lapkr. 9.—Per 
paskutines 48 valandas fa
šistai nuolat bombardavo 
respublikiečius, ginančius 
Madridą iš pietų-vakarų ir 
pietų-rytų; bet visai menkai 
telaimėjo, — sako United 
Press pranešimas.

London, lapkr. 9.—Ispanų 
fašistai jau sekmadienį bu
vo pasigarsinę, būk užėmę 
Mazanarės upės tiltus ir 
jais perėję į Madridą. Bet 
dar ir šiandien tebėra tiltai 
respublikos gynėjų rankose. 
Po tiltais respublikieciai 
yra pakasę dinamito. Jeigu 
negalėtų atlaikyti, tai iš
sprogdintų tuos tiltus.

Kode! Nesprogsta Fašistų 
Kanuolių šoviniai

MADRID, lapkr. 9.—Dau
guma fašistu šovinių, krin
tančių į Madridą, visai ne
sprogsta. Viename iš tokių 
“nebylių” šoviniu atrasta 
įdėtas raštelis: “Kol aš 'esu 
artileristas, nė vienas mano 
iššautas šovinys nesprogs.”

Įžiūrima, kad daugelis fa- 

tos šaudo ir taiko pro Šalį 
arba leidžia nesprogstančius 
šovinius.

Pasirodo, kad fašistai dar 
nepaėmė nė buvusių karalių 
parko Madrido skverne.

Pranešama, kad fašistų 
lėktuvu bombomis likę už
mušta Madride 200 žmonių.

Radio ir telegrafo prane
šimais, Liaudies Fronto mo
terys ne tik šaunamais gin
klais. bet durtuvais atakuo
ja fašistus. Savo smarkumu 
jos viršijančios ir daugelį 
vyrų, respublikos milicinin
kų.

Kataloniia Žada Galingų 
Talką Madridui Apgint

BARCELONA. Ispanija.- 
Katalonijos provinciios vy
riausybė šaukia Madrido 
gynėjus bent dar kelias die
nas atremti fašistus, kol iš 
Katalonijos pribus galinga 
kariška talka Madridui ap-

AUKOS KOMUNISTU

KAMPANIJAI
> j

Antanas Ražanskas, l
Hillside, N. J. 2.00

Magdė Radzevičienė,
Brooklyn, N. Y. 1.50 I

J. Varnagiris,
S. S. Pittsburgh, Pa. 1.00

F. Grybas,
No. Adams, Mass. 1.00

V. Bogužienė,
..T kŠS '

West View, Pa. .25 V

I
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iš išsigimėlių trockistų-zinovjeviečių' 
niekšiškų darbų, ateityje mokės kur kas 
geriau pasisaugoti dviveidžių teroristų 
niekšiškų žygių.

Kas Yra Tie Maurai?

Nužudė!
Vokietijos budeliai naziai ir vėl nužu

dė vieną žymiausiųjų tos šalies proleta
riato vadų—draugą Edgarą Andre.

Drg. Andre buvo Vokietijos Komunis
tų Partijos veikėjas ir vienas vadų. Jis 
tapo suareštuotas tuojau, kai naziai pa
sigrobė galią Vokietijoj. Išlaikytas ilgai 
kalėjime, pagaliau, šių metų liepos mėn. 
10 d., Andre buvo nusmerktas mirti. Tei
sme fašistai jį kaltino atsakomybėje už 
žuvusius fašistus tūloj demonstracijoj 
(dar prieš 1932 metus), kurioj žuvo keli 
naziai.

Visi liudijimai ir kaltinimai buvo klas
tingi—panašūs į tuos, kuriuos Vokietijos 
fašistai primėtė Dimitrovui del sudegini
mo reichstago namo (kurį patys fašistai 
uždegė)..

“Savo vardu ir vardu savo Partijos,” 
sakė d. Andre teisme, “aš nepritariu ir 
griežtai atmetu individualinį terorizmą. 
Ne mes esame teroristai, bet jūs!” griež
tai pareiškė jis.

“Aš veikiau taip, kaip visuomet žadu 
veikti. Dariau viską, kad padėjus Vo
kietijos žmonėms nepatapti fašistinio 
barbarizmo aukomis.”

Šitie drąsūs ir kartūs teisybės žodžiai 
fašistams buvo perdaug. Dėlto jie nuta
rė jo gyvo nepaleisti, nepaisant protestų, 
kuriuos siuntė tūkstančiai 'pasaulio dar
bininkų, farmerių ir intelektualų fašis
tams.

Tebūva šitas Vokietijos budelių baisus 
darbas mums įspėjimu. Atsiminkim, 
kad jie dar tebelaiko kitą labai žymų 
Vokietijos proletariato vadą, d. Thael- 
manną ir tūkstančius kitų kovotojų.

Reikalaukim jiems laisvės !
Protestuokim prieš tuos barbarus, 

prieš tuos nevidonus budelius dėl d. And
rės mirties!

Jonas T. Zuris Išrinktas Teisėju 
Chicago j e

Iš Chicagos pranešama, kad Chicagoje, 
pereitą antradienį municipalinio teismo 
teisėju išrinktas lietuvis Jonas T. Zuris. 
“Vilnis” sako, jis gavo 254,840 balsų.

Tai pirmas lietuvis teisėjas Chicagoje. 
Gerai, kad lietuviai dalyvauja politikoje 
ir tampa išrinkti. Vienok tik tuo klausi
mas neu'žsibaigia. Su tuo turi būti aiš
ku, kokis lietuvis: reakcininkas ar pažan
gus žmogus? Gali būti lietuvis reakcinin
kas, kuris smerks streikierius kalėjiman, 
kuris tarnaus išnaudotojams. Tokis, aiš
ku, darys gėdą tautai. O jei teisėjas (lie
tuvis) bus pažangus žmogus, jis gali pa
kelti lietuvių vardą kitų tautų žmonių 
akyse.

Liekasi palaukti ir pamatyti, koks bus 
p. Zuris. Priešrinkiminės kampanijos 
laiku “Vilnyj” buvo išreikšta apie p. Zu- 
rį nemažai abejojimų. Pagyvensime, — 
pamatysime.

Ne Visi, Ne!
“Liet. Žinios” paduoda sekančią iš

trauką iš fašistinės “poezijos,” tilpusios 
“Jaunosios Lietuvos” num. 8-9:

Aš suprantu, kad mes gražiai 
velnięp keliaujam—

ir aš ir tu ir mes visi.

Kas “visi”? Smetonininkai-fašistai? 
Galimas daiktas. Bet Lietuvos žmonės, 
liaudis su jais neina; jiems su fašistais 
nepakeliui!

Revoliucinio Budrumo Reikalas
Baltarusijos Komunistų Partijos Cent

ro Komiteto sekretorius d. N. Gikalo, ra
šydamas “Pravdoje” apie trockistų-zi- 
novjeviečių teroristinius darbus ir rei
kalą revoliucinio budrumo, be kitko, pa
brėžė:

Juo labiau reikalingas ypatingas budru
mas mums, dirbantiems Baltarusijoj prie ri
bos su kapitalistiniu pasauliu, kur jau po 
partinių dokumentų patikrinimo ir apmai- 
hymo buvo iškelti trockistiniai zinovjeviški 
baltagvardietiškai banditiški elementai, ku
rių kontr-revoliucinis veikimas pas mus Bal
tarusijoje taip pat turėjo kiaurai dviveidiš
ką, provokatorišką pobūdį.

Kontr-revoliucinio trockistiniai zinovje 
viško teroristinio centro bylos tardyme bu 
vo nustatyta, kad kaip sykis per Baltarusi 
jos teritoriją, išnaudodamas bolševikiško bu 
drumo susilpnėjimą pas kai kuriuos komu 
nistus ir net atskiras partines organizaci 
jas, priešas vykdė savo ryšius su užsieniu 
Žinoma, kad vienas iš Trockio emisarų, 01- 
bergas, sušaudytas kontr-revoliucinio troc 

. kirstiniai zinovjeviško čentro byloje, uolu 
darbavosi Minske ir turėjo čia, kaipo sav • 
bendrininką, vieną iš laikraščio “Zvezda” va
dovaujančių darbiniiikų—Rozenbliumą.

Drg. Gikalo savo straipsnį užbaigia:
Kartu su tuom mūsų pareiga—pasiek ,i 

tokio budrumo pakilimo, kad nė viena pri •- 
šo ranka negalėtų kėsintis ant mūsų soči - 
lietinės šalies, kad nė viena piktadary! ė 

t prieš partiją ir valstybę negalėtų įvykt i, 
kad niekeno iš mūsų nesudrebėtų ranka d ;1 
priešo sunaikinimo.
Be abejo, Sovietų Baltarusijos ir visi s 

y HBovietų Sąjungos komunistai, pasimokinę

I f. į
I . <
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“Studijos” Apie Užsienio 
Lietuvius

Katino spauda rašo, kad spal. mėn. 18 
d. Kauno Universitete prasidėjo paskai
tų eilė apie užsienyj gyvenančius lietu
vius. “L. Ž.” rašo, kad ši “problema bus 
akademinėje plotmėje peržiūrėta mūsų 
giliausių užsieninių lietuvių žinovų ir ty- 

■ rinėtojų.” Be kitų, dr. Račkus patapo 
tuo “žinovu” ir jau skaitė paskaitą apie 
SLA ir SLRKA. Abejojame, ar toki ži
novai ten bešališkai klausimus riš. Dr. 
Račkus, puikiai atsimename, savais lai
kais važinėjo po Ameriką ir dergė socia
listus. Tai buvo dar karo laikais, bet 
abejojame, ar dr. Račkus pakeitė savo 
pažiūras, ar jis išsirito iš klerikališko 
lukšto. Na, o sąmoningas klerikalas nie
kad nepasakys kalbos ar paskaitos apie 
kitų sriovių žmones bešališkai.

Jei jų “studijos” bus panašios į Kaune 
išleistą knygą “Pasaulio Lietuviai,” jei 

i tas studijas darys tik smetoniški žmo- 
: nes, tai galima sau įsivaizduoti, kaip jie 
' perstatys, sakysim, lietuvių darbininkų 

judėjimą Jungtinėse Valstijose, Kanado- 
! je, Pietų Amerikoje bei Sovietų Sąjun- 
! goj. Karikatūrą iš visko padarys, nieko 

daugiau.

Numirė Ignotas Dasinskis
Spalių mėn. 30 d. Lenkijoj numirė tos 

šalies social-demokratų vadas, Ignacy 
Daszinsky ((Dašinskis). Jis turėjo 70 
metų amžiaus. Jam teko valgyti caris- 
tinės Rusijos ir Austrijos kalėjimų duo
nos.

Tai buvo senas veikėjas Lenkijos socia
listų eilėse. 1910 metais jis buvo pakvie
stas Amerikos lenkų socialistų į Jungti
nes Valstijas, kur sakė eilę prakalbų.

Tuojau po karo, Dašinskis veikė drau
ge su Pilsudskiu už atsteigimą Lenkijos 
nepriklausomybės, o paskui abu jie rėmė 
karą prieš Sovietų Rusiją. Bet ilgainiui 
jo ryšiai su Pilsudskiu nutrūko, kai pa
starasis pradėjo savo buvusius draugus 
kišti kalėjimuosna.

Pastaruoju laiku Dašinskis,'kankina
mas džiovos, smarkiai sirgo ir negalėjo- 
aktyviai viešame veikime dalyvauti.

Kokios jo pažiūros buvo į bendrą fron
tą su komunistais ir Liaudies Frontu -- 
neturime žinių.

Nepaisant visko, Dašinskis buvo žymi 
• figūra socialistiniame judėjime.

nugarkaulį.
Antra, ispanai fašistai iš

naudoja morokkiečių atsiliki
mą. Ispanai fašistai, kaip ir 
Rusijoje baltagvardiečiai pi
liečių karo metu, vartoja vi
duramžių karo taktiką — jie 
Užsienio Legionui ir maurams 
leidžia plėšti užimtus mies
tus. Jie grūmoja ir Madridą 
pavesti maurų ir legiono va
liai kelioms dienoms po užė- 

mo ir jai teko mažesnis kąsnis. rn^m0’ ns #eiuoju nepa- 
Morokkiečiai neapkenčia savo 
“globėjų” ir prieš juos vedė ir . . .
veda kovą. Visi pamename, ko- sukilimo pradžioje 
kios aštrios karo kovos buvo Is- ^uos. maarus> kurie buvo prie- 
panijos ir vėliau Francijos Mo- fašistų^ žygiams. Po to 
rokkoj 1921-1926 metais. ___
šio klausimo verta kiek apsi
stoti.

1921 metais Ispanijos kara
lius su imperialistais sumanė 
labiau pavergti morokkiečius. 
Prieš tai sukilo riffai vadovys
tėje Ab-El-Krimo. Jie grei
tai organizavosi ir stojo karan 
prieš ispanus. 1921 metų pa
baigoje ties Anaulu morokkie
čiai sunaikino 15,000 ispanų ar
miją, užmušė ispanų vadą Silus- 
trą, kurio galvą vežiojo po mie
stelius ir rodė savo gyvento
jams, keliant juos prieš pavcr- 
gikus. Ispanijos karalius siun
tė vis daugiau armijos prieš 
riffus. 1924 metais Morokkoj 
Ispanija jau turėjo 150,000 ka
reivių, pakraščius apguldinėjo 
karo laivai, bet negalėjo įveikti 
50,000 morokkiečių. Tais pat 
metais morokkiečiai antrą ispa
nų karaliaus armiją iš 20,000 
kareivių sunaikino.

Riffų, berberų ir maurų suki
limas įgavo aštrų pobūdį. Jis 
plėtėsi toliau. To nusigando 
Francija ir 1924 metais atėjo 
Ispanijai į pagelbą pasiųdama 
Afrikon 200,000 armiją. 300,- 
000 francūzų ir ispanų su ge
riausia karo technika užpuolė 
riffus. Mūšiai buvo dideli. Ka
ras baigėsi susitaikymu, kada 
sukilusios liaudies vadas'Ab-El- 
Krimas parsidavė užsienio im
perialistams. Iš karto neva buvo 
pripažinta pusiau laisva riffų 
respublika, bet 1926 metais ji 
galutinai panaikinta.

Riffų karas su Ispanijos ir 
Francijos armijomis kainavo 
dešimts tūkstančių gyvasčių. 
Vien ispanų buvo virš 20,000 iš
mušta. Jis yra gerai atmintyje 
tarpe morokkiečių.

Kodėl Maurai su Fašistais?
Kodėl maurai eina su fašis

tais prieš Ispanijos liaudį? Tam 
yra kelios priežastys. Viena, 
jie mano, kad Ispanijos liaudies 
valdžios sumušimas suteiks 
jiems tautinę laisvę. Ispanijos 
Liaud. Fronto valdžia padarė 
klaidą, kada ji į Ispanijos Mo
rokko pasiuntė generolą Fran
cisco Franco, dabartinį fašistų 
vadą. Franco ten susisuko liz
dą. Ispanijos Morokkoje buvo 
Užsienio Legionas, apie 20,000 
kareivių, kurie yra samdyti. Ta
me legione tarnauja daug rusų 
baltagvardiečių ir kitokių pa
saulio išmatų. Tas legionas ir 
virto fašisto Franco vyriausia 

I jėga. Morokkoj buvo pirm fa- 
1 šistų sukilimo apie 15,000 kar
eivių mobilizuotų iš maurų, rif
fų, berberų, kuriems vadovavo 
ispanai fašistai oficieriai. Is
panai fašistai pažadėjo morok- 

Morok-i kiečiams tautinę laisvę, nors jie 
juos rengiasi dar daugiau pa-

Ispanijos fašistai prieš Liau
dies Frontą naudoja afrikiečius 
maurus. Kas jie yra? Iš kur at
sirado? Kodėl tarnauja fašis
tams? šie ir daugelis kitų klau
simų interesuoja mūsų skaityto
jus.

Maurai yra iš Morokkos — 
šiaur-vakarinės Afrikos dalies. 
Ši vieta yra kaulas, už kurį ėda
si imperialistai. Savo laiku So
vietų Raudonosios Armijos va
das, Frunze rašė:

“Morokko visada buvo pasau
lyje viena iš skaudžiausių impe
rializmo vietų. Bėgy j e dviejų 
pasta/rųjų dešimtmečių įvykiai 
tame nedideliame šiaur-vakari- 
niame Afrikos kampe nekarta 

'jau grūmojo uždegti pasaulinio 
karo gaisrą.”

Kas yra Morokko? Morokko 
yra ta dalis Afrikos, kuri arti
miausia susiartina su Europa, 
čia Afriką nuo Europos skiria 
tik Gibraltaro vandens perlaja 
(15 mylių pločio ir 40 mylių 
ilgio.) Gibraltaras jau per 
šimtmečius yra svarbus, nes. jis 
sudaro, kaip kokius vandens 
vartus. Europoj yra Ispanijos 
žemė, bet čia Anglija jau nuo 
senai įsidrūtinus ir pasibudavo- 
jus galingiausią tvirtumą Gib
raltarą. Afrikos pusėj Morok
kos dalį valdo Ispanija, o šiaur
vakarinį kamputį — Tangierą 
bendrai valdo Ispanija, Franci- 
ja, Anglija ir Italija, nes nega
li juom pasidalinti.

Morokko yra kalnuota šalis. 
Iš dviejų pusių "vanduo—vaka
ruose Atlanto vandenynas, o 
šiaur-ryči-uose Viduržeminės jū
ros. Morokko užima 219,000 
keturkampių mylių žemės plo
tą ir turi apie 6,000,000 gyven
tojų; Veik visą ją valdo Franci- 
ja. Ispanijos Morokko užima 
tik 18,200 keturkampių mylių 
plotą ir turi apie 800,000 gyven
tojų. Ispanijos Morokko tęsia
si, kaip siaura juosta, iš vaka
rų į rytus Viduržeminių jūrų 
pakraščiu. Ispanijos Morokko 
turi apie 220 mylių ilgio ir nuo 
20 iki 40 pločio.' Bendrai impe
rialistų valdoma Tangier užima 
tik 225 keturkampes mylias ir 
turi 60,000 gyventojų, tai Tan
gier prieplauka su mažu žemės 
kampeliu.

Kol ant jūrų viešpataus karo 
laivynai, kol vandens susisieki
mas bus parankiausias ir pi
giausias, kol gyvuos imperializ
mas pasaulyje, tol Gibraltaras 
su pietiniu Europos kampeliu ir 
Afrikos dalis (Morokko) bus 
viena iš labiausiai pavojingų 
vietų.

Kaip Gyvena Maurai?
Šiaur-vakarinės Afrikos gy

ventojus berberus praminė 
maurais dar rymiečiai. Jie taip 1 
vadino visas berberiškas ir se
mitiškas tautas, Dabar Ispa
nijos Morokko gyventojai yra 
riffai, kurie gyvena pačiame 
šiauriniame krašte, kiek į pietus 
gyvena kabulai, ten yra apie ! 
f>8,000 europiečių, virš 12,000 
£ydų ir negrų.

Kaip Ispanijos Morokkoj, taip 
ir kitose jos dalyse, yra augštų 
kalnų, bet žemė gera, 
kos gyventojai užsiima žemdir 
byste—sėja kviečius, miežius, vergti, prispausti ir išnaudoti 
avižas, kukuruzus ir kitokius ja- bendrai su Hitleriu ir Mussolį- 
vus. Derlius geras. Morokko- niu. Bet ispanai fašistai morok- 
je yra plačiai išsiplatinus sodi- kiečiams sako: “Padėkite mums 
ninkystė—alyvų, vynuogių, fini- sumušti Ispanijos valdžią ir jūs 
kų ir kitokių sodų. Nemažą ro
lę vaidina ir gyvulininkystė. 
Morokkoje yra ir iškasamų tur
tų : geležies, vario, marganco, 
sidabro ir aukso. Vietomis yra 
fosforitų • ir žibalo. Morokkie- 
čių kultūra žema, nes Europos 
imperialistai rūpinasi juos lai
kyti pavergtus. Morokkiečių 
apgavimui Francijos ir Ispani
jos imperialistai skelbėsi, kad 
jie yra tik protektoriai Morok
kos, o šalis “laisva,” jai net sul
tanas Sidi laikomas Fez mieste, 
bet tikrumoje kraštą valdo 
Francijos ir Ispanijos imperia
listai. ,!

Morokkos Pavergimas
Morokkos pavergimas prasi

dėjo anksti pereitame šimtme
ty j, bet smarkios kovos ėjo dar 
ir šiame šimtmetyje. Franci- 
ja labiausiai Morokkoj įsigalė
jo tarp 1907 ir 1918 metų. Is
panija turėjo mažiau pasiseki-

šistinės Hearsto laikraščių 
propagandos prieš darbo 
unijas.

Tatai matydamas, Hears- 
tas dabar prašo žmones už
miršt rinkimų kampanijos 
“išsišokimus.”

Žmonių būriai taip pat 
grobe ir draskė fašistiniai- 
republikonišką “ C h i c a go 
Tribune.”

siduos. Valkatos pasiukvatina 
lobiu. Trečia, fašistai pačioje 

sušaudė

fašistai įvedė griežtą discipli
ną. Maurų pulkuose ant kiek
vienų 5 kareivių yra vienas 
fašistas oficierius.

Prieš Ispanijos liaudį kau
nasi apie 50,000 maurų ir Už
sienio Legiono kareivių. Mau
rus, riffus ir berberus fašis
tai daugiausiai demagogijos 
keliu apgavo. To pat siekia ir 
Francijos fašistai; jie Afrikoj 
įvairias tautas, įvairių Franci
jos kolonijų gyventojus, kurs
to prieš Franciją ir ten nori 
pasidaryti savo sukilimui cen
trą.

Mes manome, kad Ispanijos 
Komunistų Partijos aiški poli
tika kolonijų klausimu, nuola
tiniai atsišaukimai, radio kal
bos į , Morokkos gyventojus 
laikui bėgant ištrauks maurus 
iš fašistų armijos tarpo, o tai 
būtų didelis fašistams smūgis.

D. M. š.

Chicagiečiai Grobė, Draskė 
Fašistinius Laikraščius

CHICAGO. — Prezidenti
nių rinkimų naktį žmonės 
grobė fašisto Hearsto “Am- 
erieaną” nuo daugelio laik
raščių “standų” ir sudras
kė; bet už tai atlygino jo 
pardavinėtojams. Daugis 
žmonių buvo įnirtę del be
galinių Hearsto plūdimų 
prieš Rooseveltą ir del fa-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
U. V., So. Boston, Mass. — 

Ačiū už korespondenciją, bet 
negalėsime dėti “Laisvėn”, nes 
apie “Laisvės” bankietą, kuris 
įvyko rugsėjo 3 d., savo laiku 
buvo atžymėta. Dalykas jau 
labai senas.

ŠYPSENOS
Nieko Blogo.

Jonukas parėjo namo iš 
gatvės, kur jis žaidė su sa
vo draugais.

Jo motina tik apžvelgė jį 
ir sako: “Et, koks tu nege
ras vaikas, Jonuk! Išleidau 
tave naujomis kelnaitėmis, 
o dabar, žiūrėk, kokis dide
lis šmotas tavo kelnaičių iš
plėštas !”

Jonukas: “Nusiramink, 
mama, čia nieko tokio blo
go; aš tą išplėštą šmotą ki- 
šeniuje parsinešiau.”

J. Robziw

Saugiausias Būdas.
Pati: “Kai tik aš kalu vi

nį, aš visada nusimušu sau 
pirštus. Argi nėra būdo, 
kaip aš galėčiau to išveng
ti?”
•Vyras: “Taip, brangioji, 

yra labai saugus būdas. 
Laikyk kūjelį abiem ran
kom, tai niekad sau per pir
štus neužduosi.”

Juodvarnis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

būsite laisvi.” Ant šios meške
rės fašistai lengvai juos paga
vo, nes morokkiečiai nemato 
skirtumo tarp pirmesnės Ispa
nijos (karališkos) valdžios, kuri 
prieš juos kariavo ir pavergė ir 
dabartinės Ispanijos valdžios. 
Gi Ispanijos Liaudies Fronto 
valdžia neturi nusistatymo pa- 
liuosuoti karaliaus valdžios pa
vergtas kolonijas.
Partija, Socialistų 
anarchistai stoja 
laisvę Ispanijos 
bet su tuom nesutinka Ispani
jos demokratai, kurie prieš fa
šistų sukilimą sudarė valdžios

Baltosios. Nupuolęs Gumbas.
Drauge gydytojau, prašau 

jūsų patarimo,- kaip man gy
dytis. Aš esu moteris 29 metų, 
160 svarų. Turiu du vaiku: 
vienas 6 metų, o kitas 7 mėne
sių. Po vaikui man vis skau
da dešinį šoną pilvo ir galvą, 
ir aš turiu baltas mėnesines, 
bet jos man būna be sustoji
mo. Kai buvau nėščia su antru 
vaiku, man visą nėštumą buvo 
tos baltos. Tai gydytojas sa
kė, kad už tai ir tos baltos, 
kad man gumbas labai žemai. 
Bet ir po vaikui man vis taipo 
pat. Gydytojas sako, kad gum
bas nupuolęs. Patarė žagrę 
pastačius pabūt ir šiaip kojas 
iškeltas viršun laikyt. Sako, 
kai turėsiu 40 mt., tai tada tu
rėsiu eit ant operacijos—man 
visai išimt gumbą. Kai sun
kiau padirbu, tai labiau skau
da. Kaip man geriau gydytis? 
Gal man geriau dabar eit ant 
operacijos? Ir kaip man 
baltosios 
dalykas.

tos
išgydyt. Labai įkirus

Atsakymas.
Drauge, veikiausia 

tapo kaip pažeista

Komunistų 
Partija ir 

už tautinę 
kolonijoms,

Jums, 
gimtuvė 
prie gimdymo. Į žaizdą arba ir 
šiaip į atdarą tebesančią gim
tu vę (po palago) turėjo įsi- 
briauti kokios bakterijos. Iš 
to ir pasidarė gimtuvės viduj 
arba bent jofe apačioj, kakliu
ko viduje, įdegimas, sloga, ar
ba kataras. Tada jau ir 
baltųjų. '

Nesakyčiau, kad Jums 
baltosios atsirado todėl,

yra

tos 
kad

Jums “gumbas labai žemai.” 
Vien gumbo žemumas arba 
nupuolimas, be bakterinio ap- 
sikrėtimo, baltųjų Jums nepa
darytų.

Kad tai “dalykas įkirus,” 
pilnai sutinku. Ir netaip leng
vas pagelbėti.

Kai įsivyruoja gimtuvės ar
ba jos kakliuko viduje įdegi
mas, tai jis nesiduoda išgydyt 
kokiais paprastais išsiplovi
mais. Plovimai, dušos gimtu
vės vidaus nepasiekia. O, jei 
ii: pasiektų, tai naudos irgi ne
daug tebūtų.

Jei gydytojas asmeniškai 
pats imasi gydyt, tai kartais 
tos baltosios pasiseka išgydyt 
ir vien vietinėmis priemonė
mis be operacijų. Gydytojas, 
su tam tikrais prietaisais, įtep- 
lioja smarkių antiseptikų į 
gimtuvės vidų. Da greičiau da
lykai pasitaiso dijatermijos 
pagalba (Diathermy treat
ments). Su dijatermijos maši
nas šildant, pakyla pažeistose 
vietose temperatūra, ir ji pa
deda naikint bakterijas, pade
da prašalint įdegimą, baltą
sias, užgydo suputusias plėve
les.

Gimtuvės nupuolimas gali
ma palengvinti gerai pritai
kytu gimtuvės palaikytuvu— 
McIntosh uterine supporter. 
Reikia jis nešiot keletą mėne
sių, dienos metu, nakčia nerei
kia. Gimtuvė galima pakelt ir 
operacijos keliu, nebūtinai ji 
reikia išimt, ir nebūtinai reikia 
taip ilgai laukt. Reikėtų Jums 
pasitarti su chirurgu.
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< Misijonieriai
Japonija šiomis dienomis už

draudė Jungtinių Valstijų misi- 
jonieriui Kennardui grįžti atgal 
Japonijon. Japonai sako, būk 
misijonierius Kennardas sklei
džias jų šaly pesimizmą, prieš
karinį nusistatymą, ir, kuo ar
šiausia, komunizmą. O kadangi 
Japonijoj esti skleidžiama labai 
stipri propaganda už karą, tai 
Japonijos buržuazinė - militaris
tinė ir imperialistinė valdžia jo- 

< kiu būdu negali pakęsti nei ma
žiausio prieš karą nusistatymo... 
Taigi ji ir griebiasi visa gali
mybe užslopinti nors ir mažiau- 

> šią prieškarinio nusistatymo ki
birkštėlę.

Dar nei viena varna lakštin
galos balsu nepragydo, dar nei
vienas avinas vilko nesuėdė — 
nėra ko laukt ir tikėtis, kad ka
da nors misijonieriai pradėtų 
skleisti komunizmą. Kaltinti mi
sijonierių skleidime komunizmo 
būt taip, kaip kaltinti varną 

Jakštingalos balsu giedojime ar
ba aviną vilkų pjovime. Aišku, 
kad Japonija Amerikos misijo
nierių neįsileidžia ne del komu- 
nizmo skleidimo, kaip ji svie
tui paskelbė, ale del kito dalyko. 
Komunizmą jie pavartojo tik 
kaipo skraistę del svieto apga
vimo. Mat, daugelis smulkiosios 
buržuazijos vis dar tebėra nusi
stačius prieš komunizmą; vie
nok jie tuo pat laiku nėra taip 
labai nusistatę prieš komuniz
mą, kiek, palyginant, prieš ka
rus. Daugel vietų smulkioji bur
žuazija šiais laikais net nebijo 
susidėti į bendrą frontą su ko
munistais, kad tik sulaikius ka
rus, kurie taip žalingai veikia 
prieš smulkiąją burž iją, kai 
ir prieš darbiniu.. ^^muniz- 
mas taigi ir yra geresne prie
žastis statyti, kodėl amerikoniš
ko misijonieriaus Japonijon ne- 
įsileidžiama.

Labai galimas daiktas ii- nėra 
abejonės, kad amerikoniški mi- 
sijonieriai skleidžia pesimizmą 

' Japonijoj, kiek jiems yra tatai 
galima. Juk per laikus Ameri
kos buržuaziniai laikraščiai at- 
virų-atviriausiai kalba, kad Ja
ponija rengiasi visais garais 
prie kada nors užpuolimo ant 
Amerikos valdomųjų Philipinų 
salų, kurios gan arti Japonijos, 
ale toli nuo Amerikos. Tie pa
tys laikraščiai taipgi reikalauja 
Amerikos valdžios, idant ji gin
kluotųsi Pacifike prieš Japoni
ją, kiek tik yra galima.

Nelabai reikalas kalbėti, kas 
yra kalbama Amerikos buržua
zinių laikraščiu. Jau visas svie
tas gan gerai žino, jog Japoni- 

► ja turi akį atkreipus ant tų 
Amerikos valdomų salų, ir jei
gu tik pasitaikytų gera proga, 

*tai ji be jokių abejonių pultų ir 
griebtų tas salas.

Bet nevien Philipinų salos Ja
ponijai rūpi: ji siekia savo im
perialistine ranka daug, daug 
toliau. Nelabai senai buvo patė- 
mytas abejotinus reikalus turįs 
laivas prie Alaskos pakraščių. 
Kada žingeiduoliai norėjo prisi
artinti, tai to laivo žmonės ne
norėjo jų prisileisti. Tačiaus ta
po vėliau sužinota, jog tai būta 
Japonijos laivo, kuris mieravo 
pakraščių gilumas. Kada tas 
buvo iškeltas aikštėn, tai japo
nai aiškinos, būk jų laivas ten 
buvęs žuvininkystės reikalais... 
Nors japonai taip sako, vienok 
mums aišku, jog jų ten būta mi- 
litariniais tikslais. Tas parodo, 
kad Japonija siekiasi net prie 
pat Washington© pašonės.

Jeigu Am. Suvienytos Valsti
jos nujaučia tokius Japonijos 
pageidavimus ir prisirengimus, 
tai be abejo jos irgi deda visas 
pastangas, kad tik neprileidus 
Japonijos norams išsipildyti. 
Galimas daiktas, kad nėra pra
leidžiama jokia proga, kuria būt 
galima susilpninti Japoniją, kad 
tik ji negalėtų griebtis paten
kinti savo imperialistinių norų 
Pacifiko vandeny nr\ O viena to
kių silpmmmn -mų — tai
skleidimą- įr visokio
nusistatymo prieš karus.

Misijonieriai tai yra pirmie
ji žvalgai ir kareiviai imperia-

Sekanti šalis buvo tai Franci- 
ja, kuri turėjo nemažai savo mi
sijonierių Amerikoj. Ji irgi ne
mažai tuomi pasinaudojo; tik 
bėda francūzams buvo tame, 
kad daugelis francūzų buvo lin
kę, išpradžios, prisiimti vietinių 
gyventojų, indijonų, papročius 
ir sekti jų gyvenimo būdą, vie
toj griebties ir skleisti francū- 
zišką tautiškumą ir Romos krik
ščionybę. Yra sakoma istorijoj, 
kad iš pradžios francūzai ir sa
vo odą mėgdavo taip teplioti, 
kaip ir amerikoniški indijonai.

Labiausiai pagarsėję šalys 
misijonieriais, tai Chinija ir In
dija, ir kitos rytų šalys. Josna 
esti prisiųsta visokių ir iš visur 
misijonierių. Kiekviena šalis, 
išskiriant tik Sovietų Sąjungą, 
turi Chinijoj savo net gaujas 
misijonierių. žinoma, tokios ma
žos šelelės, kai Lietuva, Latvija, 
Estonija ar kita tokia mažiukė 
šalis ten savo misijonierių ne- 
siųs, nes joms nebus galimybės 
dapildyti militarine galia, kuo
met jų misijonieriai dirvą prie 
to prirengtų. Bet visų kitų di
džiųjų valstybių, kai Amerikos, 
Anglijos, Francijos, Japonijos 
ir kitų panašių šalių, tai misijo
nieriai net kibždėte-kibžda — 
visur jų pilna.

Misijonieriai paprastai moko 
tos šalies žmones, kur jie nu
vyksta, savo šalies tikybą, da
linai ir kalbą. Jie prirengia tos 
šalies gyventojų draugiškumą 
savo šaliai. Kada tokia dirva 
jau būna prirengta, tai po to 
seka ten biznieriai. O kada biz
nieriai pradeda rinktis, tai 
jiems išnaudojimui vietinių gy
ventojų galo nėra. Greit jie su
siduria su vietiniu gyventojų 
pasipriešinimu prieš ju išnaudo
jimą. Tada jau seka diplomati
niai kivirčiai. Nuo tada misi
jonieriai jau nevien tikybos rei
kalais užsiima, ale ir šnipų rolę 
sulosią, nes daugelyj sykių, po 
tokių diplomatinių kivirčiu greit 
būna militariniai susidūrimai.

Kuomet čia kalbama apie biz
nierius, tai nereikia suprasti to
kius biznierius, kurie krautuves 
turėtų. Tokie biznieriai bile ša
lyj daug ko nereiškia, čia kalba 
eina apie tokius biznierius, ku
rie steigia bankus, stato fabri
kus, gelžkelius, ir išnaudoja ža
liosios medžiagos turtus. Tokie 
biznieriai tokių šalių tik ir įieš
ko .kasdien ir nepraleidžia jokių 
progų jų gavimui...

Kalbant apie misijonierių 
šnipinėjimą imperialistams, ge
riausiai galima jų darbelius pa
stebėti tarp Chinijos sovietinių 
gyventojų ir tose vietose, kur 
Chinijos Raudonoji Armija kau- 
jasi prieš pardavikišką Chiango 
armiją. Ten tie misijonieriai 
netik šnipų rolę lošia, ale už
siima nemaža ir propagandos 
skleidime prieš kairiuosius ir 
sovietinius Chinijos gyventojus. 
Daugelyje vietų pasitaiko, kad 
Raudonoji Armija užima neti
kėtai tūlas dalis; patampa dau
gel ir misijonierių jų rankosna. 
Ir paprastai tie misijonieriai 
būna leidžiami neštis iš sovieti
nių vietų ten, iš k u r atvykę. 
O kada jie pasiekia saugias vie
tas, tai ko jie neprimeluoja, tai 
ir pats svietas negali žinoti. Ge
riausia jie mėgsta pasakoti, tai 
būk Raudonoji Armija išpjau
nanti visus, kur tik ji užeinanti. 
O ypatingai misijonieriams, tai

visiems galas esąs; bet už kiek 
laiko, žiūrėk, tie visi misijonie
riai, kurie buvo patekę po So-

listinės armijos buržuaznių ša
lių. Kuomet Amerika buvo su
rasta, tai po kiek laiko Ispanija 
prisiuntė — stačiai užplukdė— 
pilną šalį misijonierių. Kadan
gi Ispanijos monarchistai turė
jo daugiausia akį ant pietinių 
dalių Amerikos, tai jie ten dau
giausia ir siuntė savo misijonie
rių. Dar ir dabar galima daugel 
vietų pietinėse dalyse Amerikos 
kontinento pastebėti taip vadi
namų “misinyčių” — būk tai 
bažnyčių. Taigi Ispanija ir buvo 
pasigriebus daugiausia Ameri
kos žemių. Tik per savo nesvie
tišką godumą, lokamnumą, Is
panijos imperialistai prarado 
visas užgrobtas Amerikoj že
mes.

vietais, jau vaikštinėja savo ša
lyje ar kitoj šiltoj vietelėj gy
vulėliai ir sveikutėliai.

Ir ištikrųjų gan įvairiem tik
slams imperialistai misijonie
rius naudoja. Yra sakoma, kad 
sykį Am. Suvienytos Valstijos 
turėję kokį ten dikčiai svarbų 
reikalą užvaldyti kokią ten labai 
strateginę vietą Chinijoj, ku
rios ir Japonija norėjo. Atvirai 
siektis tos vietos nebuvę galima, 
nes galėjo del to nei vienai tų 
šalių ji netekti; todėl griebtasi 
slaptų būdų.

Tokius slaptus darbus atlikti 
tinkamiausi misijonieriai. Japo
nija pavartojus tam slaptam 
darbui jai ištikimą ir parsida
vusį chinietį. Amerikonai susi
radę savąjį tam darbui: jie pa
vartoję bostonietę misijonierką. 
Misijonierka buvo pasiųsta Chi- 
nijon būk užsiimti vien tik 
“labdaringais” darbais. Ten ji 
nuvažiavus prie tos vietos, ant 
kurios Amerika akį turėjo, už
sidėjo “misinyčią,” kliniką ir 
ligonbutį, kur veltui teikdavo 
vietos gyventojams medikalę 
pagelbą ligoje. Ji tuo darbu už
siėmus net per kelioliką metų, 
kol pasiekus savo galutiną tiks
lą—gavimą tų reikalingų žemės 
plotų.

Kada ji nujautus, kad jau vi
sos abejonės išnykę apie jos 
ten buvimą ne del ko kito, kai 
tik del labdaringų darbų,—ji 
griebėsi j ieškoti, tų žemės plotų 
savininkų, ir mėginti nupirkti 
tas žemes. Po kiek laiko sura
dus, kad Japonijai tarnaujantis 
chinietis jau pusę tų žemių nu
pirkęs ir įieško būdų, kaip kitą 
pusę būt galima nupirkti. O kas 
dar jai buvo’stebėtina, tai kad 
tas chinietis jos ligoninėj tar
nauja ir žino, ką ji veikia. Ta
čiau jai pasisekę nupirkti ta ki
ta pusė tos žemės pirmiau, ne
gu tas chinietis galėjo prie to 
prisirengti. Vienok tik pusė tos 
svarbios žemės neužteko nei 
vienam, nei kitam—nei vienai 
valstybei, nei kitai. Taigi ir vie
nas ir kitas—ir amerikietė mi
sijonierka ir Japonijos chinietis 
—mėgino viens iš kito tą kitą 
pusę tų žemės plotų kaip nors 
dasigauti.

Nei iš šio, nei iš to,—ameri
kietė misijonierka įsimylėjus į 
ta Japonijai tarnaujantį chinie
tį ir užsimanius su juo apsives
ti. Chinietis mielu noru su tuo 
sutikęs ir išvažiavę misijonier- 
kos automobilium apsivesti. Chi
nietis valdyti automobilio ne
mokėjęs, tai pati misijonierka 
jį valdžius. Viskas ėjęs, kaip 
buvę suplanuota: jiedu apsivedę 
ir jau grįžo atgal namon. Va
žiuojant namon, misijonierka 
pasukus automobilį kitais ke
liais del “pasivažinėjimo.” Be
važiuojant augšta pakrante, įvy- 1 
kus netikėta ir baisi “nelaimė”: 
automobilius pasisukęs nuo ke
lio ir nulėkęs žemon pakalnėn. 
Automobilius sudužęs ir chinie
tis užsimušęs; bet misijonierka 
kokiu tai stebūklingu būdu pa- 
spėjus iššokti iš automobilio 
pirm jo nulėkimo pakalnėn, ir 
išlikus gyva ir sveika.

Chiniečio apipirktos žemės li
ko jo “pačiai” amerikietei misi- 
jonierkai, geriau sakant,—tiem, 
kuriem ji tarnavo. Tokia tai bu
vo jos tarnystė ir užsiėmimas 
“del savo šalies.”

Taigi misijonierių darbai es
ti įvairūs, o ne vien tikybos 
mokymas, kaip mes kartais pra
tę manyti. Japonija irgi tą ge
rai žino—žino, kad nevien po
terius mokina Japonijoj svetim
šaliai misijonieriai. Ji juk ir 
nemažai savo misijonierių turi 
kitur, kurie taipgi rūpinas ir ki
tais Japonijos imperialistiniais 
reikalais apart pasakojimo žmo
nėms apie savotiškus dievus.... 
Todėl mums turi būt visai ne
nuostabu, kad Japonija nebeįsi
leido grįsti savo šalin Amerikos 
misijonierių.

Tiesa, Amerikai nėr už ką 
Japonijos pulti, ir ji, galimas 
daiktas, niekados jos ir nepuls, 
jei bent apsigynimo reikalu. Ir 
ji Japonijon misijonierius siun
čia ne tokiu pat reikalu, kaip, 
sakysim, Chinijon ar kitur, .kur 

manoma imperialistiniai pasi
naudoti. Jos reikalas čia visai 
kitokis. Amerikai labai ir labai 
rūpi, kad Japonija būt kuo silp
niausia prieš ją.

Fiziniai susilpninti bile šalį 
vargiai galima, o ypatingai to
kią, kaip Japoniją. Lieka tik 
moralis susilpninimas, jeigu tas 
galima; o kai kada galima, nes 
yra gan daug priežasčių, del ku
rių daugelis žmonių nenori ka
riauti ir galvas guldyti, jeigu 
galima apseiti ir be to.

Labai galimas daiktas, jog 
Amerika siunčia Japonijon sa
vo misijonierius, idant jie ten 
skleistų pesimizmą, prieškarinę 
nuomonę, ir net mokytų draugiš
kumo link Amerikos. Kada to- 
kis supratimas bus pas japonus, 
tai Japonijai bus' gan sunku 
pulti Ameriką. O jeigu tatai bū
tų galima atsiekti, tai Amerikos 
tikslas ir būt atsiektas: jai ne
būt toks didelis pavojus iš Ja
ponijos pusės ir nereikėtų prieš 
ją taip nesvietiškai ginkluotis, 
kai dabar kad yra daroma.

Nors Amerika ir skleisti] 
prieškarinę nuomonę Japonijoj 
ne idealiniais tikslais, vienok 
visi prieškariniai nusistatę žmo
nės turėtų tai užgirti. Bile pink
lės Japonijai prieš jos karinius 
žygius esti sustiprinimas ir pa
laikymas taikos pasaulyj. Juk 
Japonijos imperialistai tik ir 
tyko, .kur būt galimas geriau ką 
užpulti ir pasigriebti. Jau ji 
daug taip padarė. O kas aršiau
sia, tai kad jos akys jokiu būdu 
negali nukrypti nuo Sovietų Są
jungos. Japonija tik ir įieško 
progų ir priežasčių, kada ir kaip 
užpulti Sovietų Sąjungą. O tai 
yra paskutinė šalis, kurią bile 
darbininkas norėtų matyti už
pultą. Todėl ir pageidautina, 
kad Japonija būt silpnesnė, o ne 
stipresnė, nežiūrint, kas ir kaip 
ją tokia padarytų.

Bet, kaip sakėme, Japonijos 
imperialistai nėr( kvaili. Jie 
taipgi misijonieriškais darbais 
užsiima imperialistiniams tiks
lams, todėl jie labai greit gali 
pastebėti, kada kiti panašiai mė
gina daryti jų šalyj. Todėl 
mums visai turėtų būt nenuos
tabu, jeigu greitu laiku išgirs
tumėm, kad Japonija jau netik 
Amerikos misijonierių nebeįsi
leidžia, ale ir visus tuos jau 
krausto laukan, kurie ten randa
si.

A. Gilman.

DANZIG. — Lenkijos val
džia atsiuntė karštą protes
tą prieš Danzige įsigalėju
sius hitlerininkus. Jie ne 
tik uždarė visas naziams 
priešingas partijas, bet su
trempia ir lenkų piliečių 
teises Danzigo krašte, atvi
rai laužydami Tautų Lygos 
konstituciją delei Danzigo.
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Užsirašykit “Laisvę” už $5 Metam
Dabar galite užsisakyti “Laisvę” už $5.00 visiems metams ir už $2.75 

j pusei metų ir dar gausite dovanų knygą:
♦

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo, virš trijų šimtų puslapių, parašė žymus rašytojas, 

MIKAS RASODA.

Brooldyne Dabar "Laisvę” Galite Gauti Už $6.00 Metams
i Brooldyne, kur reikia paštui mokėti po 1 c už kiekvieną kopiją, galite gauti “Laisvę” 

už 6 dolerius metams, ir gausite dovaną knygą

MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Seniem skaitytojam “Laisvės” kaina Brooklyne $7.00 metams, kituose miestuose $5.50 metams. Bet 

seni skaitytojai gauna dovanų knygomis iki dolerio ir daugiau.

“LAISVES” ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.
e

BRIDGEWATER, MASS.
Aukos del Ispanijos Kovotojų 

Prieš Fašizmą

Ir mūsų mažas Bridgewa- 
teris šiek tiek darbuojasi del 
Ispanijos liaudies kovos parė
mimo. Tam tikslui aukojo se
kamai: po $1, J. Kalvelis, I. 
Katilis, W. .Zmuidin, K. Pes- 
lis, S. Kirslis, ir J. Šaltenis. 
Po 50c. P. Kundrotas, A. Ma- 
žukna, J. Gricius, ir G. Krin- 
čius. Po 25c. K. Zinkus, M. 
Abišala, P. Balčiūnas, Andrew 
and Eve, D. Lapeikis, K. Va
lant, A. Biekša, S. Stoknis, T. 
Stoknienė, M. Sinkevičius, K. 
Motulienė, T. Bush ir K. To- 
mulevičius 10c.

Viso surinkta $11.10.
Dar aukų rinkimas tebeei

na.
J. Kalvelis.

Kulpmont, Pa.
Apie Šį — tą

Pastarajam N o r t h u mber- 
land distrikto “Sheriff’s Sale” 
paskelbime vėl kelios lietuvių 
pavardės figūruoja. Nejudo- 
moji nuosavybė iš lietuvių ran
kų smunka ir smunka, lyg 
sriauno upelio griaužiami 
krantai. Depresija jau ne vie
ną šios apylinkės lietuvį nu
stūmė į lumpen proletariato 
klasę, žmogus netekęs darbo, 
kits ir sveikatos, pagaliaus 
netenka ir pastogės. Liūdna ir 
skaudu žiūrėti, kuomet žmo
gus—darbininkas ant syk ne
tenka savo viso gyvenimo su
taupyto turto.

Ir tas, draugai, kartosis, pa
kol kapitalizmas viešpataus. ■

Andai privažiavo sunkveži
mis su iškeltu žėgliu, lyg “ma-> 
jaku”, kokius caro laikais sta
tydavo Lietuvos laukuose, ir i 
skersai gatvės nuo mūsų su
stojo. , Paskui tarsi garnys iš
kišo snapą ir ištiesęs ilgą kak
lą apkabino telegrafo vielas 
laikantį stulpą ir išpalengvo 
išrovė, kaip farmerys ropę. 
Mes stovim ir žiūrim. Ant va- 
landukės išnykęs trokas sugrį
žo—atvežė naują, ilgą, gražų 
stulpą. Ir vėl tas pats iš vielų 
supintas ilgas kaklas apkabi
no per pusę stulpą, kaip vai
kinas merginą, pakėlė ir nu
leidęs pastatė. Pagaliaus dar
bininkai apkamšė žemėmis ir
į kelias minutes darbas už
baigtas.

Mes stebimės, kaip lengvai, 
gražiai ir greitai mechanizuo
tai darbas atliekama. Tai 
progresas!

Bon Ami.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE.,’ DETROIT, MICH.

TOKIO. — Japonija sku
botai pasiuntė tris karo lai
vus į Changsą, Chinijoj, del 
to, kad nežinia kas užpuo
lė ir pavojingai peiliu sužei
dė vieną japoną pirklį. Ja
ponų valdžia, suprantama, 
kaltina chinus, ir šį įvykį 
taipgi naudoja kaipo prieka
bę kariškam grobimui Chi
nijos.

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

j Šio daktaro nauji vaistai greitai 
1 tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
Išaugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly- 1 
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu. I 
(arba užeikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugražinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

PRANAS SUPIS
Lietuvis Ekspertas
KURPIUS

Darau naujus čeverykus, datai- 
kau prie visokių kojų, paplatinu 
ir pailginu gatavu; wrykus ir 

taisau senu?
Nesivarginkite saw nepritaiky
tais prie savo kojos čeverykais, 
negadinkite tuom savo sveikatos. 
Pasitarkite del pritaikymo čeve- 
rykų su lietuviu ekspertu čeve- 

rykij pritaikymo. Kreipkitės:
306 UNION AVENUE

KAMPAS TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Vaksavojame Čeverykus— 
Shoe Shine

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Vitniauskaa

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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
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.
Tek: Glenmore 5-6191

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

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

0

E
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Puslapis Ketvirtas

CLEVELANDO ŽINIOS
Apie Cleveland© Miesto Far’ 

mą, apie Jos Įstaigas ir tų 
Įstaigų Gyventojus "

čia rašau tiktai apie tuos 
žmones, kurie kadaise sun
kiai dirbo, krovė kapitalistam 
turtus, o patys už tai mažai 
gavo užmokėti. Nuo sunkaus 
darbo, sužeidimų ir nedatek- 
lių džiova ir kitokios ligos 
naikina kas metas vis daugiau 
ir daugiau darbo žmonių svei
katą ir be laiko priartina se
natvę. Kas metas vis daugiau 
džiovininkais užpildo sanato
rijas ir be laiko pasenusiais 
senelių prieglaudos namus. 
Tad ir rašau apie sunkaus 
darbo žmones, kaip jie jau
čias gyvendami kalėjimuose, 
sanatorijose ir prieglaudos na
muose ir ant kiek jiem laikas 
prailgsta ir gyvenimas pasida
ro nuobodus ir įkirus.

Lankytojai šių įstaigų įna
mių dažnai klausia savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus, 
kaip jus čia užlaiko ir kaip 
jaučiatės čia gyvendami, gal 
labai laikas prailgsta ir nuo
bodu pasidaro?

įteikia sakyti, kad čia viso
kių sriovių ir tikėjimų nelai
mingi darbininkai gyvena, to
dėl girdis nuo jų ir visokių sa
vo lankytojam išsireiškimų.

Kalėjimo gyventojai — su- 
maningesni darbininkai, ku
rie čia kai kada patenka, lan
kytojam atsako: “čia gyventi 
nuobodu, maisto mažai gau
nam ir tas pats supuvęs. Esam 
persekiojami ir varžomi, kad 
ir nenorėdami į koplyčią ir į 
mokyklą turim eiti. Ten dau
giausia mokina patriotizmo. 
Tas jų pumpavimas labai įki
rus.’’

Patriotiško nusistatymo pra
sikaltėliai atsako: “čia nėra 
taip ilgu ir bloga, turim ant 
vietos koplyčią ir mokyklą, 
kurioj aiškina apie šalies ‘de
mokratiją’ ir reikalingumą ją 
apginti nuo blogos valios žmo
nių, kurie nori jo sunaikint ir 
įsteigti kitokią valdžią.”

Liuosnoriai kaliniai atsako : 
“Mes čia nenorėtum būti, bet 
kągi padarysi, kad darbų nėra. 
Jeigu katrie ir dirba dirbtu-

ventojų išsireikimai tokie. Sa
ko, čia laikas prailgsta, mažai 
ką girdim apie darbininkų ju
dėjimą. Vietiniai laikraščiai ir 
radio teisingų žinių nepaduo
da, per tai ir nuobodu.

Jaunuoliam ligoniam, neku- 
riem, yra viltis pasveikti, tai 
jų išsireiškimai linksmesni. 
Jie sako: “Laikas čia nelabai 
prailgtų, jei galėtum girdėti 
per radio ir laikraščiuos tei
singas žinias iš viso pasaulio 
apie darbininkų ir darbininkų 
jaunuolių judėjimą. Bet čia, 
apart muzikos, nieko naujo ir 
linksmaus negirdim. Manom, 
pasveiksim, išeisim ir daugiau 
išgirsime, jei bus galima, ir 
mes patys darbuosimės savo 
klasės reikaluose.”
City Infirmary Prieglaudos 

Namų Senelių Išsireiškimai.

šiem, už senatvės sienų gy
ventojam, nėra vilties apie pa
sveikimą. Jų čia gyvenimo die
nos ir užsibaigia.

čia randasi daug silpnapro
čių. Jie visuomet išsireiškia, 
kad jiem čia gerai ii’ linksma. 
O tikintieji žmonės, kada bu
vo jauni ir drūti, niekuomet 
nesistengė surasti kaltininko, 
kuris ant darbininkų pečių 
krovė ir krauna sunkiausia 
gyvenimo naštą. Pastarieji ir 
dabar ant žemės nesuranda 
kaltininko. Jie atsidavę dievo 
valiai ir jį patį kaltina, kad jis 
už nepaklusnumą darbdaviam 
ir tikėjimo skelbėjam juos čia 
koroja. O nukorojęs, priims 
pas save į dievo karalystę!

Klasiniai sąmoningesni se
neliai nelabai dejuoja. Jie 
trumpai ir aiškiai pasako: 
“Draugai, čia sunku, ilgu ir 
įkirti, mūsų senatvės gyveni
mo dienos beveik nepakenčia
mos. Mes negana mokėjom 
įvertinti darbininkam reikalin
gumą organizuotis ir nepilnai 
pasišventę darbavomės darbi
ninkų judėjime už savo klasės 
reikalus. Todėl šiandien daug 
pasenusių, sužeistų ir visokių 
ligų apimtų siunčiami į sana
torijas, prieglaudos namus ir 
kitokias įstaigas, kur turi sun
kiose gyvenimo aplinkybėse Copyright 1036, The American Tobacco Coeapaay 

“........... .. ........................................................... , !'

Tai Lengvas Užsirūkymas!
Saugokit ta gerkle!

Sustabdykit tą kosulį ... tą šiurkštų knitejimą 
. . . pasisickit už lengvo užsirūkymo ... už Lucky! 
Ar tai jūs šaukiat ir drąsinai sporto komandą, ar 
tiktai kalbat ir dainuojat ir juokaujat namie, jūsų 
gerkle yra apsunkinta, ką vargiai jūs galit praleisti 
nepastebėją. Tad pasirenkant savo užsirūkymą 
užsimoka porą kartų pagalvoti. Pasisiekit už lengvo 
užsirūkymo ... už Lucky ... ir pasinaudokit 
pageidautinąja gerkles apsauga, kurią tiktai 
Luckies suteikia—ta išimtinąja “It’s Toasted” pro
ceso apsauga. Kada kitą kartą eisit kur nors 
pasiimkit daug Luckies! Netiktai jie turi gerą 
skoni, bet pasilieka su geru skoniu per ištisą dieną 
. . . nes Luckies yra lengvu užsirūkymu — ir leng
vas užsirūkymas palieka švarią gerklę—švarų skonį.

★ * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★★

vėse, ar ant farmų, tai iš tokio 
mažo uždarbio geresnio gy
venimo neturi, kaip mes čia 
kalėjime. Prie mūsų sargų ne
stato, mes beveik liuosi dir
bam ir vaikščiojam po farmą

užbaigti gyvenimo dienas. Mes 
jum, draugai, nelinkime susi
tikt su tokiom gyvenimo ap- j 
linkybėm, kaip mes. Kol dar, 
esat jauni, kol dar galite dar- ' 
buotis savo klasės naudai, ne-

GERKLĖMS NŽRA 
BAUSMĖS!

-—Tai lengvas užsirūkymas

Jei jūs esat užkimę žaidimo, 
tai nobus nuo rūkymo ... jei 
jūsų yra lengvas užsirūkymas — 
Luckyl Kada vyras su krepšiu 
saukia "cigarai, cigaretai," 

susuk jam atgal dėl lengvo 
užsirūkymo... sušuk "Luckiest"

War

"Aš praleidau neišsiuntęs savo Įstojimo 
blankas tik 3 kartus"—Jūrininkai.;

Dėdės Šamo jūrininkai atranda laiko 
išbandyti savo gabumus Jūsų Lucky 
Strike “Sweepstake®.” Jūreivis Spang- 
berger entuziastiškas “Sweepstakes” 
mėgėjas nuo U. S. S. Mississippi, 
rašo: “Aš praleidau neišsiuntęs savo 
įstojimo blankas tris kartus — ai pa
siunčiu jas kada tik laivas randasi 
Amerikos vandenyse.”

Ar jūs jau įstojot? Ar laimė jot 
savo skoningus Lucky Strikes? At«i- 
sukit radio ant “Your Uit Parade” «• 
trečiadienio ir šeštadienio vakarais. 
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas — tuomet pabandykit Jūsų 
Lucky Strike “Sweepstakes.”

Ir jeigu dar nerūkote Luckies, 
nusipirkit pakelį šiandiena ir paban
dykite juos.

lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-K0NO TABAKO-"IT'S TOASTED"

tik streiku, pirmas sub-komite- 
tas rūpinsis vien tik šalpa ir 
pavalgy dinimų streikierių. 
Antras sub-komitetas rūpinsis

ir kitas įstaigas. Mums čia yra 
lova, pastogė ir šiek tiek ap
šildyta. Nors čia laikas ir la
bai prailgsta, bet vis geriau, 
kaip mieste, kur reikia nakvo- 

' ti patiltėje ant šalčio ir pra
eivių prašinėti ant maisto.”
Sanatorijos Ligonių Džiovinin
kų Išsireiškimai Lankytojam

Iš pastarųjų yra senų ir 
daug randasi jaunų, vos tik 
pradėjusių gyventi ir norinčių 
gyventi ir būti naudingais dar
bininkais. Nekurie yra darbi
ninkų klasės veikėjai. Ypač 
sumaningesnių šios įstaigos gy- •

pailskite tame darbe, 
ninku klasinė kova laimės ir 
Įsteigs darbo žmonių valdžią. 
Tiktai prie darbininkų val
džios abelnai visų sveikų žmo
nių ir nebegalinčių dirbti se
nelių, taip ir nelaimėj sužeistų
jų ligonių gyvenimo aplinky
bės pagerės. Jie bus sąžinin
gų darbininkų prižiūrėti ir tin
kamai aprūpinti visomis reik- 
menimis. Todėl kiekvieno dar
bininko ir darbininkės yra vie
nas iš būtiniausių reikalų rem
ti Komunistų Partiją ir visą 
darbininkų judėjimą”.

A. M. B.

Darbi-, vien tik įeigomis ir išduoda
mais fondais ir bus atsakomin- 
gas už visas gautas aukas. Tre-
čias sub-komitetas rūpinsis 
vien tik legališku apgynimų 
streikierių nuo policijos ir ki
tų vartojamų taktikų prieš 
streikierius.

San Francisco majoras Ros
si, spalių 29 dieną, vakare 
šaukė specialį mitingą į savo 
raštinę iš įvairių departmentų
'—nuo policijos—detektyvų, ir 
! “Piliečių Komiteto” (vigilan- 
tų) tuos pačius vadus, kurie 
veikė 1934 metais, areštavo ir

San Francisco Laivakrovių Streikas
* -----

San Francisco ir Oaklando 
Įvairių sandėlių darbininkai
prisidėjo prie laivakrovių

streiko skaičiuje 1,500. Jie 
reikalauja 40 valandų darbo 
savaitės ir pakėlimo algų po 
75 centus per valandą. San 
Francisco Centro Unijų Dar
bo Komitetas spalių 29 d. va
kare turėjo mitingą. Kur daly
vavo apie 250 delegatų nuo 
įvairių unijų. Laivakrovių Fe- 

1 iteracijos pirmininką Harry 
Bridges karštai pasveikino ap
lodismentais. Bridges sako: 

I * Jūsų mums dabar dar nereikia, 
bet gal vėliau, jei aplinkybės 
pasidarys perdaug sunkios, 

i mes sugrįšime atgal ir reika- 
pasitjkime tą pageletacmfpet

laušime jūsų pagelbos, mes 
pasitikime tą pagelbą nuo jū
sų gauti. Mes nereikalausime 
tol, kol mum būtinai ne rei
kės Vėl kįlo tarpe delegatų 
didelis entuziazmas ir aplo
dismentai.

Būtų labai ant naudos, kad 
tuoj iššauktų generalį strei
ką, nelauktų, kol peraugę sa
vo augštumą. Ilgi streikai per
daug nukamuoja pačius strei
kierius ir opizicijai išeina ant 
naudos, nes turi daugiau lai
ko sukoncen truoti visokio 
plauko generolus. Yra mano
ma ir jau įmatoma, kad šis 
streikas neatkartos 1934 metų, 
streiko klaidų. Generolis ben
dras komitetas rūpinsis vien

daužė galvas darbininkam, 
darbininkus šaudė ir nuodino 
ašarų gazo dujom, išdaužė 
darbininkų svetaines ir savastį 
naikino. Policijos galva Quinn 
jau turi surikiavęs policijos 
brigadas gatavai ant pašauki
mo.

Gubernatorius Frank Mer
riam sako: “kaipo gubernato- 
rio, mano pareiga yra palai
kyti įstatymą ir taiką, kaip 
gyvastį taip ir savastį piliečių.” 
Bet ne darbininkų. Pono Mer
riam kalba tik ir tinka jo pi
liečiam. Taip panašiai jis kal
bėjo 1394 metais pasiųsdamas 
miliciją ant darbininkų spran
do, kad sulaužyti streiką. O iš 
Washington© prisiuntė genero
lą Johnsoną papietaut su Mer
riam, o pats generolas darbi
ninkus tada išvadino šalies 
niekšais ir žiurkėmis.

Pacific.

savo

Ne

ouoipiatę nvvuvirti pu vibčib on-1 lutvu po jpi.uu; al rasaKarmi 
vienytas Valstijas renka aukas,’50c; M. Paulauskas 25c ir Ig

nese- 
vietą

Aukos Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą ir A. Kom. Part.

šiame svarbiame momente, 
susipratę lietuviai po visas Su-

Jurgaitienė, 50c;

Rengiasi prie atidarymo 
namo.

Kartu aukų pasiųsta $29.90 
J. Miliauskas.

A.L.D.L.D. 40 kp ir 
A.P.L.A. 2 kp. sekr.

McKees Rocks, Pa.

A.P.L.A. 2-ra kuopa 
niai nusipirko puikią 
prie gero “biznio stryto”; an
trašas: 3351 W. Carson St., 
Pittsburgh, Pa., kur yra trys 
dideli lotai, vienas namas 6-ių 
kambarių, kitas namas 7-nių 
kambarių. Didysis namas turi 
16-ką kambarių. A.P.L.A. 2-os 
kuopos namuose darbar gyve
na 5 šeimynos ir yra palikta 
užtektinai kambarių del drau
gijos reikalų. Visas A.P.L.A 
2-os kuopos turtas dabar yra 
aiškiai užrašytas vardu A.P.L. 
A. 2-os kuopos.

Per paskutinius mėnesius A. 
P.L.A. 2-ra kuopa minėtus na
mus taisė, pentavo ir gražino. 
Užbaigus pentavimo darbą, 
dabar riamai yra geriausiam 
padėjime ir labai gražiai at
rodo. Kad pasidalinti savo 
džiaugsmu su visais savo sim- 
patikais ir‘ gerais žmonėmis, 
A.P.L.A. 2-ra kp. rengia ofi- 
cialį namo atidarymą ir ska
nius pietus, tai bus 22 d. lap
kričio (nedėlioj), prasidės 
kaip 2 valandą dieną. Būtų 
gerai, kad visi Pittsburgh’o ir 
apielinkės progresyviai lietu
viai dalyvautų namo atidary
me ir kartu pasidžiaugtų.

Amerikos Komunistų Part, rin
kimų kampanijai (kuri jau už
sibaigė) ir Ispanijos kovoto
jams prieš fašizmą. Kaip rha- 
tyti, didesnės lietuvių koloni-. 
jos jau daug aukų surinko mi
nėtam reikalui. Mūsų mažas 
būrelis, bet irgi kiek galėdami 
darbuojamės. Kadangi aš mi
nėtas aukas priėmiau ir per- 
siunčiau A.L.D.L.D. Centrui, 
tai čion išduodu atskaitą ir da
rau pranešimą.

Amerikos Komunistų Part, 
rinkimų kampanijai aukavo 
sekančiai:

Kazlauskas 10c. Viso $2.85.
Drg. A. Bimbos atsilanky

me surinkta $2.55.
Abelnai aukos surinkta ir 

per mane pasiųsta A.L.D.L.D. 
Centrui:
A. Kom. Part. rink. kam. $9.05 
Ispan. kov. prieš fašiz. $20.85

Tel. Virginia 7-4490

Barry P, Shalins
I (JALINSKAS)

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

mados autompbilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y,
Ed. Rakita, Ig. Kazlauskas 

ir J. Purtikas po $1.00; J. Mi
liauskas, A. Valeika, J. Mažei
ka, J. Kvederas, A. Jankaus
kas po 50c.; Al. šerbinas, M. 
Jurgaitienė, M. Paulauskas ir 
Al. Pąšakarnis po 25c. Laike 
draugo A. Bimbos atsilankymo 
surinkta $2.55.

Viso aukų, surinkta Amer. 
Kom. Part. $9.05.

Aukos Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą. Rugsėjo 9-tą 
suaukauta sekančiai: J. Mi
liauskas, J. Mažeika, Ed. Ra
kita, A. Jankauskas, J. Kve
daras, M. Paulauskas ir A.L. 
D.L.D. 40 kp. aukavo po dole
rį; A. Valeika, 50c; A. Vele- 
niškis, 25c; J. Kiela, 10c. Viso 
$7.85.

Rugsėjo 6, aukavo: A.P.L. 
A. 2 kp., $5.00; Ed. Rakita, 
$1.00; M.
A. šerbinas, 50c; Ig. Kazlaus
kas ir J. Labanauskas po 25c; 
A. Veleniškis 10c. Viso $7.60.

Spalių mėn. suaukauta: J. 
Purtikas ir A. Jankauskas au
kavo po $1.00; Al. Pašakarnis

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Raškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj aus į 

“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumete.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Tel. SUirg 2-0783 NOTARY
Nicht Tel. Juniper 5-012 PpBUę

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Pa r samda 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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J

Nėra valandų sekmadieniais.
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Puslapis Penktas

LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos vertė DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Kai lošimas utėlėmis buvo užbaigtas, 
pamažu nurimo. Sugulė ir lošėjai ir žiū
rėtojai. Pačioj palubėj įsuktų dviejų elek
trinių lempučių rėžianti šviesa kliudė už
migti. Niekuomet dar Atalą nebuvo ap
gulę tiek daug įvairiausių atsiminimų, 
kaip po šio lošimo su utėlėmis.

Jis galvojo ir svarstė. Jam pradėjo ro
dytis, kad jis gali būti patenkintas savo 
bylos išdavomis. Visai nedaug trūko, kad 
jisai senai jau būtų buvęs kokioj nors 
pakelėj, baudžiamosios ekspedicijos tar
nų kulkos nudėtas. Jo atmintyje kaip fil- 
mos diržu slinko vaizdai. Šalta gruodžio 
naktis, drignė apie mėnulį, skambiai gir
gždantis sniegas, ploščius, kepurė, ilgi če- 
batai, didelis revolveris,—laukan, be kelio 
pagiriais, pelkėmis, pakluonėmis... Už 
miško dviejose vietose gaisro atspindžiai 
padangėje: ten veikia baudžiamosios eks
pedicijos budeliai ir naikintojai—ne taip, 
kaip jie elgėsi dvarą saugodami. Kaip pa
teko į traukinį, kaip važiavo—tai iš sme
genų filmos jau išdįlo, sumišo su kitais 
ryškesniais, vėlesniais momentais. Bet 
vieną valandą mazgo stotyje laukiant 
traukinio — tai niekaip neužmiršo. Ste
bėtiną charakterį ir susitvarkymą paro
dė jis: stotis pilna kažkokių oficierių, 
matrosai su šautuvais dežūravo pastatyti 
prie įėjimų ir išėjimų laukiamosiose pa
talpose, koridoriuos, platformoje—visur, 
visur. Bet jis su savo ilgais čebatais ir 
dideliu revolveriu, šeši patronai viduj, 
auksinė penkiukė apatinių kelnių siūlėj 
nelaimės atveju. Jis vaikščiojo, gulėjo 
ant stalo, nuobodžiavo, užsirūkė su kazo
ku ir vėl vaikščiojo. Ir stebėtina: nė vie
nas nedasiprotėjo pažiūrėti, kas paslėpta 
šio jauno žmogaus už didelio čebato aulo! 
Ach, geriau nemanyti—manyti apie tai, 
kaip vagone buvo užsilipęs ant viršutinės 
lentynos ir šiltai, ramiai miegojo trauki
niui lekiant per snieguotus laukus, paly
dimas stočių varpais ir konduktorių švil
pukais. Ach, o tai buvo daug, daug įdo
miau, negu šioje lovoje!

7
Pasikartojo Atalui pažįstama procedū

ra. Viršininkas su kreida rankoje, skait
linė ant krūtinės, negelbsti joki priešta
ravimai: viskas jau nuspręsta ir nekei
čiama—darbo kameron!

Visus bausmės atlikimui nuskirtus nu
vedė į drabužių sandėlį-ceichgauzą—lie
pė nusirengti, iškratė, išmatavo, padavė 
valdiškus baltinius, paklodę, kaldrą, 
rankšluostį, bliūdelį ir medinį šaukštą. 
Pačio drabužius sukišo į maišą, užsiuvo, 
pririšo lentelę su pavarde, data ir padė

Clevelando Žinios
C.L.D. Komitetas laikė su

sirinkimą spalių 29 d. Komi
tetas susirinkimo neturėjo per
eitą mėnesį, bet šiame susi
rinkime irgi beveik nieko nau
jo nepasiimta veikimui.

Drg. P.- N., vajaus vedėjas, 
pakėlė klausimą koresponden
tų ir vajaus reikalu.

Iš vajininkų nusiskundimų 
pasirodė, kad “Vilnis” ir “Lai
svė” kaip kuriems siunčiama 
veltui kaipo bendradarbiams, 
žinių rašytojams ir abelnai 
darbuotojams del darbininkų 
spaudos.

Bet tie “bendradarbiai” vi
sai nieko nesirūpina mūsų 
spaudos reikalais. Taip pat 
draugas pasakė, kad kitas, 
kuris norėtų ir gali parašyti 
žinių į “V.” ir “L.”, negalįs 
gauti veltui laikraščių. Tie gi, 
kurie nieko nerašo, ant listo 
skaitomi bendradarbiais.

Komitetas nutarė, kad lai
kraščių vajininkai patys su
tvarkytų, sustabdytų laikraš
čius tiems bendradarbiams ir 
pareikalautų iš jų užsimokėti 
metinę prenumeratą, jei nori 
laikraštį skaityti.

Man rodos, jeigu tiktai ran
dasi tokis draugas, kuris ga
lėtų rašyti žinias į mūsų laik
raščius “V.” ir “L.”, tai vaji- 

ninkai turėtų pasirūpinti, kad 
tas draugas gautų laikraščius 
veltui.

C. L. D. Komitetas Turėtų 
Susirūpinti Veikimu

Buvo pakeltas klausimas 
apie tolimesnį komiteto veiki
mą, būtent, surengti prakalbas 
ir abelnai praplėsti veikimą, 
įtraukiant draugijas.

Su tuo klausimu visi drau
gai sutinka. Bet ir vėl pasta
ba—nusiskundimai, kad žmo
nės nepaiso eiti į pakalbas, 
kaip tu sau nedarytumei.

Draugai pastebėjo, kad tik 
dieną pirmiau mažų namų sa
vininkai turėjo rinkimų mitin
gą ir visai mažai susirinko 
publikos.

Tas tiesa, tam mitinge tik 
apie 60 žmonių buvo atsilan
kę. Bet tai visai menkas pa
siteisinimas. Kaip sykis, to mi
tingo nepasekmingumo prie
žastis ir yra mūsų pačių apsi
leidime, tai yra, mūsų komi
tetas nieko nesirūpino, kad 
pagelbėti mažų namų savinin
kam prirengti mitingą. Kita, 
tai kad to rinkimų mitingo 
valdyba, nei komisija visai ne
dalino plakatų pas bažnyčią, 
nei į laikraščius nerašė apie 
tą mitingą.

Vadinasi, patys namų savi
ninkai visai nebuvo įtraukti į 
veikimą, ir beveik mažai ką 
žinojo apie savo rengiamą mi

jo lentynon prie kitų. Numetė apvalkio- 
tas ir sulopintas kelnes, tokią pat bliuz- 
kę ir kepurę. Įdavė visai nunešiotus de
batus, numetė pakulinius, storus, šiurk
ščius autus.

Atals užsimovė kelnes, apsuko autus ir 
traukė čebatus. Bet kai norėjo apsivilkti 
bliuzkę, tai jam pasidarė šlykštu: nega
lėjo užmauti per galvą, taip jam buvo 
priklu. Kiek žmonių ją buvo nešioję, 
kiek joje savo bausmės dienas praleido! 
Ji nuo visokių purvo sankrekų sukietė- 
jus net barška. Jis bandė prašyti kitą, 
bent kiek geresnę. Nesą. Darbo kame
rai perdaug gera.

Jis matė, kad kitiems buvo duotos bent 
kiek pakenčiamęsnės, bet jam, kaip inte
ligentui, parengė didžiausią kontrastą. 
Nieko negelbėjo: užsivilko, susijuosė 
prie jos pritaisytu raiščiu ir—areštantas 
gatavas.

Nuvedė viršun, trečias augštas. Kori
doriui buvo tylu, kameros su didžiulėmis 
geležinių štangų durimis beveik tuščios; 
prie stalų sėdėjo po vieną ar po du; kai 
kur ant suolo kažkas gulėjo, kai kur kas 
stovėjo prie durų su nuoga marle apsuk
ta koja, nudegęs, sulysęs, įpuolusiomis 
akimis. Kitam buvo aprištas pirštas, ki
tam apsukta galva su pilku valdišku 
rankšluosčiu.

Paskirstė į kameras. Atalą ir dar vie
ną įleido pas tą su marle apsukta koja. 
Pasirodė, kad visos kameros buvo darbe; 
namie tiktai nedarbingi, ligoniai, tie, 
kam darbe kokia nors nelaimė atsitiko; 
pirštai sumušti, kojos nutrintos, galvą 
skauda nuo nuovargio ir mažakraujystės. 
Lovų nė vienos nebuvo laisvos; perpildy
ta taip, kad reikia gulėti ne tiktai ant 
stalų, bet ir ant grindų. Gerai dar, kad 
davė maišus.

Po valandėlės naujai įleistus vieną po 
kito iššaukė į koridorių, nukirpo su ma
šina plaukus palei odą. Pradedant naują 
stadiją savo kalėjimo gyvenimo Atals 
prisiminė Greifano patalpinimą į amži
ninkų katorgos kamerą. Jam taip pat te
ko patirti tą pačią procedūrą, tiktai su 
tuom skirtumu, kad jiems buvo duoti 
nauji šiurkščios vilnos drabužiai ir kad 
jų kamera buvo nedarbo kamera. Užtai 
ant kojų ir rankų retežiai.

Atals nuliūdo. Kas bus toliau? Krei
pėsi jis į tą su marle apsukta koja. Iš 
nuovargio ir apatijos tas visai nenorėjo 
kalbėti. Pats pamatys, ko klausinėt. An
tras naujai įleistasis buvo kažkoks Rygos 
laikrodininko pagelbininkas. Smulkus, 
dvasna. Jis visai nusiminė, kai išgirdo, 
kad varo laivus krauti, sienojus nesti 
prie Dauguvos naujo tilto statybos.

(Daugiau bus)

tingą.
Draugai, jei mes neisim pas 

tuos žmones ir neįtrauksim jų 
į yeikimą, jei mes patys nemo
kėsime jiems tinkamai išaiš
kinti kasdieninius gyvenimo 
reikalus, tai visuomet bus dar
bas didelis, o pasekmės pras
tos. Tai bus ne 
kaltos, bet patys veikėjai.

Kas Turėtų Būti Veikiama?
Kai kurie draugai išmetinė

ja, kad C.L.D.K. negali snaus
ti neveikime taip, kaip kad 
L. K. Frakcija miega nieko 
neveikia. Tai pasakyta labai 
didelė tiesa.

Bet komitetas ligi šiol dar 
nieko nebandė veikti, todėl 
dabar turėtų imtis už darbo. 
Man rodos, mūsų komitetas 
turėtų pasiimti veikimui štai 
ką: 1. rengti prieš karą ir ki
tais klausimais prakalbas. 2. 
Prisidėti prie dabartinio va
jaus, kad pravesti visoj pilnu
moj. 3. Suorganizuoti lavini- 
mos pastovią mokyklėlę.

Yra ir daugiau reikalų, ku
riais komitetas privalo rūpin
tis, bet reikia bandyti nors 
tuos tris klausimus pravesti 
gyvenimam- Tam reikalui C.L. 
D. Komiteto pirmininkas turė
tų tuoj sušaukti kitą visų ko
miteto narių susirinkimą ir iš
dirbti planą del platesnio vei
kimo; įtraukiant ir draugijas 
su jų veikėjais. V.

PHILLIPSBURG, PA.
Dirba tik Maža Dalis 

Darbininkų
šiame miestelyje randasi 

Standard šilkų audimo dirbtu
vė, viena iš didesnių audiny- 
čių šioje apylinkėje. Joje ran
dasi apie tūkstantis staklių ir 
seniau dirbdavo trys šimtai ar 
daugiau audėjų. Dabar dirba 
nuo 50 iki šimto audėjų, ir 
kartais darbas taip sumažėja, 
kad lieka vos 15 ar 10 darbi
ninkų. Tiktai maža dalis stak
lių, kur vienam .ar kitam kam
pe barška, o didelė didžiuma 
stovi tuščios, dulkėmis apau
gę, rūdyja.

Darbininkai Dirba tik 
2-3 Stakles

ši dirbtuvė iki šiol buvo ži
noma šioje apylinkėje kaipo 
viena iš geresnių dirbtuvių, 
nes jos darbininkai nebuvo 
verčiami dirbti viršlaikį ir dir
ba nedaugiau 2-3 stakles, už-1 
dirbdami daugiau negu tose 
dirbtuvėse, kur dirba 6 stak
les. Nes kuo daugiau dar
bininkas staklių turi dirbti, 
tuo mažiau uždirba, nes darb
daves apkramto mokestį net 
kelis centus ant masto audek
lo. Sunkiau reikia dirbti ir 
mažiau galima gauti mokėti.

Darbininkai Pasipriešino 
“Stretch out” Sistemai

Pęreitais metais Standard 
dirbtuvė pirmu syk pradėjo 
dirbti 4 stakles. Darbininkai 
nesipriešino tarą labai, nors, 
tiesa, ėjo diskusijos tarpe dar
bininkų, bet nebuvo imta jo
kio žingsnio sulaikymui. Da
bar, šiemet, pradžioje spalių 
užtaiso audeklus ant 6 staklių 
atskirai nuo kitų darbininkų, 
nukerta 33 cento nuo masto, 
pašaukia darbininką iš lauko 
ir dirba. Laike kitos savaitės 
vėl užtaiso 6 stakles ir jau 
stato audėją iš vidaus; ir taip 
kas savaitė vis daugiau ir 
daugiau darbininkų pradeda 
dirbti ant 6-šių staklių. Dar
bininkai nerimauja, tarpe visų 
yra nusistatymas nedaleisti 6 
staklių sistemos. Darbininkai 
neorganizuoti, sunku pradėti 
d arba.

Audėjų unija atėjo pagel- 
bon. Išleido lapelius, kuriuos 
dalino prie dirbtuvės vartų, 
šaukiant darbininkus į susirin
kimą. Susirinkimai nebūna 
pasekmingi, nes dirbant ant 
dviejų pakaitų, darbininkai 
nesusirenka. Bet darbas buvo 
varoma pirmyn, ir 16 spalių iš 
ryto darbininkai susirinko ir 
pakėlė protestą, nepradedami 
dirbti nei vienas. Niekur nesi
suka staklių ratai, tylu visoje 
dirbtuvėje.

Tada atbėgo bosas ir klau
sia, kas yra. Keli darbininkai 
eina pas superintendentą ir 
pareiškia, kad turi būti tuo- 
jaus sustabdyta 6 staklių dar- 

|bas. Superintendentas pasako, 
aplinkybės (kad jis turi pasitarti su kom- 

ipanija, kuri randasi New 
Yorke. Darbininkai sutinka pa-
laukti.

20 spalių apie 11 valandą 
darbininkai vėl sustabdo stak
les ir komitetas eina raštinėm 
Po valandos grįžta komitetas 
ir praneša, kad bosai išpildo 
darbininkui reikalavimą, ir vėl 
visi linksmi pradeda dirbti.
Darbininkai Turėtų Organi

zuotis j Uniją
Standard darbininkai kaip 

visuomet, taip ir dabar, paro
dė didelę vienybę, nesirado 
nei vieno, kuris būtų pasiprie
šinęs tarimui stabdyti stakles 
protestui prieš 6 staklių, siste
mą.

Bet darbininkai turėtų žino
ti, kad' daug lengviau yra ko
voti prieš visas bosų užma
čias, jeigu darbininkai yra or
ganizuoti, jei jie turi savo 
dirbtuvės komitetą, kuris veda 
visą darbą, iškilus kokiam 
reikalui tarpe bosų ir darbi- 

,ninku. Organizacija yra vie
nas būdas, kuris riša darbi
ninkus krūvon. Todėl Stand

ard darbininkai turi organi
zuotis į uniją.

Reporteris.

Skaudžiai Baus Vokietijoj už 
Teisybę apie Nazius

BERLYNAS. — Hitlerio 
paskirta komisija paruošti 
naujus kriminalinius įstaty
mus siūlo skaudžiausiai 
bausti tuos, kurie “skleis 
gandus” prieš nazių partijos 
veikėjus bei valdininkus ar
ba kritikuos juos. Reika
lauja žiaurių bausmių ir už 
sakymų teisybės apie negra
žius nazių vadų darbus iš 
praeities. Lygiai griežtai 
uždraudžia nepalankius at
siliepimus apie Vokietijos 
mirusius “didvyrius,” Hin- 
denburga, Bismarcką ir ki
tus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WATERBURY, CONN.

Pranešimas Visiems Bendro 
Fronto Delegatams

11 d. lapkričio, 8 vai. vakare, 103 
Green St., įvyksta Waterburio drau
gijų bendrai veikiančio komiteto su
sirinkimas. Visi delegatai dalyvauki
te, nes yra daug svarbių dalykų 
svarstyti.

Sekr. Strižauskas.
(265-266)

CLEVELAND, OHIO
LDS 138 kuopos susirinkimas 

įvyks 10 d. lapkričio pas drg. Side
rius, 3389 E. 39 St. 8 v. v. Visi na
riai malonėkite būti laiku, nes turim 
daug dalykų apsvarstyt.

clevelandTohio
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 
dalyku aptarti. Org. Korespondentė.

(264-265)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50-tos kuopos mitingas 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiam 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

I

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1816 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper S-6776

VYRU 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, 
Plaušinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduIiai. Serumų Įleidi
mai ir čiepijimai. 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)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. lapkričio, kalbės taip 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. Prūseikos prakalbos.

(264-265)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkričio 11 d. LDP 
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.
(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
lų aptarti. Draugės, kurios dar ne
užsimokėję 1936 m. duokles, malo
nėkite ateiti ir užsimokėkite.

D. Lukienė, fin. sekr.
(264-265)

SHENANDOAH, PA.
Lapkričio 11 d. Lyros Choras ren

gia įvairų vakarą, kuris užsivadina 
“Lietuvos Kaimiečiai”. Vakaruškos 
įvyks Najaus svet., Main ir Poplar 
Št. 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.

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

CLEVELAND, OHIO
Labai svarbus pranešimas “Vil

nies” ir “Laisvės” skaitytojams ir 
taip pat vajininkam. Yra šaukiamas 
susirinkimas, apkalbėjimui mūsų

■ spaudos 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. 
vakare. P.. N.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy- 

. vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
I 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 D E K S N I O GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
iai} 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 grąžinam.

Kaina 75e., $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- 
j KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
1 nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
i siūlytų.

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

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Kas Padarėte Klaidą?

“Laisvės” Koncerte Surinkta 
Ispanijai Aukų $112.50

Lietuvių Jaunimas Turės 
Jdomu Vakarą Seredoj

Dr. Šliupaites Prelekcija 
Apie Sveikatą

Laike LDS 1 kuopos rodo
mų judžių, Ukrainų svetainė
je, kas tai per klaidą paėmė 
drg. Kazakevičiaus ploščių 
“topcoat”, o savo daug ma
žesnį paliko. Kas turite minė
tą ploščių, prašome grąžinti į; 
“L.” raštinę ir atsiimti savo.

ANTANAS KASMOCIUS

tikėję 
Kaip 
daly- 

gerai.

jos liaudžiai ir tapo surinkta 
$112.50.

Beje, dalyvavo svečias iš 
tolimos Lietuvos, skulptorius 
Rimša, kurį pirmininkas per
statė pasakyti keletą žodžių. 
Skulptorius pranešė apie ’savo 
kūrinių parodą New Yorke ir 
kvietė visus ateiti pasižiūrėti 
jo darbų.

Paroda randasi 310 River
side Drive, New Yorke. Va
landos nuo 1 iki 5 po piet kas
dieną, ir penktadienių vaka
rais nuo 8 iki 10 vai. 15-tą 
šio mėnesio paroda baigsis.

Po programos Wm. Norris’o 
orkestrą suteikė smagią muzi
ką, prie kurios publika pasišo
ko iki vėlumai.

LDS jaunimo BuiLDerS kuo
pa kas trečiadienį turi smagią 
sueigą “Laisvės” svetainėj.

Bet šį trečiadienį, 11 lapkri-/ 
čio, 8 vai. vakaro, turės ką to- į prelekcija 
1 r i za va va va v» «A za t* za • Ia i i rz r.n i va trr) /4 i J 1 _ - _kio nepaprasto: bus taip vadi
nama “chalk talk” (kreidos 
kalba). Ją perstatys jaunasis 
piešėjas Al. Pross, kurio brai
žytus gražius paveikslus jau 
ne karta matėm “Laisvėj.” 
Tarp’kitataučių tos rūšies pro
grama yra labai populiari ir 
ją mačiusieji lietuviai būdavo 
patenkinti. Bus trumpa kalba 
apie karą ir kitoki įvairumai.

Vakaras ruošiamas pami
nėt karo paliaubų dieną, kuri 
pripuola šį trečiadienį.

Prašome apie tai pranešti 
savo jaunimui ir patys daly
vaukite.

Ketvirtadienio vakarą, dėka 
LDS kuopos valdybos pasidar
bavimui, nariai ir pašaliniai 
turėjom progą išgirst gerą 

i apie sveikatą. Ją 
davė kuopos daktarė-kvotėja 
Aldona Šliupaitė. Aiškino apie 
augštą kraujo spaudimą, iš 
kur jis paeina ir kaip jo nu
sikratyti. Prelekcija buvo 
trumpa ir gera. Po to buvo 
keli klausimai, į kuriuos pre
legentė davė aiškų atsakymą. 
Daugiau tokių paskaitų.

Girdėjau.

, Užklupo “Šalčiai”
Šiomis dienomis susirgo Vin

cas Kuzinskas, gerai žinomas 
Maspetho gyventojas. Girdisi 
ir daugiau žmonių nusiskun- 
džiant “šalčiais.”

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINES, 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

Rep.

ALDLD PIRMOS KUOPOS 
NARIAMS

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

Buvęs.

Koks Tas Naujasis Čarteris?
Rinkimams praėjus, šios ša-

Pereito sekmadienio popietį 
įvyko vienas iš didžiausių 
dienraščio “Laisvės” koncertų. 
Dalyvavo apie 1,700 lietuvių, 
kurie kimštinai perpildė di
džiulę Labor Lyceum svetainę. 
Matėsi ir geras skaičius iš to
liau atvykusių draugų, kaip 
tai iš New Jersey, Pennsylva- 
nijos ir Naujosios Anglijos. 
Smagu matyti tokią minią lie
tuvių, kurie remia mūsų dien
raštį “Laisvę.” 

Kas link programos, tai tu
riu pasakyti, kad buvo įvai
rių nuomonių. Daugeliui klau- 
sovų programa labai patiko, 
bet kai kurie išsireiškė 
“tirštesnės” programos, 
nebūtų, visi programo 
viai atliko savo užduotis
Aplodismentų atžvilgiu, rodos, I 
publikai geriausiai patiko sty
gų sekstetas su soliste d. Kli-| 
miute, dainininkė Leonavičiū
tė, gitarų, duetas ir tenoras 
Dedovitch.

Pirmininkavo d. šolomskas : lies piliečiai giliai atsiduso ir 
ir jo balsas, garsiakalbio pa- į dabar laukia rezultatų —kaip 
gelba, buvo toks garsus 
net tarytum ir sienos drebėjo. Ypač New Yorko gyventojai 
Drg. Mizara trumpai pakalbę- smarkiai susidomėjo nauju 
jo apie dienraštį “Laisvę” ir miesto čarteriu. Todėl reikia šį 
ilgėliau apsistojo ant Ispanijos tą pabrėžti apie jį. 
įvykių. Jis pabrėžė, kad Ispa
nijos socialistai ir komunistai 
apkasuose drauge gina liau
dies valdžią nuo užpuolikų fa
šistų, vienok Brooklyno socia
listai atmetė vietinių komunis
tų pasiūlymą rengti bendras 
prakalbas Ispanijos klausimu, i 
Nepaisant socialistų atsisaky
mo, komunistai rengs prakal
bas tuo klausimu 17 d. šio mė- ' Aldermanų Tarybos, ♦. V * ? r * • • *r
nėšio, Piliečių Kliube. I; .

Sekė aukų rinkimas Ispani- įsteigta, taip vadinama Miesto 
Taryba, kurion įeis apie 23 as
mens (konsilmanai). Tai yra 
reakcionierių žygis prie su
koncentravimo miesto valdžios 
mažoj saujelėje, čarterio 2-am 
skyriuje, 27 paragrafe nurodo
ma, kad tie 23 asmens “. . .tu
ri pilną valią priimti įstaty
mus, kurie tarybai išrodytų 
reikalingi ir tie įstatymai gali 
būti pritaikyti visam miestui 
arba tik miesto dalim, kurios 
neprisilaiko šio čarterio, arba 
J. Valstijų ar valstijos kons
titucijos, bei įstatymų palaiky
mui tvarkos, apsaugojimui 
žmonių ir nuosavybės.. . .”

Reiškia, tie 23 asmenys, 
prisidengiant viršminėtu para
grafu, gali išleisti bile įsta
tymus, sykiu ir prieš-darbinin- 
kiškus, būtent “saugojimui 
tvarkos, žmonių ir nuosavy
bės.”

Toliau, 18-tam čarterid sky
riuje, 435 paragrafe, sako: 
“Policijos departmentas turi 
teisę ir privalumą apsaugoti 
viešą taiką, neprileisti pikta
darysčių, suareštuoti prasikal
tėlius, numalšint maištus, go- 
vėdas ir sukilimus; išskirstyti 
neįstatymiškus ir pavojingus 
suėjimus, kurie trukdo gatvių 
ir šaligatvių trafiką; tvarkyti, 
kontroliuot ir aprubežiuot au
tomobilių ir pėstininkų trafi
ką.. . .”

Čia aiškiai matosi pasikėsi
nimas prieš streikierių pikieto 
linijas ir demonstracijas. Poli
cija, remiantis šiuo paragrafu, 
gali sustabdyti dirbtuvių bei 
krautuvių pikietavimą ir už
drausti mitingus atvirame ore. 

čarterio 40 skyriuj, 888 pa
ragrafe nusako, kad miesto 
darbininkai negali prigulėti, 
mokėti duokles ar aukoti bile 
politinei partijai bei organi
zacijai. Jeigu miesto 
ninkas neprisilaikys to 
to, jis bus išmestas iš 
darbo ir nubaustas, 

čarteryje nėra- nei 
punkto, kuriame, būtų nustaty
ta, kad miestas turi samdyti

pa- .
, kad1 rinkimai palies jų gyvenimą.

Pereito antradienio balsavi
muose, 950,305 New Yorko 
miesto piliečių pasisakė už tą 
čarterj, o 596,440—prieš. Reiš
kia, čarteris tapo priimtas. Jis 

; įeis galion su sausio 1 d., 1938 
metais.

Didžiausia čarterio reforma, 
tai panaikinimas daba rtinės 

, kurioj 
i yra 65 nariai. Jos vietoj bus

Tai Bent Aktoriai!
Keturi apsiginklavę vyrai 3 

vai. ryte, įėjo į Sol Sclifkos 
kabaretą, 195 Sutter Avenue, 
Brooklyne ir susirinkusiems 
tarė: “Visi atsisėskite ir būki
te natūralūs.” Tada, priėję 
prie muzikanto jam sakė: 
“Griežk”, o dainininkei sakė: 
“Dainuok”. Tokioj linksmoj 
atmosferoj plėšikai iškraustė 
registerį ir kostumerių 
nius ant $500.

Tuo metu kabaretan 
Isaac Shean, 56 metų, su
pačia. Jam viskas taip išrodė 
ramu ir natūralu, kad kuomet 
gengsteriai jam įsakė sustot, 
tai jis tik nusijuokė ir nuėjo 
stalo link. Tada gengsteriai 
paleido šūvį Shean galvon ir 
išbėgo. Nuvežus į ligoninę, 
pašautasis mirė.

tik tuos kontraktorius, kurie 
moka unijines algas savo dar
bininkams. Taipgi čarteryje 
nėra nei vieno punkto, kuris 
pripažintų teisę subvių darbi
ninkams organizuotis į uniją.

Nors čarteris turi kai kurių 
ir gerų punktų, kaip kad tri
jų pakaitų darbo diena ugnia
gesiams ir proporcionališka re
prezentacija, vienok blogi, 
priešdarbininkiški punktai nu
sveria geruosius. Todėl, kaip 
jau buvo pranešta, Komunistų 
Partija ragino piliečius balsuo
ti prieš patį čarterį, bet bal
suoti už virš minėtus geruosius 
punktus, kurie buvo paduoti 
atskirai nuo paties čarterio. 
Tie punktai taipgi tapo pri
imti.

Laikui bėgant, gal paaiškės 
ir kiti čarterio blėdingi punk
tai, vienok tikrai su jais pasi- 
pažinsime 1938 metais, kuo
met čarteris įeis galion.

“Ant Bedugnės Krašto”

kiše-

įėjo 
savo

Lietuvis Nušovė Didelį Briedį
Nesenai “Laisvėj” buvo pra

nešta, kad dr. A. Petriką nu
šovė briedį. Bet štai šiomis die
nomis man teko matyt ir kito 
lietuvio nušautą didelį brie
dį. Jį 
jaunas 
vičius, 
tis po
Long Island City. Briedis sve
ria 319 svarų, turi po 8 šakas 
ragų. Nušautas medžiojant 
Hancock, N. Y., giriose, 
h

nušovė 3 d. šio mėn. 
lietuvis Jonas Stasiule- 
Miko sūnus, gyvenan- 
num. 5224-35th St.,

Š.

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

darbi- 
punk- 

miesto

viene

Kals sakė, kad veikalas 
‘fAnt Bedugnės Krašto” neturi 
nieko bendro su liaudies gyve
nimu ? Kai jis buvo suvaidin
tas tris sykius Brooklyno Liau
dies Teatro Brooklyne, tai pa
sipylė apie jį visokį spaudoje 
aprašymai. Bet “Laisvės” kris
luose tilpęs pasakymas, kad 
“Bedugnės” Juozas atvaizduo
ja vieno brooklyniečio tikrąjį 
gyvenimą, kuriam, girtam par
ėjus namo, pati “loja ir loja.”

Tai šį pasakymą jau pasisa
vino lygiai keli brooklyniečiai 
ir pyksta ant “Laisvės”, kam 
ji jų gyvenimą aprašo pirmam 
puslapy j.

Atsirado jau keli Juozai, 
kurie išsigeria trupučiuką, ne
veizint, kiek jų kadaise buvu
sios mylimos pačios “lodamos” 
protestuoja prieš tai. Bet kiek 
iš jų savas pačias mėto puo
dynėmis, — kol kas pasilieka 
amžinu sekretų. Sekreto prie
žastis gal bus tame, kad “Be
dugnės” Juozas, vaidindamas 
neparodė natūralumo, nesu
daužė puodynę į Juozienės nu
garą, bet į grindis. Jeigu ge
ras artistas būtų lošęs Juozo 
rolę ir metama puodynė būtų 
sudužus nuo Juozienės nuga
ros kietumo, tai gal būtų pa
baigę pasakyti visą gyvenimo 
istoriją, priduriant, jog dabar, 
tai jau tikrai vaizduoja mano 
gyvenimą, nes ir aš taip pada
rau. ...

Kalbos vaikščioja po stubas 
ir lietuviškas šapas, kad Liau
dies Teatras nežino ką darąs. 
Girdi:

“Vieni vaidina užsidėję žie
minėmis, baroninėmis kepurė-

»» 1 |» urn. ■ ».« MĮIMIII H..i > |< ■ ...........   •. .'t. 1

mis, apsivilkę sunkiais žipo- 
nais, o kiti vaikščioja basi ir 
su baltomis kelinėmis.”

Tai liaudiška kritika. Bet ta 
liaudis pamiršo, kad pirmas 
vaidinimo aktas įvyksta mie
žių kirtimo ir jų suvalymo 
laiku, nes ten sakoma: “Nu
eik nors miežius apversti, nes 
pūti pradės,” o kitas aktas ra
rotų laiku. Čia jau savaimi su
prantama, jog vasaros* laiku 
niekas baro ninių kepu
rių nenešioja, o prieška
lėdžio laiku basas nevaikščio
ja. Bet parėjęs iš vaidinimo ir 
neduosi jokios kritikos,—pasi
rodysi drebulės išpurtusiu kel
mu, tai visgi reikia ką paša-1 
kyt.. . .

Valentis nesumokino tinka
mai vaidinimo, nes Nalivaika, 
lošdamas Juozo rolę, kosėjo 
kai duona paspringęs. Ir para
šė pusantros špaltos kritikos 
vien Nalivaikos adresu.. Gal 
tas būt ir gerai, jei vaizduotų 
pradžią Juozo ligos. Vienok 
trečias aktas nuo antro akto 
jau vaidinamas po kelių metų, 
kas suprantama, jog Juozas 
jau ilgai sirgęs, plaučiai iško- 
sėti, nusilpę, natūraliam kosu
liui jau nėra iš kur gauti spė
kos. Bet kosėk, nes to kritika < 
reikalauja.

Užteks apie tokias kritikas.
Pašalietis.

Kurie dar neatsiėmėt mūsų 
draugijos šiemet išleistos pui
kios knygos “Gamta ir žmo
nės” atsiimkit šio ketvirtadie
nio vakarą kuopos susirinki
me, “Laisvės” svetainėj. At- 
siėmusiems knygą irgi svarbu 
dalvauti ir prisidėti prie augi
nimo Am. Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos, kad su jos 
pagelba ir ateityje galėtume 
išleisti darbo žmonėms nau
dingų. raštų. Kviečiami ir ne- 
nari ai.

Organizatorius.

Policija suareštavo Šešis 
streikuojančius dailintojus ir 
dailintojas už pikietavimą ties 
Modern Beauty Shop, Kings 
Highway ir East 15 St., Broo
klyne. Tuomi dailinimo įstai
gų savininkai mano sulaužyti 
1,000 dailintojų streiką Brook
lyne.

Detektyvai užpuolė namus, 
po num. 320 E. 57th St., New 
Yorke ir suareštavo šešias gra
žuoles, kurios kaltinamos pro
stitucija. Jos buvo skirtingos 
nuo kitų to “amato” pasekėjų 
tuomi, kad jos imdaVo nuo 
$20 iki $100 už “pasisvečiavi
mą.” Mat, jos apsidirbdavo tik 
su turtingais vyrais.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Koks Gyvenimas, Toks ir 
Mirimas

Lapkričio 6 dieną ant Gold 
Stryto šaligatvio, Central 
Brooklyne, numirė Jonas Dar- 
gis, apie 57 metų amžiaus. Jo
nas Dargis gyveno taip vadi
namoj Branisnevičiaus jardo 
stubukėje ir labai gerdavo. 
Taigi, to žmogaus, koks buvo 
gyvenimas, toks ir mirimas.

Tokių kaip kad Jonas Dar
gis kad buvo, tai Central 
Brooklyne labai daug yra. La
bai gaila, kad dar daug žmo
nių nemato, kad juos alkoho
lis be laiko užmuša.

Centralbrooklynietis.

Bando Pakelt Harlemo 
Rendas

Visi 10 šeimų namo gyven
tojai, 28 W. 135 St., Harleme, 
rengiasi prie rendos streiko 
prieš pakėlimą kambarių kai
nų 60 nuošimčių. Stewart 
Franklin and Co., namo savi
ninkai, gręsia išmesti visus iš 
namo, kurie nemokės • pakeltą 
kainą. Gyventojai visiškai at
sisako mokėti nuo $5 iki $15 
daugiau ir savininkams atkir
to, kad tas namas prastoj 
padėtyje — langai išmušti, 
nėra karšto vandens, nėra ši
lumos ir bendrai namas baisiai 
apleistas.

šiomis dienomis 119 West 
134 St. gyventojai laimėjo 
trijų savaičių streiką prieš 
kėlimą rendų $5. į

pa

Joseph Costa, 27; metų or- 
laivininklas, pasirengęs skristi 
iš Roosevelt orlaivių ląuko į 
Para, Braziliją.

ifrįįiįfli ■
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Lietuvių Liaudies Teatro 
Valdybos Pasitarimas

Sekantį trečiadienio vakarą 
susirenka L. L. T. valdyba ir 
veikalų komisija “Laisvės” pa
talpoje, 7:30 valandą (lap
kričio 11 d.).

Sekr. P. B.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai. Ant 

pirmų laiptų po tiesiai yra 4 kam
bariai, su visais įtaisymais. Renęla 
$18 į mėnesį. Nėra garo. Antrais 
laiptais, po kairei 4 kambariai. Ren- 
da $17 į mėnesi. Del platesnių infor- 
maciių kreipkitės pas Kotchinskj, 
19 Ten Eyck St., B’lyn, N. Y.

(265-267)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio (Nov.) 12 d. Kiburio Svet.. 
950 Jamaica Ave. Pradžia lygiai 8 
v. v. Kviečiame visus narius dalv- 
vaut. (265-267)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinkimas 

jvvks ketvirtadienį, 12 d. lapkričio 
(Nov.), 8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, 419 Lorimer St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Kurių dar yra 
nemokėtos duoklės už šiuos metus, 
tai ateikit ir užsimokėkite šiame su
sirinkime, res metai eina prie pabai
gos. Taipgi nepamirškite ir naujų 
naritj atsivest.

(265-266)

PAJIEŠKOJIMAI
Ieškomas Vincas Jozėnas, taipgi 

žinomas kaipo Vincas Josiunas, paei
nąs iš kaimo Gaižunų, Linkuvos vals
čiaus, Šiaulių apskrities. Vincas Jo
zefas 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
cą Jozėną ir žino kur jis randaąi, 
jeigu gyvas, arba, jei žino, kad jau 
miręs.

Adv. C. M. LUKOŠIUS, 'H — 
20 East Main Street, ' ;

I i (Waterbury, Conn,
b, ..t,. <263-265). ,1

Naujai Moderniškai Įtaisyta®

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM 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

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.
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3-2779

DeKalb avenue n I
COR, KNICKERBOCKER AVE. KlDGEWOOO Į

SELECT COKE- OIL -RED-ASH- BLUECOAL

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET ' BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

E

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS 
New York ir New Jersey 

Valstijoj
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorių®

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karieta® 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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