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Gerai Atsimokėjo.
Argi Tai Būtų Kruvina 

Tiesa?
Jų ir Mokslas Purvinas.
Nei žingsnio be Anglijos. 
Brooklyniečiams.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Weirton, W. Va., plieno dar
bininkai gerai atsimokėjo savo 
niekadėjams. Jie savo miesto
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šerifu išrinko Steve Barron, 
plieno darbininkų organizato
rių, unijistą. Prieš rinkimus 
ku kluksai per du kartu Barro- 
ną pagrobė ir bjauriai apmušė. 
Dabar Barron galės su jais su
vesti sąskaitas.

Argi taip pat negalėtų pada
ryti kitų industrinių miestų dar
bininkai? Galėtų, jeigu susi
prastų. Jeigu jie susiprastų, 
tai kaip bematant išrūktų iš 
valdviečių visi kapitalistų 
agentai.

Tikrai baisūs, tikrai kruvini 
gandai ateina iš Francijos. Sa
koma, kad Francijos amunicijos 
fabrikų savininkai parduoda 
ginklus Ispanijos fašistams. Jie 
ją Ispanijon pasiunčia per Itali
ją ir kitas fašistines šalis. To
kį kaltinimą prieš fabrikantus 
iškėlė komunistai darbininkai.

Jeigu tie gandai tikrai pasi
tvirtins, tai pasirodys, kad ir 
Francijos buržuazija yra prisi
dėjus prie Ispanijos fašistų ap
ginklavimo. Jiems Blųmo val
džios neitralitetas nepastojo ke
lio.

Tuo tarpu laikė susirinkimą 
Francijos Socialistų Partijos ta
ryba. Susirinkime dalyvavo ir 
kalbėjo Blum, premjeras. Jis 
pareiškė, kad jis ir jo valdžia 
nė žingsnio nežengs be Anglų. 
Tiktai tada Francijos valdžia 
atmainysianti savo nusistatymą 
link Ispanijos, kuomet Anglija 
atmainysianti savo nusistatymą. 
Taigi, Francija yra tiktai uode
ga Anglijos. O Anglija netiesio
giniai dirba iš vieno su Ispani
jos fašistais. Tai šitokiais lan
kais suvaržyta Francijos diplo
matija.

Mokslas esąs bepartyvis, ne
pripažįstąs tautų ir rasių. Bet 
ne Amerikoje. Pav., pietinėse 
valstijose gyvuoja tokia orga
nizacija, kaip “Southern Medi
cal Association.” Tai grynai 
baltųjų daktarų organizacija. 
Nei jai gali priklausyti, nei jos 
konvencijas gali lankyti negrai 
daktarai. Bjaurios rasinės ne
apykantos pritvinkę tos organi
zacijos šovinistai. Mokslas ne
pataisė jų—atpenč, padarė dar 
purvinesniais. Jie laiko perže- 
mu daiktu rokuotis, susieiti ir 
pasitarti su kitų rasių gydyto
jais, nors pastarieji būtų (ir, 
be abejonės, yra) už juos daug 
protingesni ir mokytesni.

Tačiau, žinoma, yra ir visai 
kitos rūšies mokytų žmonių. 
Yra tokių, kurie nugalėjo prie
tarus ir tapo nuoširdžiausiais 
liaudies draugais. Jų yra daug. 
Jų armija auga. Ir niekas taip 
puikiai šiandien to neįrodo, kaip 
daugelio mokytų žmonių atsine- 
šimas linkui Ispanijos liaudies 
kovos prieš fašizmą. Jie nuo
širdžiai remia tą didvyrišką ko
vą.

Vienas iš tokių mokslininkų 
yra profesorius Moreno-LaCal- 
le. Tai ispanų tautos mokslinin
kas, profesoriavęs United States 
Naval Academy ir visoj eilėje 
Amerikos kolegijų. Dabar jisai 
darbuojasi Ispanijos liaudies 
fronto laimėjimui ir jos reika
lus čionai atstovauja.

Brooklyniečiai turėsime progą 
ir garbę šitą profesorių girdėti 
kalbant lietuvių masiniam mi
tinge, kurį rengia progresyviš- 
kos organizacijos parėmimui Is
panijos liaudies. Mitingas įvyks 
lapkričio 17 d., Piliečių Kliubo 
patalpoje, šis mitingas turėtų 
būti tikrai galinga Brooklyn© ir 
apielinkės lietuvių demonstraci-

Jūrininkai Sako Ačiū 
"Laisvei” už Teisingą 
Jų Reikalų Gynimą

LIETUVIS JŪRININKAS 
PRANEŠA APIE JŲ 

STREIKO STIPRUMĄ

BROOKLYN, N. Y., lap
kričio 13.——Į “Laisvės” re
dakciją atsilankė vienas iš 
streikuojančių j ū r i n inkų, 
jaunas energingas lietuvis, 
Brooklyne gimęs ir au
gęs. Jis visu pirma dė
kojo “Laisvei”, kad taip 
gerai atsiliepia į jūrinin
kų kovą; nupeikė tulus ki
tus lietuviškus laikraščius, 
kurie neparodo draugišku
mo streikuojantiems mari- 
ninkams. Sakė, kad jis ne 
vien nuo savęs kalbąs, bet 
ir nuo kitų jūrininkų, kurie 
dėkoja “Laisvei” už tarnavi
mą jų kovai.

Šis lietuvis jūrininkas pa
brėžė, kad jis nėra komunis
tas o tik Jūrininkų Unijos 
narys, sykiu su savo darbo 
draugais kovojantis už būk
lės pagerinimą. Jis pritarė 
šalies darbo ministerio-ant- 
rininko McGrady pastan
goms. kad kompanijos duo
tu tokias pat sąlygas jūri
ninkams rytuose ir pietuose, 
kaip ir vakaruose.

Svečias pareiškė, kad mil
žiniška dauguma marininkų 
rytinėse ir pietinėse prie
plaukose karštai remia Jū
rininkų Strategijos Komite
tą, kurio priekyje stovi J. 
Curran. Streikas diena die
non vis auga. Sako, kad se
nieji Tarptautinės Jūrinin
ku Unijos vadai: Grange, 
Hunter. Carlson ir kiti to
kie, aiškiai yra parsidavę 
laivų kompanijoms ir vei
kia kaipo streiklaužių rinkė
jai prieš kovojančius darbi
ninkus. Bet. girdi, jūrinin
kai dabar turi naujus, išti
kimus vadus, kilusius iš dar
bininkų. iš pačiu jūrininkų 
tarpo. O senieji parsidavė
liai vadai liksią išspirti lau
kan.

Mūsų svečias nesenai su
grįžo su Amerikos laivu 
“Black Guli” iš Antwerpo, 
Belgijos. Atplaukus i New 
Yorką, “Black Guli” jūri
ninkai tuojaus ir sustreika
vo.

Reporteris.

10 DIDŽIŲ UNIJŲ BOIKO
TUOJA D. FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMĄ
New York. — Visos 10 di

džių unijų, priklausančios 
prie Industrinio Unijų Or
ganizavimo Komiteto ir už 
tai suspenduotos iš Darbo 
Federacijos, nutarė boiko
tuoti ateinanti Federacijos 
suvažiavimą Tampoj, Flori
doj.

ja už Ispanijos demokratiją.
Apart prof. Moreno-La- 

Calle, mitinge kalbės Dr. Kaš- 
kiaučius, R. Mizara ir Johnnie 
Orman. Tai bus susirinkimas, 
kuriame visi privalome dalyvau
ti.

Palestinos Arabai Boikotuoja 
Angly Komisionierią

JERUZALĖ.—Anglijos ko
misijos galva lordas Peel 
šaukė žydų ir ay£bų vadus 
pasitarti apie tųdviejų tau
tų sugyvenimą Palestinoj. 
Atsilankė tik žydų vadai. 
Neatėjo nei vienas arabų 
atstovas todėl, kad Anglų 
komisionierius Peel palaiko 
žydų buržuazijos reikalus 
prieš arabus, sudarančius 
milžinišką daugumą Palesti
nos gyventojų.

Vokietijos Naziai Vėl 
Vagina Angliją

LONDON. — Vokietijos 
orlaivyno ministeris gen. 
Goering kiek pirmiau suer
zino Anglijos valdžią, pa
reikšdamas. kad Anglija 
“pavogė Vokietijos koloni
jas ir auksą,” kuris buvo iš
mokėtas kaip karo kontri
bucijos. •

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Eden tada pa
tarė Hitlerio valdžiai dau
giau neprisimint apie kolo
nijas, o kas liečia Vokieti
jos auksą, tai jinai gavusi 
dar didesnių paskolų iš An
glijos.

Į tai dabar atsako nazių 
1 a i k r a štiš “Frankfurter 
Zeitung,” kad Vokietija 
vien tik Anglijai išmokėjo 
3,600,000,000 markių karinių 
mokesčių, o paskolos-iš Ang
lų tegavo tik 2,300.000,000 
markių. Taigi Anglija vis 
tiek daugiau “išvogusi,” ne
gu paskolinusi Vokietijai.

Šis naujas “vaginimas” 
vėl erzina Anglijos valdžią.

BEPUSIŠKUMO KOMISI
JA ATMETĖ ITALIJOS 

SKUNDUS PRIEŠ SSRS
LONDON, lapkr. 13.— 

Tarptautinė bepusiškumo 
komisija dauguma balsų at
metė, kaipo neturinčius pa
grindo, tris Italijos fašistų 
primetimus, būk Sovietų Są
junga laužiusi bepusiškumo 
sutartį ir siuntusi ginklus 
Ispanijos respublikai. Ket
virtas Mussolinio valdžios 
skundas dar būsiąs svarsto
mas.

Komisija užgyrė planą 
sumanymo, reik alau j antį 
pasiųst tėmytojus ant Por- 
tugalijos-Ispanijos sienos ir 
į Ispanijos prieplaukas žiū
rėt, ar kas negabena ginklų 
fašistams bei respublikie- 
čiams.

Sovietų Sąjungos atstovas 
Maiski bepusiškumo komi
sijoj vėl parodė, kaip Mus
solinio valdžia veidmainiau
ja ir slapta ginkluoja Ispa
nijos fašistus. Jis pavadino 
Italiją “prielipu” hitlerizuo- 
tos Vokietijos.

REIKIA PASTIPRINTI “DAILY WORKER}”

Komunistų Partijos Centro Komiteto Atsišaukimas
Amerikos K o m u n i s tų 

Partijos organas “Daily 
Worker” šiandien pasiekia 
tiek skaitytojų, kaip dar 
niekados pirmiau. Ypač 
prasiplatino s e kmadieninė 
jo laida “Sunday Worker.” 
Tam yra dvi priežastys: vie
na, tai kad “Daily” ir “Sun
day Worker” teisingai kovo
ja už darbo žmonių reika
lus; antra, kad jiedu yra 
puikūs laikraščiai savaime, 
lengva kalba vedami ir labai 
pagerėję savo turiniu.

Bet dabartinių skaitytojų 
dar neužtenka, sako Parti
jos Centro Komitetas: jų 
reikia ir galima gaut nepa
lyginamai daugiau, pada
rant “Daily” ir ‘‘Sunday 
Workerj” tikrai niasiniais 
darbininkų laikraščiais. Ta
tai galima padaryt, įvedant 
naujų pagerinimų. Bet tam 
reikalinga lėšų.

Todėl Partijos Komitetas 
skelbia trijų mėnesių “Wor- 
kerio” finansavimo vajų, 
per kurį turėtų būt sukelta 
$100,000 iki 1937 m. vasario 
12 d. Ši pinigų suma, beje,

“Laisvės” Vajus Artinasi Prie Pabaigos
Reikauskas Tai Mato ir Smarkiai Subruzdo Darbuotis. 
Stambi} Pluoštą Naują Prenumeratą Jis ir Vėl Prisiuntė.

v

“Laisves” vajus baigsis su pirma diena gruodžio menesio. 
Faktinai, tik dvi savaitės laiko beliko darbuotis. Prašome visų 

“Laisvės” skaitytojų gauti nors po vieną naują skaitytoją.
Šiandien vajininkų surašąs yra toks:

S. Reikauskas ............... 2801
A. Stripeika, Elizabeth .. 2425 
P. J. Martin, Pittsburgh. 1579 
Philadelphia ...................1367
S. Penkauskas, I. čulada,

Lawrence ..................... 838
K. Žukauskienė, Newark. 780 
ALDLD 28 k., Waterbury 627 
G. Šimaitis, Montello . . . 606 
ALDLD. Montreal, Raj.. . 497 
G. Krance, L Katilius, /

Bridgewater .............. 435
ALDLD. 20 kp. Mot. SkyZ,

Binghamton, N. Y. ... <356 
A. Balčiūnas, Brooklyn ..342 
G. Kuraitis, Brooklyn . . . 303 
J. Matačiunas, Paterson 260 
V. Globich, Wilkes-Barre 186 
P. žirgulis, Rochester . . 206 
V. Padgalskas, Mexico . . 193 
ALDLD. 11 ir 155 kps.,

Worcester .................. 179
ALDLD. 85 kp., Haverhill 176 
P. Baranauskas, Brooklyn 174 
Yaskevi/čius, Hudson ... 154 
J. Vasiliauskas, Detroit . . 144 
S. Sharkey, Easton, Pa. . 127 
A. Klimas, Hartford .... 127 
V. J. Valaitis, New Britain 123 
M. Deedas, Red Lake,

Canada.............. .. . . . . 122
F. Gerviskas, Athol........ 120
Cibulskienė, Brooklyn . .' 110

šuva Atnešęs Kūdikį ,
Pearl River, La.—Šuva 

atnešė į L. Crawfordu kie
mą ne svetimą naujagimį 
berniuką, bet pačios Craw- 
fordienės kūdikį, kurios pa
gimdymą jinai norėjus pa
slėpti nuo savo vyro,—kaip 
kad dabar yra aiškinama.

Crawfordiene vis dar 
tvirtina, būk tai esąs sveti

reikalinga ne tik gerini
mams; juk be ekstra finan
sų “Daily Worker” negalėtų 
pasilaikyt ir dabartinėje sa
vo augštumoje. Jis, tačiaus, 
turi kilti ir plačiau pasklys- 
ti.

Puikus Amerikos žmonių 
atsiliepimas į komunistų 
rinkimų kampaniją rodo, 
jog komunistiniam spaudos 
žodžiui atsidarė platesnė 
dirva negu bet kada praei
tyj. Ta dirva neturi būt už
leista.

Landonui rinkimus praki- 
šus, reakcija, fašistiniai gai
valai nenuėjo gulti. Jie dar 
smarkiau telkiasi prieš dar
bo žmonių teises ir laisvę.

Viena tikriausių atramų 
prieš reakciją tai yra kovin
ga darbininkų spauda su 
“Daily” ir “Sunday Worke- 
riu,” kaipo “žmonių čampio- 
nais kovoi už laisve, pažan
gą. taiką ir gerovę.”

Draugai ir simpatizuoto- 
iai, aukokite šiam reikalui 
ir siųskite šiuo adresu: 
“Daily Worker.” 50 East 
13th St., New York City.

S. Orman, Pittsburgh ... 104
DmP. Lekavičius, Finleyville 100
J. Weiss, Brooklyn........ 98
P. Burneikis, Brooklyn . . 78
M. Valentą, Cleveland . . 72 
A. Lukoševičius,

Nanty-Glo ................... 71
S. Puidokas, Rumford . . 69-
J. Jackim, Shelter Is. Hghts 60 
J. Adams, Grand Rapids 60
J. Barkus, Brooklyn .... 54
A. Lideikienė, Great Neck 53
L. šilabaitis, Putnam ... 50
A. Valinčius, Pittston ... 50
A. Daukantaitė, So. Boston 50
T. Mitkus, Newark .... 50
V. Macy, Woodhaven . . 50
O. Miliauskienė, Plymouth 50
G. Klimas, Brooklyn .... 50 
ALDLD. 2 kp. So. Boston 50 
S. Juška, Chicago..........  50
M. Bendineka, Summerlee 50
E. Cibulskienė, Nanticoke 47
F. Abekas, Chicago .... 42
K. Mugianienė,

Sah Francisco ..............  24
J. Julius, Moline .......... 22
S. Paulenka, Lowell .... 2.1
K. Getts, Rockford......... 20
P. Alška, Washington . . 15
Gudauskas, Georgetown. 12 
A. Kaunas, St. Clair .... 11
I. Klevinskas, Scranton. . 8

mas kūdikis, tačiaus ji bū
tinai reikalauja, kad vyriau
sybė paliktų berniuką jai 
auginti.

United Press lapkr. 13 d. 
pranešė, kad Ispanijos fa
šistų karo laivas užgrobęs 
Sovietų aliejaus laivą “So- 
jus Bodnikov.”

Kovoje del Madrido 
Fašistai Sumušami
Ore ir ant Žemės

Republikonai Rengiasi Jau 
1940 Metą Rinkimams

KANSAS CITY, Kansas. 
—Pas rinkimus pralaimėju
sį republikonų kandidatą 
Landoną lėktuvu iš Chica- 
gos atskrido J. Hamilton, 
pirmininkas Republikonų 
Nacionalio Komiteto. Juodu 
planuoja jau nuo dabar pra
dėt prisirengimus kitiem 
prezidento rinkimams, ku
rie įvyko 1940 metais.

Smarkiai Atiminėjama
Pašalpos iš Bedarbių
WASHINGTON. — Pa- 

šalniniu darbų administra
torius Harry L. Hopkins 
lapkr. 12 d. pranešė, kad 
skaičius gaunančiųjų fede
rate pašalpą bedarbių spal. 
15 d. buvo sumažėjęs iki 
3.498.012 iš viso; tai 28 nuo
šimčiais mažiau negu 1936 
m. sausyje, kuomet tokia 
pašalpa naudoiosi 5,316.000 
žmonių. Šia žiemą gi būsią 
bent 1,000,000 mažiau šel
piamųjų negu pernai žiemą.

Honkins kalba apie dau
gėjančius darbus oramonėj. 
Bet yra žinoma, kad iš Da- 
šalDinių darbu išmeta tūks
tančius žmojiiu. kuriem nė
ra numatoma jokio užsiėmi
mo privatinėje pramonėje.

Berlynas. — Hitleris tris 
valandas kalbėjosi su kardi
nolu Faulhaberiu. reikalavu
siu daugiau laisvės katalikų 
veiklai Vokietijoj.

“Dumpuose” Rado Jono 
Ramanausko Lavoną
TORRINGTON. Conn. — 

Kokios trys savaitės atgal 
arti šio miesto šiukšlyno 
rado skeletoną (griaučius) 
lietuvio Jono Ramanausko, 
mirusio balandžio mėnesį. 
Jis paėjo iš Vilniaus rėdy- 
bos.

Jonas Ramanauskas pir
ma buvo tvarkus vyras, bu
vo susitaupęs kelis tūkstan
čius dolerių ir turėjo darbą. 
Bet paseno nevedęs ir kas 
tai jam galvon įėjo koki 6 
metai atgal, kad pradėjo 
gerti; • metė darbą ir gėrė 
be paliovos, iki pragėrė vis
ką. O kai neteko pinigu, 
tai gavo pašalpinį PWA 
darbą. Taip ilgai nedirbęs, 
o gerti jau labai įpratęs, tai 
kaip tik , gauna užmokestį, 
tuoj ir prageria. Daėjo iki 
to, kad jis ėmė vis prašy
ti pažįstamų, kad paduotų 
jį į durnų namus; bet nieks 
tuomi užsiimti nenorėjo. Ta
da jis nuėjo gyventi į girai-

RESPUBLIKOS KARO VA 
DAS ŠAUKIA IšTAšKYT 

FAŠISTUS

MADRID, lapkr. 13.—Kai 
keturiolika fašistų lėktuvų 
atlėkė bombarduot Ispani
jos sostinę Madridą, juos 
pasitiko dvylika respublikos 
greitųjų lėktuvų. Užsikūrė 
įnirtusi pusės valandos ko
va virš Madrido. Respubli- 
kiečiai lakūnai nušovė že
myn šešis fašistų lėktuvus. 
Iš respublikos pusės žuvo 
tik du lėktuvai. Likę 8 fa
šistų orlaiviai, prakišę mūšį, 
pabėgo, vejami respublikos 
lėktuvų.

Ši mūši stebėjo pusantro 
miliono Madrido gyventojų.

Liaudies milicininkai vi
same Madrido fronte pra
dėjo smarkiai atakuot fa
šistus, kurie abelnai tapo 
atstumti pustrečios iki ke
turių mylių atgal.

Respublikiečiai atėmė iš 
fašistų Gatefę, orlaivių sto
vykla. už 8 mylių į pietus 
nuo Madrido.

Respublikos Vyriausios 
Karinės Tarybos pirminin
kas generolas Jose Miaja iš
leido šitokį atsišaukimą į 
liaudies karius fronte:

“Kovotojai! 50.000 jūsų 
sudaužysite reakcionierids 
griežtuose mūšiuose šian
dien. Per šešias dienas sun
kių kovų jūs suardėte prie
šo planus delei Madrido. 
Jūs užbaigsite savo didvy
rišką darba. laimėdami to
kia nulemiančia pergalę, 
kad visas pasaulis gėrėsis 
jumis.

“Resnublika reikalauja iš 
jūsų tokiu pastangų, kad už
tikrinus iums laisve. To rei
kalauja Ispanijos RespublL 
kos dvasia, nekenčianti ti
ronijos. To reikalauja kri
tusieji kovoj mūsų broliai, 
mūsų moterys ir vaikai, ku
riuos fašistai padarė savo 
nuožmumo aukomis.

“Pamąstykite apie juos ir 
apie savo laisvę; atakuokite 
priešą ir būkite pasiryžę ge
riau mirti, negu bent vieną 
žingsnį atgal pasitraukti.

“Su tokiu pasiryžimu ir 
su nedvejojančiu, aklu tikė
jimu mūsų idealams mes lai
mėsim pergalę.” 

tę palei miesto “dumpą” 
(sąšlavyną), ir tenai mirtį 
gavo. Jono Ramanausko la
vono liekanas tik iš to paži
no, kad jo drabužiuose rado 
korčiukę iš PWA su jo var
du — pavarde ir antrašą, 
kur jis pirmiau gyveno. Dar 
vienas ženklas buvo, tai nu
pjautas kaires rankos pirš
tas, kaip paduoda “Torring
ton Register”. Jo palaikai 
tapo palaidoti Šv. Pranciš
kaus kapinėse.

F. G.
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Sekančią Savaitę Tampo j
Sekančią savaitę vienam žymiausiųjų 

Floridos miestų, Tampo j, įvyks 56-toji 
metinė Amerikos Darbo Federacijos 

f’ _ Konvencija.
j Į šią konvenciją bus nukreiptos akys 
' ne tik organizuotų (protaujančių) darbi

ninkų, bet ir neorganizuotų. Daugiau: 
į ją žiūrės ir intelektualai, ir farmeriai 
ir, nei kiek nemažiau, samdytojai.

I
Šiuo tarpu ADF yra beveik suskaldyta. 
Dešimts jos didžiųjų unijų, sudarančių 
Committee for Industrial Organization 
(Komitetą Industriniam Organizavimui) 
suspenduotos. Dvi kitos unijos, kurios 

pasisakė už CIO, dar tebėra ADF nesu- 
I spenduotos, bet jos, aišku, bus suspenduo- 
R tos ir net išmestos, jei nebus gerai išriš

tas klausimas apie pramoninį unijizmą ir, 
žinoma, jei nebus sugrąžintos CIO suda
rančios unijos.

Kova už pramoninį unijizmą prasidėjo 
Į pereitais metais, ADF 55-toj konvenci

joj, įvykusioj Atlantic City, N.J. Mai- 
nierių unijos vadas Lewis, Amalgameitų 
unijos vadas Hillmanas ir kiti ten pasisa
kė-už pramoninį unijizmą. Bet jie negavo 
reikiamo skaičiaus balsų. Tūlos unijos, 
pav., kaip karpenterių, buvo valdomos il
gą laiką diktatoriškai be konvencijos, 
dėlto jų atstovai griežtai pasisakė už 

j amatinį unijizmą.
I Po to prasidėjo kova. Pramoninio 

| unijizmo šalininkai sudarė-CIO ir pra
dėjo organizuoti plieno darbininkus. 
Lewisas pasitraukė iš ADF Pild. Tary- 

j bos, o po kiek laiko Pild. Taryba suspen
davo desėtką unijų.

Iki šiol Amerikos Darbo Federacijoj 
didžiausios ir stipriausios unijos buvo 
dvi: mainierių ir karpenterių (statybos 
darbininkų). Pirmoji pramoninė, o ant
roji—amatinė. Vyriausiai, sakoma, tar- 

| pe tų unijų atstovybių ir virė kova. Kar
penterių prezidentas William L.Hutchen- 
son griežtai pastatė Pild. Tar. reikalavi
mą: arba jūs suspenduokit CIO suda
rančias unijas, arba karpenteriai ąplei- 

• šią ADF. Esą, jo spyrimui dėka ir buvo 
suspendavimas atliktas.

Bet po kiek laiko pats Hutchenson tu
rėjo apleisti ADF Pild. Tarybą. Mat, jis 
karštas republikonas. Jis smarkiai sto
jo už Landoną ir niekino Lewisa ir kitus, 
kurie rėmė pl’ez. RooseveltO kandidatūrą. 
'Dėka tam, jis buvo priverstas pasitraukti 
iŠ Pild. Tarybos.

Taigi, kai 56-toji konvencija susirinks 
delegatuose didelio vieningumo nebebus. 
Be to, kad ten nebus harmonijos tarp 

I Hutchensono pasekėjų ir jo oponentų ne
mažai bus delegatų, kurie priešingi CIC 

J sudarančių unijų suspendavimui.
Šiuos žodžius rašant, ateinančios žinioj 

iš Tampos skelbia, kad pačioj ADF Pild 
Taryboj yra nuomonių pasidalinimas: $ 
nariai stoja už išbraukimą CIO unijų i< 
ADF, o 8—prieš.

Jeigu taip, tai galima tikėtis daug gin 
čų ir karštų kovų pačioj konvencijoj.

Pasakyti dabar, ar CIO unijos bus iš
brauktos, sunku. Veikiausiai, kad, ne 
Vargiai dešinieji sudarys du trečdali-:, 
balsų už išmetimą.

Komunistai stoja už tai, kad ADF if • 
laikius vienybėj, t y, kad CIO unijos būt i 
sugrąžintos į ADF. Bet tai turi būti pa
daryta su tuo supratimu, kad pradėtie i 
organizuoti plieno ir kitų pramonių dar
bininkai būtų organizuojami, kad pram< »- 
ninlo unijizmo idėja gyvuotų. Konvenc - 
ja turi ne tik suvienyti ADF, bet priva o 
ją pagaivinti, privalo tęsti organizavin o 
neorganizuotų darbą.

John L. Lewis teisingai pastebėjo 19( 5 
metais Atlantic City konvencijoj:

Mūsų šaly randasi jėgos, kurios trokštų,

‘ .. -r-——................... į _____

jei galėtų, sunaikinti Amerikos darbininkų 
judėjimą panašiai, kaip Vokietijoj ir Itali
joj. Atsiranda mūsų pačių tarpe tokių, ku- 

I rie mano, jog didžiausia prieš tokį pavojų 
atspara tegali būti tik... platus ir galin
gesnis darbininkų judėjimas.

Šiandien tie žodžiai geriau tinka, negu 
pernai. Dėlto organizavimas darbinin
kų judėjimo turi eiti visais garais..

Be to, 56-toji ADF konvencija turi su
sirūpinti ir farmerių-darbo partijos orga- 

• nizavimu. Tai taipjaugi didelis darbinin
kų rankose įrankis. O kaip su Ispanijos 
kovotojais? Ar ADF konvencijos dele- 

; gatai tylės ir nieko nesakys prieš fašiz
mą, už demokratijos gynėjus?

Šitie ir kiti klausimai turėtų būti 56- 
! tos konvencijos vyriausiais klausimais, 
i Visi Amerikos pažangūs žmonės nori, 
i kad ši konvencija atliktų kuo daugiau- 
! šiai naudos organizuodama ir vienydama 
' darbo žmones—ekonominiai ir politiniai. 
I

‘ “Kuris Komunistas Jums Taip
; Liepė Sakyti?”
i

Savaitraščio “The Nation” bendradar
bė (Margaret Marshall) nuvyko į ADF 
namą Washingtone gauti žinių apie uni
jinius reikalus ir padaryti platesnį in
terview su ADF viršininkais. Jai teko 
kalbėtis su William Roberts, asmeniu, 
kuris užima žymią vadovybėj vietą.

Rašytoja palietė einamuosius ADF 
ginčus ir kovas dėl CIO. Ji paklausė Mr. 

. Roberts, kodėl gi to dalyko nepavesti 
unijų narių visuotinam nubalsavimui (re
ferendumui). Į tai Mr. Roberts sarkas
tiškai atsakė prieš-pastatydamas klausi- 

< mą: “Kuris komunistas jums taip liepė 
sakyti?”

Kitais žodžiais, ADF lyderiai mano, 
kad leisti dalyką narių visuotinam nubal- 

■ savimui yra komunistiška ir, žinoma, ne
dora. O tai būtų visai vietoj ir klausi
mas išsiristų be jokių nuostolių organi- 

I zacijai.
ADF Pildomoji Taryba priešinga re

ferendumui dėlto, kad ji žino, jog pra
kištų, kadangi nariai didelėj didžiumoj 
stotų už pramoninį unijizmą ir prieš 
spendavimą unijų, kurios organizuoja ne
organizuotus stambiųjų pramonių-darbi
ninkus.

Beje, tai pačiai korespondentei Mr. 
Roberts pareiškė, kad, “kai darbininkų 
judėjimas patampa stiprus, jį jo priešai 
sumuša.”

Su tokia pažiūra asmuo neturėtų rastis 
ADF atsakomingų darbuotojų vietoj.

SLA Rimta Problema
“Tėvynė” rašo:

“Mūsų Susivienijimas šiandien turi gana 
rimtą problemą su perdideliu narių mirtin
gumu. Jau prieina tuo reikalu susidurti 
net valstijų apdraudos departmentuose. To
dėl SLA narių mirtingumo klausimas jau 
pastoja pirmaeilės svarbos klausimu.

Tasai perdidelis mirtingumas, “Tėvy
nė” mano, paeina vyriausiai iš dviejų 

i priežasčių: “pirma, nemaža dalis narių 
yra sumažinę savo amžių įstodami į Su
sivienijimą ir, antra, pasitaiko nepakan
kamai stropus aplikantų sveikatos ištyri- 

i mas.”
Tai, galimas daiktas, tiesa. Bet reikia 

’ pridėti ir tai, kad SLA apskritai randasi 
daug seno amžiaus narių ir jų, bene dau
guma, gyvena sunkiosiose pramonėse — 
anglies kasyklų, plieno, etc. O ten mir
tingumas visuomet yra didesnis, negu 
daugelyj kitų lengvesnių pramonių.

Be Reikalo Rėksneliai Rėkia
Stilsono-Strazdo laikraštyj telpa “LDL 

Centro Komiteto Pareiškimas Bendri' 
Fronto Klausimu.” Ten aiškinama, būk 
Komunistų Partijos Lietuvių Centro 
Biuras “lapkričio 3 d.” kvietęs “sklokos 
No. 2-rą” dėtis į bendrą frontą “remti 
Ispanijos darbininkus.” Toliau ten pat 
sakoma, būk “mes manome, kad centra,- 
biuriai yra nesąžiniški savo darbuose ir 
su jais bendradarbiauti nėra galimybės.”

Lietuvių Centro Biuras niekad nekvie
tė Stilsono-Strazdo sklokos į jokį bendrą 

i frontą'ir to daryti nemano. Toji grupe
lė žmonių nesudaro jokios mūsų gyven 
ine platesnės reikšmės, kad ją kviesti i 
kokius bendrus frontus. Tokis komuni ■>- 
tų nusistatymas buvo prieš Cleveland c 
Kongresą, po jo ir dabar. Komuniste i 
nori susitarti su • socialistais ir kur tai

Bolševiko Gyvenimas
50-metinės Sukaktuvės d. 

Ordžonikidzės
Gruzijos kaimely Goreša 

gyveno Konstantinas Or- 
džonikidze. Jis buvo smul
kus valstietis ir augindavo 
kornus (kukuruzus). Kuo
met metai būdavo derlingi, 
kukuruzų vienais metais už
augdavo pakankamai del 
dvejų-trejų metų. Prastais 
metais Konstantinas išva
žiuodavo ant pašalinių dar
bų—į rūdos kasyklas. Jo 
žmona Eprazija buvo: pa
vyzdinga namų šeimininkė.

1886, metais, spalių 28 d., 
toj' šeimynoj gimė kūdikis, 
kuriam vardas buvo duotas 
Grigoris, o dabar žinomas 
kaipo Sergo Ordžonikidze,— 
Sovietų Sąjungos sunkiosios 
industrijos komisaras.

Trims mėnesiams praslin
kus nuo Grigorio gimimo, 
motina mirė. Vaikas liko 
siratukas ir buvo atiduotas 
auklėti tetai. Paaugęs vai
kas ėjo mokyklon. Užbaigęs 
dviklasę mokyklą, pastojo į 
specialę gelžkelio mokyklą 
miestely Chašuri.

Bet namuose, prie ūkės 
buvo reikalingas darbinin
kas, ir vaikas turėjo mest 
mokyklą ir grįžt pas tėvą, 
kuris netrukus mirė.

Vyresnysis Grigorio bro
lis buvo geležinkelio telegra
fistas mieste Tiflise (dabar 
Tbilise). Jis pasiėmė pas sa
ve vaiką ir atidavė į felčerių 
mokyklą.

Tiflise Grigoris įstojo į 
mokinių nelegali ratelį, o 
1903 metais jis įstojo į bol
ševikų partiją. Partijos 
draugai jam davė vardą 
Sergo, kurį jU jir po Į šiai 
dienai nešioja.

1905 metų revoliucija kyla 
jam darbuojantis felčeriu 
Abchazijoj ir esant Suchu- 
mo apskričio partijos komi
teto nariu. 190ę metų sau
sio 5 d. jis priima ginklų 
siuntinį, atvežtą jūrėmis į 
kaimą Bombari. Policija jo 
laukė ant jūrių kranto. Are
štavo. Išsėdėjus pusę metų 
Suchumo kalėjime, jį palei
do ant parankos. Išvažiavo 
į Tiflisą. Čia Sergo pirmą 
kartą susitiko su Stalinu, 
kuris tuo laiku buvo bolše
vikų laikraščio “Dro (“Lai
kas”) redaktorium. Nuo to 
laiko Sergo Ordžonikidze 
buvo ir dabar yra artimas 
Stalino draugas ir ištikimas 
bendradarbis.

1907 m. kovo mėnesį d. 
Ordžonikidze būna pasiųs
tas į miestą Baku vesti par
tijos darbą. Tuo laiku ėjo 
kova su . menševikų įtaka. 
Reikalinga buvo atkariaut 
žmogų po žmogui, kuopelę 
po kuopelės, apskritį po ap
skričio. Čia Sergo taipgi 
pakliuvo kalėjiman, bet ant 
laimės pavyko paslėpt savo 
tikrąjį vardą ir po 26 die
nų tapo paliuosuotas.

Po rinkimų kampanijos į 
trečią valstybės dūmą (sei
mą), po sunkaus darbo ir 
kovų, 1907 m. lapkričio mėn. 
Sergo vėl pakliuvo kalėji
man. Kiek vėliau į tą patį 
kalėjimą tapo pasodintas ir 
d. Stalinas.

1908 m. balandžio 9 d. 
įvyko teismas. Nuosprendis 
buvo — amžinas ištrėmimas 
į Sibirą. Bet vėliau jį teisė 
už seną prasikaltimą—už 
ginklų pristatymą. Nusmer-

kė vieniems metams tvirto
vėm

1909 metų pavasarį Or- 
džonikidzę ištrėmė į Enise- 
jaus gub., į kaimą Po taškui. 
Nepraslinkus nė trims mė
nesiams jis bėga nuo Anga
ros krantų (iš ištrėmimo) 
linkui Kaspijos jūrų kran
tų. Vasaros metu (1909) 
jis apsistoja Persijoj (Ira
ne) ir čia išbūna iki 1910 
metų lapkričio mėnesio. Pa
skui Sergo išvažiuoja į Pa
ryžių, kur susieina su Leni
nu.

Leninas vedė milžinišką 
organizacinį darbą priren
giant revoliucinierius-profe- 
sionalus. Partijos mokyk
loj, kur mokinosi atsiųsti iš 
Rusijos draugai, pats Leni
nas skaitė lekcijas. Tų lekci
jų klausė ir Sergo, kol Le
ninas neišsiuntė jį Rusijon 
del organizacinio darbo, su
šaukimui partijos konferen
cijos. Tą užduotį d. Sergo 
Ordžonikidze puikiausia iš
pildė.

1911 metų lapkričio mėn. 
d. Ordžonikidze išvažiavo 
Paryžiun išduoti raportą 
Leninui. Vėliau jis dalyva
vo Pragos konferencijoj 
kaipo delegatas nuo Tifliso 
bolševikų organizacijos. Čia 
jį išrinko į Centro Komite
tą. Kartu su Stalinu jis 
taipgi įėjo į visos Rusijos 
C. K. Po tam Sergo išvažia
vo į Vologda, kur d. Stali
nas gyveno ištrėmime. Iš 
čia, kartu su Stalinu, bėgu
siu iš ištrėmimo, juodu at
važiavo į Baku, paskui į 
Tiflisą, o 1912 metų pavasa
rį išvažiavo į Peterburgą.

»*> • ■ •• •

Balandžio mėn. 1912 me
tais Sergo pakliuvo į Peter
burgo policijos nagus, šešis 
•mėnesius išsėdėjus kalėjime 
įvyko teismas. Už pabėgimą 

| iš ištrėmimo tapo pasmerk
tas trims metams katorgos, 
o paskui amžinam ištrėmi
mui. Sergo surakino gele
žiniais pančiais ir išvežė į 
Šliselburgo tvirtovę. Tuo 
laiku turėjo 26 metus am
žiaus.

Trims metams praslinkus 
iš Šliselburgo tvirtovės d. 
Sergo išvežė į Sibirą, Jakut- 
sko gub., Pakrovsko kai-, 
man—amžinam ištrėmimui.

Kaip tik atėjo žinia apie 
vasario revoliuciją (1917 
m.), Sergo atvažiavo Jakut- 
sko miestan, kur tvėrė So
vietų valdžios oFganus, ko
vojo su menševikais ir ese
rais, o gegužės mėn. per Ir
kutską išvažiavo Petrogra- 
dan. Čia tapęs išrinktu į 
bolševikų komitetą d. Ser
go visą savo energiją pa
šventė darbui besirengiant 
prie spalių revoliucijos.

Išvakarėse VI bolševikų 
suvažiavimo d. Sergo tapo 
pasiųstas į Sestroriecką, kur 
slapstėsi d. Leninas.

Rugsėjo mėn. d. Sergo iš
važiavo Gruzijonąkur vedė 
kovą su vietiniais menševi
kais ir tautininkais. Vieną 
dieną pirm negu karo laivas 
“Aurora” paleido šūvį į ca
ro7 žieminius rūmus, d. Ser
go jau buvo grįžęs Petro- 
gradan.

Piliečių karo laiku d. Ser
go veikia kaipo komisaras 
Ukrainoje, o vėliau (balan
dis 1918 m.) organizuoja 
jėgas atmušti okupantus ir

kontrevoliucionierius.
Su Raudonosios Armijos 

dalimi d. Sergo kovojo prie 
Caricino, paskui buvo pa
siųstas Kubanio apylinkėn.

Liepos 6 d. 1918 m. į Ca- 
riciną (dabar Stalingradas) 
atvažiavo d. Stalinas. Jis 
tuojaus suėmė visus reika
lus į savo rankas. Jo ištiki
miausiu pagelbininku buvo 
d. Ordžonikidze, kuris tuo 
laiku buvo grįžęs Caricinan.
. Pabaigoj sausio mėn. 1919 
metais dalis Denikino karei
vių buvo prisiartinę prie 
Vladikavkazo. Neskaitlin
gas raudonųjų bųrys, vado
vaujamas d. Ordžonikidzės, 
karžygiškai gynė miestą, 
rodant stebuklus narsumo ir 
ištvermės. Tačiaus baltieji 
kareiviai užėmė Vladikav- 
kazą ir d. Sergo slaptai te
ko išvažiuoti Tiflisan.

Revoliucija ir piliečių ka
ras neleido d. Sergo ilgai 
būti vienoj vietoj. Jo laukė 
Maskvoj. Kelias į Maskvą 
buvo tiktai per Kaspijos jū
ras ir Astrachanį. Jūrose 
šnipinėjo priešų laivai. Ser
go sėdo į žuvininkų laivą ir 
už dviejų savaičių buvo As- 
trachany, pasimatė su d. 
Kirovu, ir leidosi toliau — 
į Maskvą.

Ir vėl tapo pasiųstas fron
tam Šį kartą kaipo 16-tos 
armijos re v. karo sovieto 
narys vakariniame fronte.

Trims mėnesiams praslin
kus d. Sergo tampa pasiųs
tas Denikino frontam Drau
gas Sergo pribūna frontan, 
kuomet denikiniečiai buvo 
atmaršavę visai prie Tūlos 
miesto. Stalinas atmetęs

netikusį Trockio planą pats 
vadovauja armijai kartu su 
pietų fronto komandierium 
d. Egorovu (dabar Raud. 
Armijos maršalu). Kaipo 
rev.-karo sovieto narys d. 
Sergo Ordžonikidze veikia 
pagal dd. Lenino ir Stalino 
nurodymus. Spalių 20 d. 
raudonieji būriai, vadovau
jami Sergo įeina miestan 
Orei.

Sausio 20 d. 1920 metais 
d. Ordžonikidze tampa pa
skirtas rev.-karo sovieto na
riu Kaukazo fronte. Jis ten 
darbuojasi kartu su d. Tuk- 
hačevskiu (dabar maršalas) 
ir balandžio 30 d. užima 
aliejaus miestą Baku.

Taip išvažinėjęs visą pla
čią Rusijos žemę, perėjęs 
per piliečių karo ugnį—bol
ševikas, komisaras, karinin
kas d. Sergo grįžta atgal į 
Užkaukazį ir darbuojasi ten 
suvienijimui visų respubli
kų į Užkaukazio federaciją.

Nebūdamas techniku pa
gal savo mokslą d. Sergo, 
vienok, turi plačiausio prak
tiško žinojimo. Tuos žinoji
mus jisai įgavo nenuilsta
mai studijuodamas visus 
klausimus, su kuriais jam 
reikėjo susidurt. Ordžoniki
dze tapo vienas iš geriausių 
žinovų Sovietų industrijos. 
1930 metais jis tampa iš
rinktas į Polit-biuro narius 
ir tampa paskirtas sunkio
sios industrijos komisaru. 
Tas pareigas d. Ordžoniki
dze eina ir po šiai dienai.

Už nuopelnus sunkiosios 
industrijos srityj, už pasi
šventimą, už nenuilstamą 
darbavimąsi budavojimui ir 

(Tąsa 4-tam pusi.)

pavyksta, jie tariasi ir veikia. Jau įvyko 
eilėį bendrų soėialistų-komunistų prakal
bų* Ispanijos klausimu. Be abejo, jų dar 
įvyks. i

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲSVEIKATA
Silpna, Liesa Mergytė

Drauge gydytojau, prašy
čiau patarimo per mūsų dien
raštį “Laisvę,” kurią mes aty- 
džiai skaitom, o ypač jūsų pa
tarimus.

Mūsų mergaitė labai mažą 
turi apetitą ant valgymo. Svei
kumo atrodo sveika, bet leng
vutė, mažai sveria. Ji yra 5 
metų ir 2 mėnesių, o sveria tik 
39 svarus. Ji daugiausia myli 
valgyt mėsą, o taip ko, daržo
vių negalima įsiūlyt. Ir mie
godama daug šneka.

Ir kitas klausimas: kaip žie
mos metu vaikai apsaugoti, 
kad šalčio mažiau pagautų? 
Tariu ačiū.

Atsakymas.

Jūsų mergytė silpna dėl mi
tinio trūkumų. Ji negauna, 1 
kiek jai reikia, visų svarbiųjų 
maisto dėsnių, ypač vitaminų ' 
ir mineralų. O jai gero, tikslin
go maisto labiausiai reikia 
dabar, jos pačiam augime, ka-. 
d a be gerų statomųjų maisto 1 
medžiagų negali gerai augti 
ir bujoti kūno audiniai, orga
nai, liaukos.

Sakote, ji apetito neturi, i 
nenori daržovių, o tik mėsos, i 
Mėsos po truputį valgyt ji ga-1 
Ii, bei vien tik mėsos jai toli 
gražu nepakanka — visiems 
kūno reikalams patenkinti. 
Mėsa turi neblogų proteidų, 
bet mėsoj, virtoj ar šiaip civi- ( 
lizuotai vartojamoj mėsoj, vi-1 
sai nėra vitaminų ir beveik j 
nėra mineralų. Todėl tiems 
trūkumams atpildyt, būtinai

Mums kuomažiausiai skauda galvą del 
to, ką-daro Stils'ono-Strazdo klaidžiojan
čių žmonių grupelė. Parėks jie, pašu- 
mys ir, kai pavargs, nutils.

reikia įvairių valgių: pieno, 
pieniškų, kiaušinių, visokių 
daržovių ir vaisių ir čielo grū
do javinių valgių.

Mergaitė turi sugert po 
kvortą pieno kas diena. Pienas 
turi daug kalkių ir fosforo, la
bai esmingų kaulams, dantims, 
nervams, šiaip audiniams. Te
gul ji vartoja daugiau sūrio, 
bile kokio sūrio, sviesto, grie
tinės. Kiaušinių, minkštai ar 
kietai virtų, — čielų kiaušinių 
arba bent trynių. Tryniai labai 
svarbu kraujui sutvirtint ir vi
sam organizmui. Tryniai turi 
vitaminų A, B, E. ir G—tų pa
čių, kaip ir kviečiai arba ru
giai, javiniai grūdai. Tryniai 
taip gi turi kalkių, fosforo, ge
ležies.

Būtinai jai duokite apelsinų, 
apelsino sunkos, taip gi limo
nado, bananių, obuolių. Duo
kite ir pomidoro sunkos ir 
ananaso sunkos — pirktinės: 
pine apple juice, tomatoe 
juice, — skanu ir naudinga.

Rupesnė duona, Ralston, 
wheatena, wheatsworth ce
real — yra geras daiktas.

Apetitui taisyt, nervams ir 
da daug kam gerai yra džio
vintos mielės: Squibb’ yeast 
tablets. Duokite po 3, po 5 
tabletes prieš valgį. Gali su- 
kramtyt, arba galite sutrint, 
sutrupint ir suvalgydint.

Žuvų aliejaus duokite bent 
po šaukštą kas diena: tai 
mergaitė gražiau augs, — ir 
tai ją padės apsaugot nuo tų 
šalčių, slogų, katarų. Ir šiaip 
jūros žuvų, šviežių ir konser
vuotų (salmon, tuna fish, cod 
fish, silkės) duokit jai. Taip gi 
ir iodo tinktūros, bent po lašą 
per savaitę. Galima po truputį 
ir saldainių ir taip kokių gar
dėsių, kai gražiai pavalgo tirš- 
tesnio maisto.
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Pasaka Apie Berną

Brolau, paklausyk, 
paseksiu aš tau pasaką. 
Ne rožėm, lelijomis ji iškaišyta. 
Pasaką gyvą, pasaką-šmėklą, 
pasaką budelio kirviu tašytą 
aš tau paseksiu.
Paklausyk:

Viename sename 
samanomis apaugusiam, 
vargo nualintam Užbalio kaime— 
bernas išaugo.
Bernas, kaip ąžuolas, 
aukštas ir žalias.
Nors nusispjaut į jo šunišką dalią 
—vistik jau dvidešimt pirmą 
gyvenimo vagą išaręs.
Spietėsi bernas į saulę.
Grįžęs iš darbo, alkiui paguosti 
sukrimsdavo plutą. Visiems jau 

sumigus
prakaitą juoda rankove nušluostęs 
į ranką imdavo knygą.
Iš lėto, bet lapas po lapo 
slinko į priekį, 
ir berno mintyse pereito tako 
pėdsakai lieka.
Traškėjo balanos ugnis medama 

sienon girtą šešėlį,
už lango, nakties tamsumoj, ūžė ir 

staugė vėjas pašėlęs.
“Sūneli, kol tu nemiegi? 
malkų neturim, balanų škada .. .” 
—nubudusi motina tylomis šnabžda. 
“Ryt ryto važiuosime, motin, dvaro

miškan, parvešim .. .”
Lapas po lap<» vis slinko į priekį.
Ką juost L —   išskaitė—aš nežinau.
Tik kartą, pakilęs nuo suolo, suriko: 
—Gana jau tylėti!
Pirkia sudrebėjo.
Padūkusio vėjo 
staugimas pakilo. 
Jis nešinas berno audringųjų žodžių 
aidėjo per sodžių:

U-ūūū . ..
Sukilkite žmonėėės!. ..
Klausykite žmonėėės! . ..
Bernas prabilooo... v

bilooo ...
ooo ...

Atėjo diena 
baisi diena 
kovos diena. 
Ūždami degė miškai, 
šniokšdamos vartėsi upėse 
krūvinos bangos, 
verkdamas 
galvą lingavo kryžkelėj beržas.

Baisi šienapjūtė.
Įsiutusios dalgės kirto sukilusį mišką. 
Iš po kelmų 
krentančių eglių, beržų, ąžuolų 
vaivorykštės krūvinos tryška ,..
Ūžė miškai, staugė vilkai, 
siūto kraujais nusigėrusios dalgės.

Aušo.
Iš upės lauko gale 
pamažu 
kilo į dangų 
lyg ko nusigandus 
raudona, didelė saulė. 
Aplinkui tuščia, ramu, 
tik vėjas 
staugdamas lakstė po klonius ir 

pievas.
O beržas kryžkelėj 
galvą palenkęs vis verkė.
Girdėjo:

toli, 
vis tyliau

ir tyliau
ir tyliau 

lenciūkai žvangėjo. . . . 
Tarp kitų ir mūs bernas, 
kaip ąžuolas, kovos vėsuloje išrautas, 
nuėjo. . . .

Juozas Kėkštas.
Vilnija.

ro valdžią). Pats aušrininkų nelegališkasis 
susibūrimas, nelegališkasis leidimas ir plati
nimas laikraščio, o ypatingai šito darbo ko
kybė—platinimas lietuvių tautiško susipratimo 
buvo, kaip tais lėtais laikais, labai didelis prie
šingumas caro valdžiai. Tačiaus jie to darbo 
neskaitė prasižengimu. Tylėjimas prieš caro 
valdžią ir šito darbo tęsimas turėjo įtikinti 
Rusijos valdžią, kad reikia greičiau grąžinti 
lietuvių spaudos laisvę. Bet tokia aušrininkų 
dvasia nepajudino valdonų. Caro valdžia tik 
tada mums spaudą sugrąžino, kai lietuvių tau
tiška sąmonė persikeitė į revoliucinę sąmonę, 
—sąmonę, kuri reiškėsi jau ne vien nelegalėje 
spaudoje, bet ir minių sąjūdyje.

Kunigai, eidami maldaknygių spaudos nele- 
gališku keliu, tiek tiktai ir teparėmė, noroms 
nenoroms, šitą protestą prieš lotyniškų raidžių 
uždraudimą. Visi kiti caro valdžiai priešin
gumai iš jų pusės visiškai nepasireiškė. Caro 
valdžia jiems spausdino maldaknyges rusiško
mis raidėmis, su vyskupo aprobata. Bet jie 
tokių maldaknygių neplatino tarp savo žmonių, 
o siuntė pinigus į Tilžę ir spausdino lotyniš
komis raidėmis. Del ko? Ar jiems tos raidės 
buvo šventesnės? Ne. Ar žmonės prie jų buvo 
drūčiai pripratę? Ne. žmonės nepaisė, kokios 
raidės; jiems buvo geros bent kokios raidės, 
kurias mokėjo skaityt. Kas pasimokino vieną 
ar dvi žiemas rusiškai mokykloj, tai mėgino 
rašyt rusiškomis raidėmis dainų sąsiuvinį ir 
laišką giminėms į Ameriką, nes jis lietuviškų 
raidžių dar nepažino ir nemanė apie jas.’

Jeigu nebūtų buvę taip gerai žinoma, kad 
caro valdžia turi tikslą lietuvius, kaip vienu 
šūviu du zuikiu nušauti: ir surusinti, ir supra- 
voslavinti, tai labai galimas daiktas, kad kuni
gai būtų nesipriešinę rusiškoms raidėms. Bet 
tada rusiškos raidės maldaknygėse rodėsi lyg 
simbolis pirmo žingsnio link pravoslavijos.

Vėliaus, kada lietuvių sąmonė radikalėjo, 
kunigų nelegališkasis laikraštis “Tėvynes Sar
gas” atkartotinai tursinosi prieš caro valdžią 
ir garsiai reiškė jam savo ištikimybę ir atsi
davimą. Kad caro valdžia neleidžia tos ištiki
mybės spausdinti lietuviškomis raidėmis, tai 
mūsų kunigai eina į Prūsus, nelegališkai tat 
atspausdina; paskui nelegališkai įšmugeliuoja 
carui ištikimybę į jo imperiją ir čia platina, 
taip pat nelegališkai, saugodamiesi caro žanda
rų. Didesnio, prakeiktesnio mūsų kunigų iš- 
gamiškumo nebuvo galima tada įsivaizduoti!

Iš to vieną praktišką išvadą galima padaryt: 
lotyniškos-lietuviškos raidės savyje neturėjo 
prieš jų uždraudėją carą protesto tarpe lietu
viškų kunigų. 

• • • • •
Pirm “Aušros” per 300 metų lietuvių raidės, 

rašyba ir pati gramatika neatkreipė į save nė 
vieno lietuviško literatinio menininko kritiškos 
atydos. Raidės buvo ne lietuviškos; jos buvo 
lenkiškos. Rašyba? Jos nebuvo. Apie ją ra
šytojai, rodos, negalvojo.

Aušrininkai buvo pirmieji tos srities meni
ninkai. Tame tik reiškėsi jų kritikos būdas. 
Pats Basanavičius rašė net atskirą knygutę 
apie naujos, lietuviškos rašybos ir tam tikrų 
akcentinių raidžių reikalingumą. Rašytojai, ra
šydami, protaudavo ne vien apie turinį, bet ir 
apie rašybą, gramatiką. Gramatikos parašytos 
nebuvo; ji sukosi rašytojų galvose. Atgimi
mas ėjo visapusiškai. Kol raidės ir rašyba 
nesusilaukia menininko, tol literatūra sktlrdi; 
ji rašoma tik del viso ko; visa kultūra—tik 
veliasi,, netur jokio aiškumo, viskas, kaip sap
ne.

Jonas Mačys buvo vienu naujųjų literati- 
nių menininkų. Jis nerašė tik tam, kad būtų 
parašyta. Jis rašė, nesigailėdamas savo spė
kų, stengėsi gerai parašyti. Jis pats save kri
tikavo. Todėl ne dyvai, kad ir kitus rašytojus 
pradėjo kritikuoti.

ryn, ėjo prastyn. Vietoj apšvietos, prapliupo 
visoki poetų nudavėjai, tuščių eilių kalikai. 
Jie mat įsitikino, kad viskas turi būt gera, 
kas lietuviška; žinojo, kad jų nedabrendę raš
tai “Aušroje” patilps. Ir redaktorius neturė
jo spėkos įvesti redakcinę kritiką ir nedėt į 
laikraštį perdaug tuščių, skystų raštpalaikių. 
Ypatingai taip dalykai buvo 1885-6 metais. Ta
da ir puolimas laikraščio buvo čia pat. Inteli
gentai pradėjo nusikreipt nuo “Aušros”, ne
remti jos. O pradžioje 1883-4 metais tie patys 
entuziastiškai ją pasitiko.

Kaip dainininkas, paėmęs gaidą peržemai ar 
peraukštai, negali balso perkeisti į tikrąjį 
“raktą”, turi tam tikslui visai sustoti daina
vęs, patylėti valandėlę, panašiai ir “Aušra” 
negalėjo persikeisti į tikresnį laikraštį, turėjo 
sustoti. Po pauzai, vietoj jos, atsirado mo
derniškas “Varpas”, ir tt. “Aušra,” atlikus 
patį pirmąjį budinimd darbą, mirė.

Jonas Mačys, aštuonioliktų metų vaikinas 
gimnazistas, daug rašė “Aušroje” tuo jos dva
siško krizio metu. Mėgdamas eiles, poeziją, 
pats daugiausia rašo publicistikos raštus, apie 
politiką, rašo korespondencijas, apie ūkę; ra
šo straipsnį net apie cholerą, nes ta liga grasi
no Lietuvai, ar bent Suvalkijai. Savo raštuo
se patarimo formoje pradeda kritikuoti kai ku
riuos menkus, netikusios raštus: pataria ma
žiau rašyti eilių, nes tųjų buvo netikusių ir 
kas numeris vis labiau ėmė jos ponauti “Auš
roje”. žinoma, rašyti tikrą, aiškią kritiką ne
buvo įmanoma laikraštyj, kuris kritikos dva
sios visai neturėjo.

Iš Literatūros Pasaulio
Išėjo iš spaudos Bešvintantis Rytas, St. Ja- 

silionio eilėraščių leidinys. Iš viso telpa apie 
200 eilėraščių. Knyga turi 280 puslapių. Spal
vuotas, dailus viršelis, kurį nupiešė dailininkas 
Kairiūkštis. “Apie autorių ir jo kūrybą” (įžan
gą) parašė R. Mizara. Knyga daro labai pui
kaus įspūdžio ir turi gražaus skaitymo. Išleido 
“Laisvė”. Kaina 50c.

Patariame visiems įsigyti.
Plačiau apie Bešvintantį Rytą, tikimės, pa

rašys mūsų poezijos kritikai.

ST. JASILIONIS, 
kurio eilių rinkinį, Bešvintantis 
Rytas, šiomis dienomis išleido 
“Laisvės” leidykla.

LM.S-gos Antrojo Distrikto 
Konferencijai Praėjus

Nors jau pora savaičių kaip 
konferencija praėjo, bet neteko 
pastebėti, kad kas į “Laisvę” 
apie ją būtų parašęs. Chorų su
važiavimas atsibuvo spalių 18-tą 
d., So. Bostone. Suvažiavime da
lyvavo 6 chorai sudarydami 22 
delegatus. Konferencija turėjo 
dvi sesijas. Per pirmutinę—ra
portus išdavė visų chorų dele
gatai trumpai ir aiškiai. Tas 
man labai patiko, kad delegatai 
neatsivežė kokių kūmučių kivir
čų, kurie kartais pasitaiko cho
ruose turėti.

Macys—Pirmas Mūsą Kritikas
Kuomet “Aušra” ėjo, tai buvo lietuvių ge

rumo peri jodas. Jie buvo visi geri, be jokio 
skirtumo; ypatingai senovės lietuviai, jų ku- 

0 nigaikščiai.
Kritiško žvilgsnio link lietuvių aušrininkai 

< neturėjo. Kada tarė lyg kritikos žodį, tai prieš 
kitas tautas—būtent, prieš lenkus, vokiečius. 
Jie vengė ką sakyti prieš maskolius (t. y. ca

Jo kritika buvo visapusiška: rodė negerumą 
ir formos, ir turinio bei tikslo.

Jokis judėjimas—tikrai, jokis‘darbas, jokis 
mokslas ir mokymasis'negali plėtotis ir pro
gresuoti be kritikos.

“Aušra” buvo be savęs kritikos, be saviškių 
kritikos. Visi lietuviai ir visi jų veikimai toki 
geri, koki yra, ar koki buvo.

Jokio kritiško žodžio aušrininkas į tai ne
galėjo tarti. “Aušra” mirė. Daugelis nagri
nėja jos mirties priežastis, bet. kiek man žino
ma, nė vienas nepastebėjo svarbiausios priežas
ties: kritiškumo stokos, žinoma, niekas nema
no, kad aušrininkai turėjo kritikuot lietuvių 
praeiti. Bet tas besąlyginis gyrimas visko, 
kas tik lietuviška, užkirto kelią pačiai “Auš
rai’* kaipo laikraščiui gerėti. Vietoj ėjimo ge

Mačys kur kitur turėjo rasti kritikai vietą. 
Jis Marijampolėj leido ranka rašytą laikraštį 
ir tame parašė, satyros formoje, tikslią “Auš
ros” redakcijos ir jos “įiesmininkų” arba “dai
nių” kritiką. Jinai ten parodo, kaip tie dainiai 
kala eiles, neturėdami jokio gabumo tame dar
be. Jo knygoje (“Mačio-Kėkšto Eilėse”) ta 
satyra pavadinta “Dainiaus Nelaimės”.

Dainiaus kalbamos eilės atžymėta kreivomis 
(kuršyviškomis) raidėmis. Pirmoj dalyj pa
rodoma, kaip dainius pavasario gamtą bando 
apdainuoti; paskui—-mergelę; ant galo—jis 
“tėvynininku” patriotu tampa* čia dainius lei
džiasi:

“Lietuvėle, Lietuvėle, 
Tu mano miela žemelę!” 
Iš tiesų, tai buvo verta kritikos. 
Mūsų liaudis turį daugybę savo dainų-eilių 

su galūnėmis “ėlė”, “elė”, bet kur mini kokį 
kraštą, šalį, tai tokios “maloninės” formos ne
vartoja. Kaip išrodytų, jeigu sakytume: Ame- 
rikelė, Rusijėlė, škotijėlė?

Pačią “Aušrą” tenai Mačys šiaip pakriti- 
kuoja-pašiepia:

Nežinau, kiek jis terliojos, 
Su šyšu dar bendravo jos, 
Tik jo raštą nieks nežino, 
Nes “Aušra” dar he’tspaudino. 
(Mat jinai dar nesuklupo— 
Dar ištenka ką talpinti, 
Idant spragą užtaisyti, 
Ką padarė “Ūkė” šliupo: 
Šią išmetus, ji parodė 
Savo tėvynišką lenksmą— 
Nūn’ eilių lioduoj vien liodę 

. Ir su jomis daro trenksmą...) ” 
Matomai, kol “Aušrą” redagavo šliupas, tai 

daugelis prastų raštų buvo atidėta. Kuomet 
jisai turėjo pasišalinti iš Prūsų Lietuvos nuo 
vokiškų žandarų, tada redakcija talpino visus 
tuos raštpalaikius.

LDS Centro Valdyba nutarė išleisti dr. A. 
Petrikos knygą—Mūsų Parazitai. Tai bus 
apie 100 puslapių iliustruota knyga, aiškinan
ti apie žmogaus kūno parazitus. Atrodo, jog 
tai bene bus pirmutinė tos rūšies knyga lietu
vių kalboj. Menama, iš spaudos išeis su pra
džia 1937 metų.

------O------
Pabaigoj pereito mėnesio Maskvoj išėjo iš 

spaudoš f Medikalė Enciklopedija. Išviso turi 
35 tomuš, turinčius 6,396 straipsnių, liečian
čių 96 mėdikališkus klausimus. Telpa 80,000 
medikališkų terminų-žodžių bei pavadinimų. 
Enciklopedijoj bendradarbiauja 20 akademi
kų, 692 profesoriai ir 1,006 mokslininkai. Tai 
bus viena didžiausių ir moderniškiausių tos rū
šies enciklopedijų pasaulyj. Parašyta rusų kal
ba, bet, menama, greit bus išversta ir į kitas 
kalbas.

------0------
. “Vilnies” 1937 metams Darbininkų Kalen
dorius jau spausdinamas ir, sakoma, greit pa
sieks skaitytoją.

------O------
Argentiniečių Dabarties Spaudos Fondas lei

džia Pietų Amerikos Lietuvių Kalendorių 1937 
Metams. Jis žada būti įdomus. Be to, argen- 
tiniečiai leidžia knygą Laimės Kelias ir turi 
paruošę išleidimui knygą Ispanija Ginkluose.

------o------
Lietuvoje išėjo iš spaudos P. Rusecko Bau

džiava. .. Korsakas-Radžvilas parašė knygą 
Kritika... Spaudos Fondas leidžia lietuvių 
kalboj Amerikos rašytojo T. Dreiserio apysaką 
The American Tragedy... Juozas Striola pa
rašęs Trumpą Muzikos Istoriją. . . Pagaliau 
lietuvių kalbon išversta ir išleista Shakes- 
pearo King Lear (Karalius Lyras).

Buvo bendrai išrinkta man
datų ir rezoliucijoms paruošti 
komisija iš penkių asmenų. Pas
kiau ėjo visokie tarimai bei dis
kusijos, kurių čia smulkmeniš
kai neminėsiu; bet vienas klau
simas buvo plačiau už kitus dis- 
kusuojamas, kurį čia keliais žo
džiais priminsiu. Tai L. M. S. 
Centro nusiskundimas, kad cho
rai neperką jo išleistų meniškų 
raštų. Delegatai daugumoj pa
reiškė, kad L. M. S. išleisti raš
tai yra verti kritikos. Viena, 
kad nepritaikomi mažesnėms 
kolonijoms su mažesnėmis salė
mis (čia kalbama apie veikalų 
parašymą) ; antra, kad vertimas • 
labai prastas tų veikalų bei dai
nų, kurios yra paimtos iš sve
timų kalbų, lyg kad būtų ne 
lietuvio verstos. Kuomet cen
tras bėdavoja lentynų trukumu 
sukrovimui naujų raštų, tai ko
dėl, vieton rašyti vis naujus, ne- 
peVžiūrėti tų pačių ir jų blogu
mus ištaisyti? Tuomet raštai 
pagerėtų, daugiau būtų galima 
jų išplatinti ir lentynų dirbimą 
sumažintų. Tai tiek iš savikriti- 
kos. Į

Antroj sesijoj buvo priimtas 
Bridgewaterio Jaunimo Choras 
prie L. M. S. Be kitų, dar vie
nas svarbus klausimas buvo iš
keltas ir apdiskusuotas: ar pri
imti senesnius žmones prie cho
rų ar ne? Maždaug prieita prie 
tokios išvados: priimt visus. 
tuos, kurie dar jaučiasi galį pri
tikti prie jaunuolių, nes jie, tu
rėdami daugiau patyrimo, padės 
jaunuoliams atsistoti ant kojų. 
Kuomet jaunimas organizaciniai 
sutvirtės, galės patys vadovau
tis be daugelio senesnių žmonių 
patarimų, o senesnieji ilgainiui 
pails veikę ir patys pasitrauks.

Jeigu “Aušra” vis-tiek turėjo mirti, tai tie 
raštpalaikiai paskubino jos mirtį, žodžiai “ji
nai dar nesuklupo”, rodos, turi gilesnę pras
mę. Gal būt, gerų raštų jai siųsti jau mažai 
kas tenorėjo. Ir tikras “suklupimas” artinosi.

Matyt, Mačys buvo tikras literatinis meni
ninkas. Kad jau laikraštį nusveria eilių “lio- 
dė”, tai menininkas to nepakęs. Nors eilės 
būtų ir meniškos, geros, bet toks redagavimas 
ne meniškas. Gal tai ir buvo pranašavimas: 
dar nesuklupo, bet suklups...

Jaunas aušrininkas Mačys — Kėkštas buvo 
pirmuoju lietuvių literatūros, apskritai—kul
tūros kritiku. Tai buvo tuo laiku, kada pir
masis lietuvių sąmonės atbudimo laikraštis ėjo 
antrus-trečius metus. Ir neįstabu, kad jisai 
buvo lietuvių kultūros ai’ visuomeninės včiklos 
kritiku: jisai tuo pačiu laiku buvo jau ir so
cialistu. Ir tai nebuvę kokiu ten socialistu- 
liaudininku. Iš to, kokias tuo laiku jisai rašė 
ir vertė revoliucines eiĮęs, galima sakyti, jog 
jis buvo proletariato iŠ^iliuosavimo ideologas.

Tai įdomu, kad aušrininkų tarpe būta tokių 
žmonių.

t J. Baltrušaitis.

Iii ja Erenburgas Apie Ispanijos 
Liaudies Išdaviką 

Unamuno
Atviras Laiškas

Garsusis rusų rašytojas Ilija Erenburgas 
plačiai važinėjo po Ispaniją ir susipažino 
su tos šalies ir jos žmonių padėtimi, žemiau 
talpiname jo atvirą laišką Ispanijos liaudies 
išdavikui Unamuno. Pastarasis yra poetas 
ir seniau skaitėsi liberalu, net kalėjime bu
vo Alfonso viešpatavimo laikais, bet dabar, 
kai fašistai sukilo prieš žmonių valdžią, 
Unamuno perėjo fašistų pusėn ir paaukojo 
jiems 5,000 pesetų. Lietuvių kalbon laišką 
laisvai vertė P. Pakalniškis.—“L.” Red.
Monsieur Miguel de Unamune, Salamanca 

universiteto profesoriau, ex-revoliucionieriau, 
ex-poete ir generolo Molos bendradarbi! Aš 
trokštu šioj kritiškoj valandoj kalbėt su ta
vim, kaip rašytojas privalo kalbėt į rašytoją. 
Daug kartų tu karštai kalbėjai apie mūsų pro- *

{Tąsa ketvirtam puslp.)

Mano asmeniškas patarimas 
toks: senesni choristai turėtų 
priklausyti prie jaunimo chorų, 
tik nelysti perdaug į pryšakį— 
leisti jiems patiems vadovauti, 
seniesiems patariant. Tuo bū
du mes išlavinsime jaunimą or
ganizaciniai—vėliaus jie patys 
imsis iniciatyvumo vadovybėj. 
Mes žinome, kad jaunimas turi 
šių laikų išsilavinimą, o patari
mo būdu pridėjus jiems senes
nių žmonių patyrimus, jie lieka 
gudresni, daugiau energijos turi 
ir jau jiems priklauso vadovy
bė—lai jie stoja į pryšakį po 
senesnių priežiūra.

Trys rezoliucijos buvo priim
tos. Viena—Lietuvos demokrati
nės tvarkos »atsteigimo klausi
mu, tam paaukota $10 iš dis
trikto iždo. Antra—Ispanijos
liaudies kovotojams prieš fašiz
mą, simpatiją išreiškianti ir 
paaukota $5. Trečia—jaunimo
švietimo ir sporto organizavimo
klausimu. Ant galo išrinkta 
nauja distriktui valdyba. Tuom 
ir užsibaigė L. M. S. Antrojo
Distrikto suvažiavimas.

A. Kandraška.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju



Puslapis Ketvirtas šeštadien, Lapkr. 14, 1936

MENO SKYRIAUS DALIS kaip ir kiti ištikimi 
os, kaip kovoja jau- 
r seneliai iš Andalu-

Rija Erenburgas Apie Ispanijos Liaudies 
Išdaviką Unamuno

(Tąsa iš 3-čio pus.) 
fesiją. Aš taipgi didžiavaus tuo, net ir po 
to, kaip perskaičiau, ką tu dabar parašei.

Penki metai atgal aš lankiaus Sanabria so
džiuje. Ten aš mačiau išalkusius sodiečius. 
Jie valgė ąžuolų gyles ir medžių žieves. Ežero 
pakrantės viešbuty j man parode auksinę kny
gą, kurioje ir tavo, Unamune, radau kėlės 
eilutes apie Sanabriano žemvaizdžio grožį.

Tu mokinai žmones kalbėt vien tik apie mei
lę, apie vandens čiurlenimą ir kalnų vingiavi- 
mą, bet tu nematei mirštančių nuo bado kūdi
kių, kuriuos motinos nešėsi prisispaudę prie 
krūtų. Tu tuomet rašei kapitalistų geltonla- 
piams straipsnius apie šlifuotą puikumą. Tu 
net parašei straipsnį apie badą, pašvęsdamas 
šimtą eilučių filosofinei spekuliacijai. Klausei 
—“kas yra badas?’’ ir smulkmeniškai įrodinė
jai, kad tarpžemių gyventojų apetitas visai 
skirtingas, nieko bendra neturintis su nordikų 
apetitu. Ir kad Hamsun bado aiškinimas nie
ko bendro neturi su aiškinimu Quivedo. Tu 
nenorėjai susipurvint, nenorėjai eit nei su ba
daujančiais, nei su tais, kurie maitina juos 
karštu švinu.

* * *

Prabėgo penkeri metai. Visi Ispanijos niek
šai, žomgžudžiai ir inkvizitoriai išprovokavo 
karą prieš Ispanijos liaudį. O tu, ispaniškos 
tragedijos poete, ką darai? Tu atsidarei port
felį su 5,000 pesetų, gautų už rašinį apie badą 
ir tu juos paaukojai savo liaudies žmogžu
džiams.

Rašai: “Aš esu apleistas revoliucinio barba
rizmo.” Tu rašai tai Salamancoj.

Unamune! Tu daug kalbėjai apie Ispanijos 
žmonių garbę. Aš taipgi jiem atiduodu gar
bę. Bet ne Salamankos žmogžudžiams. Gar
bingais Ispanijos žmonėmis skaitau Madrido 
darbininkus, Malagos žuvininkus ir Oviedo 
mainierius. Jiems priklauso garbė!

Aš buvau Oviedoj pavasarį. Dar spalio mė
nesį 1924 tavo draugai parodė, kaip jie įverti
no praeities paminklus. Gotiškos katedros 
varpinyčios bokštan jie buvo susinešę kulka- 
svaidžius. Gi šiandien Granados Alhambra 
pavertė į tvirtovę. Tavo gynėjas generolas 
Franco, prisiekė, kad, jeigu reikės, jis sunai
kins pusę Ispanijos, bet liks laimėtoju.

Tu rašai: “Tamsūs žmonės kalba apie Ru
siją su pasitenkinimu. Bet ką jie gali žinot 
apie Rusiją, kuomet jie nepažįsta savo šalies?” 

Sutinku. Tavo šalyj perdaug tamsūnų, be

raščių. Bet kas kaltas už tai, ar ne kunigija, 
generolai, bankieriai, kurie valde Ispanijos 
liaudį per šimtmečius?!

Dabar tavo šalis^prabudo! Ji jieško išeities 
iš tamsybės. Dabar darbininkai trokšta skai
tyti ir kamiečiai reikalauja mokyklų. Bet jė
zuitai, generolai ir bankieriai su pagelba Ita
lijos, Vokietijos bombinių orlaivių nori už
smaugti reikalaujančius laisvės ir šviesos.

Kuomet sukilėliai užėmė TOLOSĄ, jie kon
fiskavo viešuosius knygynus ir knygas sude
gino didžiojoj aikštėj.

Tu gi aukavai 5,000 pesetų ne mokykloms, 
ne apšvietai, bet naikinimui kultūros. Nenu
simink, tau dievas grąžins 5,000 pesetų su 
nuošimčiais ir tavo filosofiški aiškinimai apie 
badą nuo dabar bus mėgiami naziškoj Vokie
tijoj.

Tu greit suradai žodžius, tarnaujančius ta
vo reikalams. Tu garbini žmogžudžius ir tu 
dedie's kultūros gelbėtoju.

* * *

Rašytojas Pio Baroja niekad nėra buvęs re
voliucionierium, kaip tu. Jis neapkentė mark
sistų. Kada aš užklausiau, kodėl jis nedalyva
vo Kultūrai Ginti Kongrese, jis atsakė: neno
rėjau maišytis politikoj. Ir po to jis pakliuvo . 
tavo draugų replėsna. Jie norėjo gaut jo pasi
žadėjimą karlistams, liaudies žmogžudžiams. 
Bet Pio Baroja atsakė: “Niekados!” Ar ne
raudai iš gėdos tu, išgirdęs tai?!

Taip! Tavo kelias nėra Ispanijos rašytojų 
kelias. Poetas Machado remia savo liaudį— 
jis prieš žmogžudžius. Ortega y Gasset, filo
sofas—kritiškam momente—atsigrįžo prieš 
sukilėlius-banditus. Ramon Gomez de la Ser
na pareiškė kovosiąs už liaudies gerovę. Jau
nas poetas Rafael Alberti, kurį valstiečiai iš
gelbėjo iš tavo “kultūros” šalininkų, korikų 
kilpos, jis taipgi kovoja prieš sukilėlius. Ra
šytojai atsuko jums, fašistai, užpakalį!

Pastaruoju laiku tu rašei: “Mūsų prabo
čiai žodžiu, ne kardu, tvėrė Ispaniją.” Tuomet 
tu gynei ir teisinai bešališkumo idėją. Neuž
miršk, pesetas, kurį tu gavai už “žodį,” tar
nauja šalies išdavikams, kaipo kardas. AŠ 
taipgi esu rašytojas, bet aš žinau, kad liaudis 
gali laimėt gerovę bendroj kovoj, nepaisant 
profesijų. Mes nesidangstome, mes pasirin
kom kovos kelią, šioj gadynėj nėra tokio da
lyko, kaip “bešališkas, bepartyviškas” rašyto
jas. Tas, kuris ne su liaudžia—prieš ją! Tas, 
kuriš šiandien dirba “menas menui”, rytoj ati
duos auksą kruvinųjų generolų rankosna. Ne
apykanta, kaip ir meile, turi būt maitinama. 
Tavo pavyzdys atsimintinas.

Tu patarei prezidentui Azanui nusižudyt.

Azanas bus savo vietoj,.[ 
liaudies gynėjai. Jis ko v 
nos merginos Barcelonoj : 
šia. Kad nesuteršus Ispanijos literatūros isto
rijos lapo, man nėra reikalo sakyt “nusizudyk, 
Unamunai!”, nes tu nusižudei tą dieną, kai 
perėjai generolo Molos tarnystėm

Tu panašus Don Kišotui ir tu juo bandai

būt. Sėdėdamas paryžiškame resturante, La 
Rotande, šaukei Ispanijos jaunimą kovon prieš 
jėzuitus ir generolus. Dabar tie, kuriuos tu 
šaukei, yra žudomi kulkomis, pirktomis tavo 
pesetais. Ne! Tu ne Don Kišotas, nė gi tu 
esi ginklanešys Sančo Panza. Tu esi vienas 
tų senų ciniškų egojistų, kuris stebėjo iš pi
lies bokšto, kaip vergiški tarnai sumušė seną 
ricierių.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ALDLD 39 kp. Koresp., 
D. K. P., Scranton, Pa—At
leisite, kad korespondencija 
netilps “Laisvėje.” Vietomis 
labai daug rašote apie “(disku
sijas” kuopoje, o vietomis 
mintys neaiškios, negalimos 
suprasti. Jeigu rašoma iš kuo
pos susirinkimo, tai užtenka 
atžymėti svarbesnius tarimus. 
Kas kaip žodį kitą pasako su
sirinkime, tegul ir pašilieka 
ten. Tada išvengsime bereika
lingų ginčų spaudoje ir sklan
džiau dirbsime visiems bendrą 
darbą.

J. Bagužiui, ALDLD 22 kp.
koresp., Cleveland, Ohio. — 
Kuopos susirinkimas įvyko 
spalių 15 d., o tik dabar apie 
jį rašote. Atleisite, kad taip 
suvėluotos negalime talpinti 
“Laisvėje”, nes tai tik j būtų 
bereikalingas laikraštyje vie
tos užėmimas. Kitą kartą ra
šykite tuoj aus po susirinkimo.

BOLŠEVIKO
GYVENIMAS

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
stiprinimui socialistines val
stybes, d. Sergo tapoj apdo
vanotas Sovietų garbės žen
klais—Lenino ordenu; Rau-

GARSINKITĖS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE"

donosios kovos vėliavos or
deriu ir Raudonosios darbo 
vėliavos ordenu.

Linkime sveikatos d. Ser

go, idant dar per daugelį 
metų galėtų darbuotis ko
munizmo labui.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—S diena ir nuo T—8 vakaro 

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

VAKARIENE ir KONCERTAS
Rengia Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos 1-mas Distriktas

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kanapas Ininan St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Telephone Stagg 2-4409 ?

A. Radzevičius I
GRABORIUS

(UNDERTAKER) į
Vedu šermenis ir palaidoja tin- | 
kainai ir už prieinamą kainą. S

Pai’samdau automobilius vestuvėm, į' 
parom, krikštynom ir kitokiem g 

z reikalam. į

402 Metropolitan Avė. |
(Arti Marcy Avenue) t

Brooklyn, N. Y. į.
•MiiaamMaranmnaniaiHirMiiiiiVin'įnirai....... ........  iiarasoB?

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

| Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NŠKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

^Nuodai jūsų kraujuje daro reuma
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir varginą jumis kiekviena
me pasijudinime? Pasiliuosavimui 
jumsjš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Į Taipgi atmalia- 
) voju įvairiom 

spalvom.

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

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

....... ....................     ■■■■I ■■■Įlį 

Tcl. St*K« 2-0783................NOTARY į
Night Tei. Jwniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
! žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue .
Brooklyn, N. Y. I

Namas tas pats, tiktai miesto I 
patvarkymu pamainytas nume- i 
ris buvusio 107 Union Avenue. Į 
—- "" ■" —i

NAUJOJE VIETOJE

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apiclinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir i kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

>1II HiH 39S

ALDONA KLIMAITĖ,

SEKMADIENI

15 Lapkričio (Nov.)
Lietuviu Svetainėje

29 ENDICOTT STREET

Worcester, Mass.

%

L. KAVALIAUSKAITĖ,

NAUJA PUIKI VIETA

Restaurant, Bar and Grill
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y;.

•
Sav. Vincas Višniaiiskas

J 1

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdįrbimo ir importuo

tos degtines, vynai 
šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patamstlijame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA !l
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

870J JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH, lį

SVEIKATA—TURTAS

Puiki Muzikalč Programa ir Prakalbos
Dvi žymios dainininkės iš Brooklyno A. Klimaitė ir L. Kavaliauskaitė

Puiki muzika.
Taipgi atvyksta būrys gerų 
dainininkų iš Bostono, Nor- 
wotfdo ir dalyvaus patys 
worcesterieciai. Tai bus vi- 
soŠ geriausios dailės spėkos.

į
■r A* ta aįfiv / ,

į 1 Antanas Bimba
Kompartijoj Liet. F rak ei jos 
Centro Biuro sekretorius sakys 

1 prakalbą.
ANTANAS BIMBA

Vakarienė
Bus pagaminti iš šiemetinių 
Mass, valstijoje užaugusių 
torkių. O prie torkių bus 
įvairių gardumynų bei prie
skonių ir visokių gėrimų.

Paimta abi salės
Vietos užteks visiėms. .Gi pa
rengimas bus puikiausias iŠ vi

sų buviisių.

PRASIDĖS 4-tą VALANDĄ PO PIETŲ

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą7 ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargj, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kUi’i turi salyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saules 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstąi. 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 Dčksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite kad būt užrašyta 
DĖKĖN’S OINTMENT, tai i tik tada 
aplankysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
DEKEN'S OINTMENT CO.,

Hartford, Conn,

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS |i

113 West 42nd Street «
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763 t

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street E
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-717# į

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
O

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp*Ten Eyck ir Maujc-r Sts.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygute su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
a

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras pojjieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST, BROOKLYN, N. Y.
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L Ą ISO Puslapis Penktas

LINARDS LAICENS.

Klykiantieji
Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Korpusai
LICENSES

No.

(Tąsa)
Nors nebuvo jokio skirtumo, ar vaikš

čiojo jis užmerktomis ar atviromis aki
mis, vienok, kai akys buvo užmerktos, jį 
pagaudavo jausmas: nieko nematyti, ga
lima atsimušti į sieną, apversti parašką. 
Kai jis atverdavo akis, rodėsi, kad kaiką 
mato, rodėsi, kad pagaliau pripras ir ga
lės matyti ir tamsoj. Vienok, nežiūrint 
regėjimo įtempimo, nieko nesimatė, tik
tai prieš akis sukosi geltoni ružavi ratai 
—o gal būt visiškpi nesisuko, tiktai sme
genyse kažkoki ligoti refleksai. Nors 
tamsoje nieko neinate, vienok atviros 
akys su laiku nuvargo, todėl buvo malonu 
užmerkti ir kaikurį laiką nežiūrėti.

Kadangi iš lauko nebuvo nė mažiau
sio garso, nė šviesos spindulėlio, tai suvo
kimas pradėjo nykti. Suprantama, laiką 
galima būtų buvę matuoti padarytų žing
snių skaičiumi, vaikščiojimo ilgumu, gali
ma būtu matuoti išalkimu, bet visa tai 
reikalavo ilgesnės praktikos. Ir miegas 
jokio aiškumo neįnešė. Kuomet vėl pra
dėjo imti miegas, reikėjo spėti, kad jau 
yra vakaras. Reikalinga buvo manyti, 
kaip bus pernakvota. Sėdint ant paraš
kęs vienok buvo labai nepatogu, ir nera
mu, bet gulėti ant šaltų grindų plonoje 
bliuzkėje negalėjo nebūti šalta. Jis nusi
avė čebatus/pasidąrė iš jų pagalvį, nusi
movė kelnesj-pašTdėjo po nugara, kad ap
sisaugoti nuo šalčio iš apačios. Buvo ne
šilta, bet užmigo.

Ar ilgai miegojo, nežinojo, bet pabudęs 
jautė, kad baisiai šalta; dantys ėmė barš
kėti. Nieko daugiau neliko, kaip imti 
greitai ir energingai bėgioti nuo sienos 
iki sienos, kad sušilus. Po to vėl snaudė 
atsisėdęs. Mėgino valgyt duonos. Valgė 
tiktai plutą, minkštimas buvo šlykštus. 
Galvoje maišėsi įvairių minčių nuotru
pos: jis nepajėgė sutvarkyti jas tam tik
ron mąstymo sistemon. Norėjo tikėti, 
kad greitai septynios paros jau baigsis, 
taip ilgas laikas atrodė praėjęs. Atrodė, 
būtų gera, kad koks nors darbas—kad ir 
anglių krovimas į laivą! Ne, ne, panašių 
minčių negalėjo būti! Šalin pagundą!

Staiga sudundėjo, tarsi smūgiai į tuš
čios statinės dugną—brazdėjo ir žvangė
jo. Atrakino ir atidarė duris.

—Na, išnešt parašką!—pasigirdo ko
manda.

Šviesa, nors tai buvo tiktai požemio ko
ridoriaus šviesa, taip aštriai mušė į akis, 
kad reikėjo prisimerkti. Pirmą mo
mentą jis nieko nematė priešakyj. Užtai 
sienas, savo kameros sienas šiek tiek ma
tė. Ir čia buvo kažkokie užrašai, kažko
kie obalsiai, kažkokia informacija, min

tis. Ir šie mūrai tamsoj ir tyloj kalbėjo, 
ir jie rėkė.

Kai Atals išėjo su paraška j koridorių 
ir išeinamąją vietą, jį apėmė drebulys: 
koridoriuos rodės daug šalčiau, negu jo 
tamsioj mūrinėj oloj, jo kūnu ir kvėpavi
mu sušildytoj. i

Sargas sekė paskui jį išeinamojon vie
ton, neprileisdamas artyn koridorninko, 
kuris stovėjo su karceryje esantiems duo
nos daviniais. Sargas leido įleisti į bliū- 
dėlį ir vandens iš krano—gal būt reikės 
gerti. Koridorninkas padavė duonos da
vinį, paklausė—ar nereikia durskos ir 
tuomi ši procedūra užsibaigė. Durys vėl 
subildėjo, sužvangėjo ir užviešpatavo 
tamsa. Dabar jis žinojo, kad pirmos dvi
dešimt keturios valandos praėjo. Taigi 
septinta dalis.

Atals valgė duoną. Nežiūrint to, kad 
per dieną ir per naktį jis buvo suvalgęs 
tiktai svarą juodos duonos, vienok valgy
ti labai nenorėjo. Nenoroms jis rijo 
kąsnį po kąsnio. Mėgino užgert vande
niu—irgi be skonio. Tiesiog del laiko 
praleidimo labai gera buvo šiada tada nu
silaužus duonos kąsnį sukramtyti. Tokiu 
būdu sunaikino visą davinį.

Toliau visa tai pasikartojo: kiekvieną 
rytą jis buvo išleidžiamas išeinamojon 
vieton, gaudavo vandens ir duonos, o tre
čią rytą pradėjo imti ir druską, nes vien 
duonos ir vandens atrodė labai maža ir 
prėsku. Ir kiekvieną kartą, jam išei
nant iš tamsos braškėjo dantys ir akys 
raibo ir ėmė ašaroti, kiekvieną rytą jis 
skubėjo atgal, kad išvengus šios permai
nos aštrumo. Dabar jau aiškiai galėjo 
jausti, kada buvo diena, kada turėjo būti 
naktis.

Savyjauta kiekvieną dieną blogėjo, nes 
maisto vienodumas sukėlė pasišlykštėji
mą viskuom. Duonos jau visai nenorėjo 
ir prisiminus žirnių sriubą rinkosi bur
noje seilės. Nesinorėjo daug vaikščioti, 
dainavimas ir į galvą nėjo; užtai augo 
nuovargis ir snaudulys. Tai irgi buvo 
gera, nes taip galima buvo sėdėti ant pa- 
raškos ir pusiau snausti. Organizmas pri
prato prie temperatūros ir miegant ant 
grindų nebuvo taip šalta.

Šeštą rytą Atals, sargui raginant, visai 
neišėjo iš karcerio; paėmė duoną ir liepė 
uždaryti. Dar dvidešimt keturios valan
dos ir pirmas kovos žygis išturėtas! Jis 
mąstė. Jame sukilo aštrus neapykantos 
ir atkaklumo jausmas,—ir, sugriebęs 
duonos davinį, trenkė į lubas, paleido į 
duris. Nors vėliau norėjo valgyt ir duona 
būt pravertus, bet nesigailėjo. Gal būt 
iš alkio paliko net linksmesnis.

(Daugiau bus)

BEER WINE LIQUOR
’ Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License
B 4388 has been issued to tlje undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BENINATI 
(Evergreen Restaurant)

81 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is -hereby given that License No. 
B 4387 has been issued to tije undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
623 Livonia Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GOTOFF
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

- _________ :----------------- 1——

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Coptrol Law at 
1054 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MATTHEW J. SPRINGER
1054 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that! License No. 
B 4428 has been issued to th© undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
or the Alcoholic Beverage Coptrol Law at 
291 Maujer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

ISIDOR GELLERj
291 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

----------------------------:------------ f—
NOTICE is hereby given that; License No. 
B 437Q has been issued to thp undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2375 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ' <
ANTHONY TOLISI & SEYMOUR EPIFANIO 
2375 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
A 10629 has been issued to thb undersigned 
to sell beer at retail under! Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6 Newkirk Plaza, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID KESSLER’
6 Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that' License No. 
RL 2012 has been issued to thp undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1168 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings'; to be con
sumed on the premises.

CHARLES V. WILLIAMS 1 
1168 Liberty Ave., Brooklyn, N.’ Y.

NOTICE is hereby given that1 License No. 
RL 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Avenue: Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK
239 Irving Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 152 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at reta 1 under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10—4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County, of Kings to be consumed off the 
premises.

D-B-A DEPOT’ WINE & iLTQUOR 
10—4th Avenue, f

JACOB L. GLASS!________

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLIFFSIDE, N. J
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 15 d,/ 1-mą valandą po 
pie't, 267 Walker St. (Charles Greene 
Svetainėje). Visi na/iai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, galėsi
te gauti įdomią knygą I “Gamta ir 
Žmonės.”

G. S. Org.

DETROIT, MICH
Lapkričio 15 d. Finnish Hall, 5969 

—14th St., bus minėjimas 19 metų 
sukaktuvių Sovietų Sąjungos. Pra
džia 8 vai. vakare, kalbėtoju bus 
Williams Weinstone, Michigan’© Ko
munistų Partijos sekretorius. Jis kal
bės apie progresą budavbjime socia- 
lizmo Sovietų Sąjungoj ir taip pat 
apie rezultatus nuo paskutinių rin
kimų Jungtinėse Valstijose.

Po -prakalbų seks įvairi muzikalė 
progn-ama, paskiaus šokiai iki 1-mos 
vai. ryto. Įžanga 25c.

NEW YORKO IR APY
LINKĖS ŽINIOS

Ugniagesiai Policijos Rolėje
Dvylikos valandų laikotar

pyje New Yorko ugniagesiai 
buvo iššaukti išgelbėti moters 
piniginę, sustabdyti muštynes 
aludėj ir išrišti nuduotą ban
ko apvogimą.

Pirmame atsitikime Julia 
Szabo, 48 metų, besigrumiant 
su plėšiku, norėjusiu atimti jos 
piniginę ties 7th St. ir Avenue 
A, patraukė skrynutės ranke
ną, kuri duoda gaisro signalą 
ir pašaukia ugniagesius. Pat
raukus teisman, moteriškė ta
po nubausta $5 nepaisant jos 
pasiteisinimo būk ji manius, 
kad tai policijos pašaukimo 
skrynutė.

Marguerita Tinjillo, 16 me
tų, taipgi davė gaisro signalą, 
nes ji norėjo pasišaukti pagel- 
bos savo tėvui, kuris grūmėsi 
aludėj, 2138 Third Ave. Tei
sėjas ją smarkiai išbarė ir pa
leido.

Patsy Gerauld, 19 metų, su
laikytas be kaucijos ir kaltina
mas neteisingame pašaukime 
policijos ir ugniagesių. Jis 
jiem pranešė, būk plėšikai ap
vogę National City Banką ir 
nužudę vieną žmogų. Teisme

Gerauld prisipažino, kad jis 
tatai padaręs “pamatyti, kaip 
ugniagesiai ir policija dirba.” _» I____

Brooklyniečiy Sveikata

mai. Iš visų 1081 praradusių 
visai ar laikinai leidimus,-. 297 
turės įrodyti finansinę atsako
mybę pirm negu ims svarstyt 
jų aplikaciją naujam leidimui.

NEWARK. N. J

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 15 d. lapkričio, kaip 3-čią 
vai. po piet, pas drg. F. M. Indriulį, 
kriaučiaus šapoje, 1321 N. Main Ave. 
(Bulls head). Paprastai mūsų kuo
pos nariai pripratę, kad sekretorius 
iškjolektuotų duokles, tai komitetas 
nutarė, kad kolektuojant turės na
rys mokėt extra po 25c. Todėl visi 
nariai dalyvaukite susirinkime ir už
simokėkite duokles.

Sekr. J. Norkus.
(268-269)

YOUNGSTOWN, OHIO
Lapkričio 15 d. įvyks minėjimas 

19 metų sukaktuvių Rusijos Revoliu
cijos, Central Auditorium. Pradžia 
7:30 v. v. Kalbės John Williamson, 
Ohio valstijos sekretorius Kom. Part. 
Jis taip pat kalbės apie naują So; 
vietų Konstituciją ir smulkmeniškai 
analizuos praėjusius rinkimus. Rei
kia pažymėt, kad tai bus pirmas vie
šas diskusavimas naujos konstituci
jos Youngstowne. Visi dalyvaukite.

SCRANTON, PA.
Pradedant su lapkričio 13 d. ir tę

siant per visą žiemą, Tarp. Darb. 
Ordenas (IWO) turės “Card Parties” 
Darbininkų Centre, 218 Lackawanna 
Ave. Tie, kurie ne kozyriuoja, galės 
žaisti “Bingo.” Taip pat galėsit sma
giai pasišokti prie radio muzikos. 
Įžanga 15 c.

Kom.

NEW BRITAIN, CONN.
Svarbiais Reikalais Pasitarimas
Darbininkai prieš save turi daugy

bę svarbių problemų, kurias ant vie
tos vieni nebepajėgia jų išrišti. Vie
tose darbininkai sparčiai organizuo-1 
jasi į unijas, kitur kovai prieš karą; 
ir fašizmą, dar kitur į savo klasės 
partiją—Komunistų Partiją. Čia vie- Į 
tos ypatingai lietuvių judėjimas rei- į 
kalinga gerinti, reikia kas nors į jį 
įdėti, kad jis būtų kur kas gyvesnis, I 
miklesnis. Tam tai ir reikalinga su- i 
sieiti ir padiskusuoti, kaip judėjimą 
galėtume praplėsti lietuviuose.

Susirinkimas įvyks nedėlioj lap- 
kličio Nov. 15 d. 9:30 vai., iš ryto 
Darbininkų Svetainėje, 53 Church St., į 
antros lubos. Į šį posėdį pasižadėjęs 
vienas draugas pribūti net /iš paties 
Centro Biuro iš Brooklyn, N. Y.

Reikėtų, kad visi draugai ir dar
bininkų judėjimo simpatikai į šį po
sėdį atsilankytų.

Draugas.
Ispanijos Paramai Pažmonis

New Britain© socialistai, komunis
tai, sindikalistai ir ispanų kliubas su 
keliom kitom organizacijom ruošia . 
pietus lapkr. 15 d., 1 vai. po pietų, į 
Fraternal Hall Kensingtone. Tokiuo- ■ 
se ir panašiuose parengimuose New į 
Britaine jau tapo sukelta arti tūks- Į 
tantis dolerių Ispanijos liaudies vai- j 
džiai. Norima dar jai pagelbėti, kad Į 
galėtų atsiginti nuo fašistų užpuoli
mo.

Dalyvauti turi visi.
Vįkutis.

nu, muzikos žaislų programai ir šo
kiai. Prie to bus skanių valgių, gė
rimų ir gražių įvairių daiktų laimė
jimams. Įžanga visiems trims vaka
rams tik 25c. ir ant įžangos tikieto,

šeštadienio vakare bus duodama trys 
geros dovanos. Rengėjai kviečia vi
sus skaitlingai lankyti bazarą. Pra
leisite linksmai laiką, laimėsit gražių 
dovanų ir paremsite savo namą.

NEWARK, N. J. -: - NEWARK, N. J.

Sietyno Choro Banketas ir Šokiai
NEDĖLIOJ

15 dieną Lapkričio (November)
Prasidės 6-tą vai. vakare

BUS JURGINĖJE SVETAINĖJE
180 New York Avenue Newark, N. J.

Įžanga Tik Vienas Doleris Asmeniui.

Visoms ir visiems GARSIAI pranešam, jog ši choro vaka- 
rienė-banketas bus labai puikus, skanus ir linksmas.

Kas bus ant stalu? šio klausimo neaiškinsime, nes 
choras niekuomet norinčių valgyt nenuskriaudė ir dabar 
nenuskriaus. Ateikit ir persitikrinkit.

Kas bu§;programoj? Choras dainuos naujas daineles 
iš operos Wailus Daktaras” ir kitokias liaudies ir dar
bininkiškas dainas. O naujienybė, kurios dar nebuvo lie
tuviškoj estradoj, tai gerbiamas mūsiškis ir buvęs choro 
narys, Walter Morkus su savo draugu duos duetus, man
dalino-gitaro, kuriuos tik vodevilyj galima girdėt, šokiams 
grieš Jaunuolių Orkestrą, puikiai išlavinta. Grieš įvairius 
šokius. Banketas tikrai prasidės 6 vai. vakare, o durys 
atdaros 5 vai. vak. Tai bus kaip tik laikas kada jūs vaka- 
rieniaujat savo namuose.

Įsitėmykite 6 vai.
Nuoširdžiai užkviečia visus SIETYNO CHORAS.

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-to Apskričio konvencija 

įvyksta šeštadienį, 14 d. lapkričio, 
2-rą vai. po pietų, 755 Fairmount 
Ave. Prašome visų kuopų prisiųsti 
savo delegatus su gerais patarimais. 
Vakare įvyks balius ir koncertas. 
Bus duetų, sekstetų, dainuos Lyros 
Choras ir kitų pamarginimų.

Ant rytojaus, 15-tą d. lapkričio 
baigsis konvencija ir taip pat vakare 
įvyks banketas. Pradžia banketo 5 
vai. vak. Todėl visi ateikite ir išleis- 
kite svečius ir linksmai praleisite 
laiką. Įžanga šokiam 20c. Įžanga į 
banketą bus. Gaspadinės sakė, kad 
darys pigiausiai ir labai gardžiai.

Komisija.

Šį metą iki 7 lapkričio Didžia
jame New Yorke buvo 26 mir
tys nuo diphterijos. Iš tų 8 
teko Brooklynui. Sveikatos1 
komisionierius Rice sako, kad 
brooklyniečiai dar labai atsilikę 
apsaugoj nuo diphterijos. Ma
žiem vaikam ji pavojingiausia, 
todėl Dr. Rice ragina čiepyti 
kiekvieną mažą vaiką apsaugai 
nuo tos ligos.

Mokytojai Remia Ispaniją
New Yorko Mokytojų Uni

ja įteikė Ispanijos Demokrati
jos Gynimo Komitetui $2,500 
aukų. Liaudies reikalai mo
kytojams prie širdies. Ispani
jos respublikos gynėjams pa
dės kiekvienas laisvę ir demo
kratiją mylintis žmogus, tik 
reikia prie jų prieiti.

Prarado Važiuotes Leidimus
Didžiajame New Yorke ir 

priemiesčiuose 113 asmenų 
prarado važiuotes leidimus bė
giu dviejų savaičių, pasibaigu
sių su 31 spalio. Kitiem 527 
suspenduoti leidimai. Visose 
kitose dalyse valstijos atimta 
191 ir suspenduota 251 leidi-

DETEKTYVAS BĖDOJ
*

Policijos viršininkas J. Va
lentine tyrinėja kaltinimą, kad 
detektyvas Martin Tutt mėgi
no išsisukinėti atsakomybės 
parmušime moters savo auto
mobiliam.

Mat, kuomet detektyvas 
Tutt automobilium parmušė 
Mrs. O’Brien netoli jos namų, 
64 E. 128th St., New Yorke, 
tai jis ją nuvežė į ligonbutį ir 
ją per kelias valandas mėgino 
įtikinti, kad kas kitas ją par
mušė ir pabėgo, o jis ją tik 
atvežė ligonbutin. Kuomet mo
teris nesutiko priimti tą išva
dą, tai jis sugrįžo policijos 
stotin ir išpildė tam tikrą 
blanką, kurioj pažymėjo, kad 
moteris ėjo skersai gatvę vi
duryje bloko ir todėl jo auto
mobilis ją parmušė. Dar už 
kelių valandų detektyvas ir 
vėl neprisipažino moters par
mušime.

Lapkričio 15 d. įvyksta vakariene, 
kurią ruošia Sietyno Choras, po num. 
180 New York Ave. Pradžia 5 vai. 
vakare. Po vakarienei bus šokiai iki 
12 vai. nakties. Visi žino kokias pui
kias vakarienes paruošia Sietyno ga- 
spadinės, todėl nebus reikalo aiškinti. 
Programoj dalyvaus mūsų buvęs cho
ristas Walter Morkus, duos duetus 
ant mandalino-gitaro. Bus gražių 
dainų ir taip toliaus. Vakarienė bus 
duodama 6 vai. Prašome svečius iš 
apylinkės ii’ vietinius dalyvauti. Ne- 
silaigėsite.

DETROIT, MICH.
Teatras, Dainos ir Muzika.

Rengia ALDLD 52 kp. ir LDS 21 
kp. Įvyks lapkričio (Nov.) 15 d. Busi 
suvaidinta 3-jų veiksmų drama —! 
“Naminio Siuto Lizdas”, parašytas I 
Br. Vargšo iš Lietuvos gyvenimo. 
Po lošimo bus muzikalė programa. 
Dainuos J. Vasiliauskas; vyrų kvar
tetas ir kiti. Y^s^as įvyks Lietuvių 
Svet., 25th St. ir W. Vemor High
way. Įžanga tik 25c. Programas pra
sidės punktualiai 6:30 v. v. Po pro
gram© bus šokiai abiejose svetainėse 
prie puikios muzikos. Kviečiame jau
nus ir senus atsilankyti.

Komitetas.

Kom.

WORCESTER, MASS
Mass. Lietuvių Komunistų Koncertas- 

Vakarienė
15 d. lapkričio (Nov.) atsibus Lie

tuvių'Komunistų Pirmo Distrikto me
tinė vakarienė ir koncertas. Koncer
to programoj dalyvaus iš keliolikos 
miestų, kaip tai chorai, solistai, du
etai, dialogistai, ir kiti. Taipgi ir 
vietinės geriausios meno spėkos da
lyvaus. štai iš Norwood© dalyvaus 
visas Lietuvių Lavinimos Katelių Vy
rų Choras ir choro mokytoja Izabelė 
Kugel, kaipo solistė. Iš Brooklyno, 
N. Y., dainininkės A. Klijnaitė ir J. 
L. Kavaliauskaitė. Šis parengimas 
yra metinis, todėl jis bus didelis ir 
įvairus. Todėl iš arti ii’ toli a'va- 
ziavę turėsit didelį smagumą ir į vai
rumą.

Programos pradžia: 4-tą vai. po 
pietų. Vakarienė—6-tą vai. vak .re. 
Atsibus 29 Endicott St., Worceser. 
Tikietas tik 75c. asmeniui. Kvieč am 
lietuvius dailininkus, biznierius 
profesionalus dalyvauti.

Liet. Kom. Pirmo Disti Biuras.

SO. BOSTON, MASS

ir

ir

Bedarbis Fred Kramer, 58 
metų, 216 W. 102nd Street 
Bronx, savo garadžiuje nusi
žudė gaso dujomis. Jis darbo 
neteko 9 mėn. atgal ir nuo to 
laiko buvo labai susirūpinęs.

Lapkričio 15 d. įvyks banketas 
grožio kultūros paroda, ruošiama 
Bendro Veikimo Komiteto. Įvyks Lie
tuvių Svet., kampas E. ir. Silver Sts. 
Pradžia 6:30 v. v. Valgiai ir gėrimai 
bus apatinėj svetainėj. Programa ir 
grožio kultūros paroda bus didžiojoj 
.L~„E.7j svetainėj^ Taipgi bus 
Hawaiian Orkestrą. Įžanga 75c. Kvie-
viršutinėj svetainėj.

čia rengėjai.
(268-269)

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 12-13 ir 14-tą dd. įvyks 

suvienytų Lietuvių Draugijų metinis 
bazaras, nuosavoj svetainėj, 29 En
dicott St. Kiekvieną vakarą bus dai-

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Ojos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ii’ Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor- 
rhoidai ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
koki# 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 ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
K Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas LAISVE

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Laivų Kompanija Siūlė 

Jūrininkam Derybas
BROOKLYNO LIETUVIŲ
KOMUNISTŲ FRAKCIJOS 

NARIAMS!
Raketieriai Nuteisti Du 

Metu Kalėti
Drive ir 103 Str., New Yorke.

“Tonio Meilė” 55tb St. Play
house Teatre

i

lygiai 8-tą vai. vakare. Su vi
somis sąlygomis galutinai su
sitarta ir spaudos darbai sku
biai ruošiami.

šeštadien., Lapkr. 14, 1936

American Range Line ket
virtadienį pasišaukė Streiko 
Strategijos Komitetą derybų. 
Konferencija įvyko darbinin
kų advokato W. L. Standard 
raštinėj. Bendrai susitarę pa
siuntė telegramą ĮSU finansų 
sekretoriui Ivan Hunter, šauk
dami pribūt į derybas. Jis ne
pribuvo. Dėlto derybos turėjo 
nutrūkti.

Streiko Strategijos Komite
tas dėlto išleido pareiškimą, 
kuriame pasmerkia Hunter už 
nepaisymą unijistų reikalų ir 
laiko jį atsakomingu už nepa- 
naudojimą progos pakelt uni- 
jistams algas ir pagerint są
lygas.

Penktadienio rytą per ra
dio iš Vakarų Pajūrio kalbė
jo valstybės Darbo Depart- 
mento sekretorės padėjėjas 
McGrady, kuris ten yra pa
siųstas taikyti streiką. Jis pa
reiškė, kad turi būti tariama
si ne tik Vakaruose, bet kad 
ir Rytų bei Įlankos portų jū
rininkam būtų nustatytos to
kios pat algos ir darbo sąly
gos, kokios yra Vakaruose. 
Tai būtų didelis darbininkų 
laimėjimas. Tačiau reakciniai 
viršininkai spardosi nuo dery
bų, šaukdami, kad streikas 
nesąs jų “autorizuotas.”

Tokiu viršininkų elgesiu 
yra labai pasipiktinę ne tik 
jūrininkai ir visų kitų amatų 
darbininkai, bet ir visa plati 
darbininkams prijaučianti vi
suomenė. Tą pasipiktinimą 
galima įmątyti net liberališ- 
kesnėj buržuazinėj spaudoj.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

m.Zidorius Tarokas, 36 
amžiaus, 359—58th St., mirė 
lapkričio 10 d. Bus palaidotas 
lapkričio 14 d., Šv. Jono ka
pinėse.

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

Šį pirmadienį, lapkričio 16 
dieną, 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje įvyks svarbus 
Brooklyno komunistų susirin
kimas. Turėsime eilę svarbių 
klausimų aptarimui, tad visų 
Komunistų Partijos ir Jaunų
jų Komunistų Lygos narių pri
valumas būtinai pribūti laiku.

Frakcijos Biuras

Požemių Gaujos Prieš 
Jūrininkus

Darbininkų dienraštis “Dai
ly Worker” iškėlė aikštėn, kad 
Colombian Steamship Co. bu
vo pasamdžius viešbutyje St. 
George, Brooklyne, kambarius 
apgyvendinimui garsios streik- 

i laužiu agentūros Railway Au
dit and Inspection Co. Vieš
bučio manedžerio atstovas sa
kė, kad jie apvalę viešbutį, 
kaip greit streikieriai juos in
formavę apie tokių parazitų 
buvimą viešbutyje.

Jų sąraše esą su senai ži
nomais skebų ir mušeikų re
kordais: Joe Brown, Bill Cald
well, Gus Brower, Artie Jose 
arba “Hump,” Eddie Dobbins, 
Danny Peters arba “Wop”, 
Tommy Lynch, Joe Burns arba 
“Buffalo”, Jack Fisher arba 
“Cut ‘Em Up”, Jess Cooper 
arba Jess Bootman.

Louis . (Lepke) Buchalter ir 
Jacob (Gurrah) Shapiro, ta
po nuteisti už raketą prieš 
kailiasiuvių uniją ir prieš kai
lių biznierius 1932-33 metais. 
Jiedu gavo po du metu fede- 
ralio kalėjimo ir po 10,000 pi
niginės baudos. Bausmę sky
rė teisėjas Knox. Jie galėjo 
būt nuteisti 4 m. ir po $20,000 
baudos, bet teisėjo “gerašir
dystė” davė mažiausią baudą.

Drąsus Kailiasiuvių Unijos 
Tarybos liūdymas privedė prie 
nuteisimo. Nežiūrint gręsian
čio pavojaus iš raketierių pu
sės ir “raudono baubo” Irving 
Potash tos unijos vadas ir da
bartinis manadžerio padėjė
jas, liūdijo, kad teisiamieji 
yra atsakomingi už mirtį 
Morris Langer, didvyriško uni
jos organizatoriaus, kuris žu
vo bombos eksplozijoj ir už 
gengsterių užpuolimą ant uni
jos centro bal. 24, 1933 m.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Parodos Uždarymas ir 

Koncertas

stTies Park Ave. ir 130 
New Yorke, įvyko trys eksplo
zijos, kurių pasekmėj subyrė
jo vieno narni 150 langų. Pa
aiškėjo, kad 40 pėdų po to 
namo darbininkai kasė srutų 
nuovadą, bet jiems pastojo 
kelią sluogsnis akmens, tad 
jiems reikėjo dinamituoti, kad 
prasimušus pro jį.

Rytoj, 15 d. lapkričio, yra 
paskutinė diena skulptoriaus 
P. Rimšos kūrinių parodos. Be 
abejo dar daugeliui neteko 
progos pamatyti jo kūrybos, 
dabar yra paskutinė proga; 
paroda bus galima lankyti vi
są popietį, tai yra nuo pirmos 
iki astuonių vakare.

St. į Play-šiuo tarpu 55-th 
house Teatre, prie Septintos 
Ave., New Yorke, 
labai įdomus Francijoj į paga
mintas judis, “Les Amours De 
Toni) (Tonio Meilė arba To- 
nio Meiliški Reikalai).' Nors 
kalba francūziška, bet Angliš
ki paaiškinimai, taip, kad len
gva kiekvienam veikalas su
prasti.

Tam pačiam teatre, antra
dienio vakare (lapkr. 17 d.), 
bus premjera kito labai žin- 
geidaus francūziško veikalo— 
“The Yellow Cruise.” Dalykas 
vaizduoja kelionę Azijoj.

N-r-s.

ro'domas

Lietuvių Liaudies Teatro 
Kalendorius

Lietuvių Liaudies Teatro 
pirmas pasirodymas ant sce
nos su veikalu “Partizanai” 
bus 29 d. lapkričio, Labor Ly
ceum svetainėje, Brooklyne, 
suvaidinant Brooklyno Darbi
ninkiškų Organizacijų Sąry
šiui.

Elizabetho Liet. D. P. Kliu- 
bas yra užkvietęs L. L. T. gru
pę suvaidinti veikalą “Ant Be
dugnės Krašto.” Su visoms iš
lygoms sulygta. Bus suvaidin
ta nedėlioj, 6 gruodžio, Lietu
vių Svetainėj (Liberty Hali), 
269 Second Street, Elizabethe. 
Pradžia 7-tą vai. vakare.

GAUKITE “LAISVEI” 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Parodos uždarymo proga, 
kalbės žymus amerikos skulp
torius apie P. Rimšos kūrybą, 
patsai dailininkas P- Rimša 
oficialiai uždarys parodą. 
Koncertinę programos dalį iš
pildys kompozitorius J. Žile
vičius, A. Banys ir P. Stoškiu- 
tė. Koncertas prasidės 8:30 
vakare, įžanga $1.

Parodos vieta 310 Riverside

Waterburieciai užkvietė 
Liet. Liaudies Teatrą suvaidin
ti veikalą “Partizanus” ant 13 
dienos gruodžio, Venta Sve
tainėje, 103 Green St., Water
bury, Conn. Su’ išlygoms, ro
dos, iš abiejų pusių susitaiko
ma. Ir jau spaudos darbai pra
dedama ruošti virš 
vakarui.

minėtam

5-ta kuo-

Ar Žus ar Laimes Ispanijos Demokratija?
LIETUVIU MASINIS MITINGAS
Rengia Brooklyno ir Apielinkes Lietuvių Progresyviškos Organizacijos

Antradienį, 17 d. Lapkričio, 7:30 Valandą Vakare
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE

280 UNION AVENUE, KAMPAS STAGG ST. BROOKLYN, N.Y.

Išgirskite Ispanijos Karžygiškos Liaudies Balsą
Šiame lietuvių susirinkime jų atstovaus ir už jų kalbės ispanas 

Profesorius J. MARENO-LaCALLE 
garsus visuomenininkas, liberalas ir autorius daugelio svarbių knygų.

Apart jo, kalbės:
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
JOHNNIE ORMAN 
R. MIZARA

Newarko ALDLD 
pa užkvietė L. L. T. suvaidin
ti veikalą “Ant Bedugnės 
Krašto” 20-tą dieną gruodžio, 
Lietuvių Svetainėje, 180 New 
York Ave., Newarke. Pradžia

Į TALKA, DRAUGAI!
Draugai! Atsišaukiame į 

“Laisvės” skaitytojus padėti 
išgarsinti masinį mitingą Ispa
nijos reikalu, kuris įvyks šį 
antradienį, 7:30 vai. vakare, 
Piliečių Kliube. “Laisvės” raš
tinėj randasi daugelis lapelių 
apie tą mitingą, tad prašome 
užeiti, pasiimti jų ir išdalinti 
lietuviams jūsų dirbtuvėse ir 
kitur. Taipgi prašome ir gyvu 
žodžiu paakstinti savo drau
gus dalyvauti tose prakalbose, 
kur kalbės ir Moreno LaCalle 
bendrais liaudies reikalais.

Kom.

Gerbiamoji Brooklyno ir apielinkės lietuvių visuomene!. Baisūs, kruvini mūšiai eina 
Ispanijoje. Liaudis grumiasi, kraują lieja, kad .neleisti fašizmui įsigalėti. Ką turi daryti viso 
svieto darbininkai? Ką turime daryti mes, lietuviai?. Kodėl ir Lietuvos nepriklausomybė 
prasmegtų, jeigu šis Ispanijos karas virstų pasauliniu karu? štai tie klausimai, kuriuos kal
bėtojai išaiškins.

Draugai! Ateinant į šį masinį mitingą, prašome atnešti įvairių dovanų karžygiškai 
Ispanijos liaudžiai. Atsineškite senus, dar galimus dėvėti drabužius (ir naujus, kas gali 
gauti), čeverykus, čebatus, kaliošus ir 1.1. Būtų gerai, jei atnestumėte ir įvairaus kenuoto 
maisto bei gyduolių, kaip tai: iodo tinktūros, peroxide, vatos, raiščių bandažams ir t. t. Tuo- 
mi mes galėsime konkrečiai padėti Ispanijos darbininkams laimėti kovą.

ĮŽANGA VELTUI!

A

Teko kalbėtis su draugais 
bayonniečiais (Bayonne, 
J.), kurie buvo išrinkti nuo 
progresyvių organizacijų atsi
kreipti prie L. L. T. su už- 
kvietimu suvaidinti vieną ar 
kitą veikalą Bayonnėje, N. J. 
Bet kadangi mes jau esam ap
siėmę pagrečiui per kelias sa
vaites kitose vietose su vaidi
nimais, tad palikome tolimes
niam apsvarstymui. Su drau
gais bayonniečiais dar nesitar- 
ta nei del išlygų.

L. Liaudies Teatro sekr., 
P. BARANAUSKAS, 

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jaunas Darbininkas 
Iššoko Pro Langą

N.

Freddie Fritz (Bedermanų 
žentas), 109 McKibben St., 
penktadienio rytą iššoko pro 

; langą nuo 6-to augšto ir užsi
mušė. Liko žmona ir 3 maži 
kūdikiai.

Fritz tūlą laiką buvęs ner
vingas ir prietaringas. Keletą 
mėnesių ątgal nuėjęs pas bur
tininkę ir jinai jam sakiusi, 
kad jis šį metą mirsiąs. Ket
virtadienio vakarą jis su šei
myna kozyriavęs iki po pu
siaunakčio. Tada pradėjęs kal
bėt, kad jis vis vien neužilgo 
mirsiąs, tad geriau tuojau, 
žmona 
tokius 
lęs ir, 
žemyn

Kas 
ku pasakyti, bet vienas aišku, 
kad ne gerovė. Man teko kar
tą pas juos užeit. Gyveno su 
kita didele šeima viename 
apartmente (regis jo tėvai ar 
giminė), kas praktikuojama 
ne iš turto. Skurdas daug ką 
užmuša moraliai ir fiziškai.

Rep.

geriau 
sudraudus nekalbėti 

niekus. Jis ūmai paki- 
atsibėgėjęs, pasileidęs 
su visu langu.
jį prie to privedė sun-

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

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

PIRMAS LIETUVIS CHIROPRAKTAS
DR. J. VAITULIONIS

GYDO be peilio, be vaistų ir be chemikalų, 
tik su savo plikomis rankomis. Visokios ligos 

yra gydomos: vyrų, moterų ir vaikų.
Patarimai veltui.

VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais 
ir šventadieniais nuo 10 ryte iki 1 v. po pietų

331 Grand Street Tei. Evergreen 7-2534 Brooklyn, N. Y.

F- ■' V
[■* .. ••

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
, ' i

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais,

B—

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

Atdara anksti rytų iki vėlai vakaro kasdienę 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves 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

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

er/oiA

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.

De Kalb leng
vas būdas pir 

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

or our 
pa s ypayment plan

J~£L£CT COKE - OIL - RED-ASH -BLUECOAL

BERN. J. SHAWK0N1S 
(ASAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.®
GraborystSs 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 Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.




