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šiomis dienomis į Jungt. Vals
tijas atvyko žymus svečias—ra
šytojas, revoliucionierius-kovo- 
tojas, Ludwig Renn.

Renn’o tikroji pavardė yra 
Arnold Veith von Golssenau. 
Prieš karą jis buvo Vokietijos 
aristokratas.

Dalyvavo jis pasauliniam ka
re oficierium ir tik karo baise
nybės padarė jį revoliucionie
rium, neapkentėju tvarkos, ku
ri remiasi išnaudojimu ir yra 
žmonių skerdynių priežastimi.

Tuomet von Golssenau išsiža
dėjo savo klasės ir vardo. Pa
sivadinęs Liudviku Rennu, jis 
įstojo Vokietijos Komunistų 
Partijon ir ten dirbo gyvu žo
džiu ir plunksna.
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Renn—žymus novelistas, ra
šytojas. Renn — kovotojas prieš 
fašizmą, už socialistinę santvar
ką.

Kai Hitleris pasigrobė galią, 
jis įmetė Renną kalėjiman, kur 
rašytojas išbuvo pustrečių me
tų. Paleistas iš ten (1935 m.), 
Renn pabėgo į Šveicariją. O kai 
Ispanijos fašistai sukilo prieš 
demokratiją, šis žymusis vyras 
tuojau nuvyko Ispanijon ir stojo 
lojalistų pusėje 
m u.

Ispanijoj jis 
tosios brigados 
nariu, 
dienų.

kovoti su fašiz-

buvo vienuolik- 
vyriausio štabo 

Ten jis kovojo iki šių

Amerikoj svečias pabuvos 
apie tris mėnesius; iš čia vėl 
grižš Europon.

Amerikos Rašytojų Sąjunga 
suruoš eilę masinių mitingų, ku
riuose Renn sakys kalbas apie 
Ispaniją. _ .... *

Ar ne svarbu ir ne garbinga 
išgirsti šį svečia kalbant? Ar 
ne įdomu jį matyti?

Pranešimai skelbia, kad So
vietų Sąjungos aukščiausiojo 
sovieto (abiejų butų) rinkimai 
įvyks gruodžio mėnesio 12 d., š. 
m.

Šitie rinkimai bus- slapti ir 
visuotini,—sulyg nauja konsti
tucija. Menama, kad virš 100 
milionų žmonių juose dalyvaus.
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Apie naująją Sovietų konsti
tuciją, kadaise J. Stalinas sakė:

“Dabar, kada drumsta fa
šizmo vilnis apspjaudo socia
listinį darbininkų klasės judė
jimą rir sumaišo su purvu de
mokratinius geriausiųjų civi
lizuotojo pasaulio žmonių sie
kimus, SSSR naujoji Konsti- Barceloną kelias savo mini- 
tucija bus prieš fašizmą kai- sterijas: šalies gynimo, už- 
tinimo aktu, kalbančiu apie sienių reikalų, finansų, žem- 
tai, kad socializmas ir demo- dirbystės ir vidaus reikalų, 
kratija nenugalimi. SSSR | 
naujoji konstitucija bus mo
ralinė pagelba ir reali para
ma visiems tiems, kas šian
dien veda kovą prieš fašisti
nę barbarybę.”

1913 m., carizmo laikais, dar
bininkų Rusijoj buvo apie 11,- 
400,000 asmenų arba 16.7 nuoš. 
visų gyventojų.

1936 m. Sovietų Sąjungoj dar
bininkų skaičius siekė 25,800,- 
000 arba 34.7 nuoš. visų gyven
tojų.

Šiemet, be abejo, ši skaitlinė 
bus dar didesnė.

Carizmo laikais Rusijos vals
tiečiai buvo pavieniai, biedni, 
tamsūs, atsilikę.

šiandien jų milžiniška daugu
ma kolektyvuose, žemę dirba 
mašinomis, gyvena tokį gerbū- 
višką gyvenimą, kokio jie niekad 
nematė.

Šiemet Sovietų Sąjungos der
lius tokis didelis, kokio'niekad 
toji šalis nėra turėjusi.

&

jų, Rooseveltas pareiškė, 
>bkad visos valstybės turi lai-

♦y ■
KMadrid. — Pagal valdžios 

įsakymą, iškraustoma visas 
auksas iš šiaurinės Ispani
jos bankų.

trius įrankius kovai prieš bar-' dfai veikti prieš karo pavo- 
bariškąjį fašizmą, kovai už de-' ‘ ~
mokratiją ir socializmą!

Chinai Nukirto Penkis 
Japonijos Lėktuvus

Nanking, spal. 13. — Dvi
dešimt keturi, japonų lėktu
vai vėl bombardavo Nan- 
kingą, Chinijos sostinę; nu
metė 27 bombas ir užmušė 
vieną chiną; apskritai ma
žai žalos tepadarė. O chinų 
lakūnai ir priešorlaivinės 
kanuolės numušė žemyn 
penkis japonų lėktuvus.

Areštuota 70 Fašistą Bombi- 
ninką Lenkijoj

Varšava.— Areštuota 70 
lenkų fašistų, daugiausia 
jaunuolių, už sprogdinimą 
bombomis žydų namų ir už 
kruvinus pogromus prieš 
juos. Tarp suimtų yra ir 
redaktoriai jaunųjų fašistų 
laikraščio, kurį leidžia jų 
organizacija- “Falanga.” Tas 
laikraštis atvirai didžiavosi 
kaipo kurstytojas teroro 
veiksmų. “Falanga” yra 
dalis valdiškos partijos, va
dinamos “Tautos Vienybės”- 
Stovykla. Spėjama, gal val
džia išmes “Falangą” iš sa
vo stovyklos, kaipo perdaug 
kruvinus gaivalus.

Keli Lenką Ministerial Reika
lauja Pažabot Fašistus

Varšava. — Keli Lenkijos 
ministerial grasina pasi
traukt iš valdžios, jeigu ji 
leis padaužiškiems fašis
tams taip siausti. Praneša
ma, kad prezidentas Mosčio
ki ir faktinas karinis dikta
torius generolas Smigly- 
Rydz žada; biskį apribot 
sauvalią kraštutinių fašistų 
iš “Tautos Vienybės” Stovy
klos, kuriai vadovauja pul
kininkas Adam Koc. Bijo
ma, jog kelių ministerių pa
sitraukimas n u s i 1 p n i ntų 
dabartinę valdžią.

Ispanijos Ministerial Persi- 
kraustys į Barceloną?

Cerbere, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Pranešama, 
jog Ispanijos valdžia per- 
kraustys iš Valencijos į

Japonijos Lakūnai Apšaudė 
Gelbėtoją Sov. Automobilio
Shanghai, spal. 13.-Suge- 

dus automobiliui Sovietų at
stovybės sekretoriaus Ša
cho vo, jis per telefoną pasi
šaukė pagelbon anglų atsto
vybės automobilį. Bevažiuo
jant anglų automobiliui ke
liu, japonų lakūnai pradėjo 
kulkasvaidžiais pyškint į jį
jį; bet nieko nesužeidė.

Prie tokių laimingų aplinky
bių šiemet bus minima 20-me- 
tinės Lapkričio Revoliucijos su
kaktuvės I

Prie tokių aplinkybių, beje, 
įvyks sovietiniai rinkimai.

Šitie keli iš daugelio puikių 
davinių deda į mūsų rankas aš-

Green, Darbo Federa
cijos Bosas, Atmetė 
CIO Taikos Pasiūlymą

Atlantic City, N. J. — 
Konferencija CIO, industri
nių unijų vadų, po J. L: 
Lewiso kalbos, vienbalsiai 
užgyrė tekstą telegramos 
pasiųst Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimui 
Denveryj, Coloradoj. Tele
grama išdėsto CIO tikslus 
ir nuveiktus darbus ir šau
kia apvienyt unijinį judėji
mą Amerikoj: Pamatinis 
CIO tikslas — organizuot 
milionus neorganizuotų 
darbininkų; ir per porą me
tų CIO jau sutraukė į savo 
unijas 3,800,000 narių. Jai 
dabar priklauso 32 stambios 
unijos.

Darbo Federacijos vado-

Roosevelt Šaukia Specialę Kongreso Sesiją Išleist 
Naudingus Darbo Žmonėms Įstatymus

PRIMENA IR REIKALĄ 
VEIKTI DĖL TAIKO

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, šaukdamas 
specialę Jungtinių Valstijų 
kongreso sesiją, per radio 
spal. 12 d. aiškino jos tiks
lus. Daugiausia kalbėjo apie 
reikalą išleist įstatymą, ku
ris duotų valdžiai teisę kon- 
troliuot daugį auginamų 
lauko ūkio produktų ir pa- 
remt farmerius. Sakė, jog 
be kontrolės galėtų nupult 
bovelnos svaras rki puspen
kto cento, “kornų” bušelis 
iki 9 centų ir kviečių — iki 
30 centų, kas būtų pragaiš
tinga farmeriams.

Savo kalboj Rooseveltas 
taipgi priminė reikalą nus
tatyt, kiek būtinai turi būt 
mokama darbininkui algos, 
ir įstatymiškai apribot dar
bo laiką. (Matyt, bus pa
naujinti šie įnešimai specia- 
lei kongreso sesijai.)

Prezidentas pranešė, kad 
Amerika dalyvaus konfe
rencijoj Devynių Valstybių, 
kurios 1922 metais pasirašė 
sutartį, užtikrindamos Chi- 
nijai nepriklausomybę ir 
neliečiamybę. Tarp pasira
šiusių yra ir Japonija ir 
Chinija. Amerika per tą 
konferenciją stengsis vest 
Japoniją prie taikos su Chi
nija.

Tūli elementai yra prie
šingi šaukimui specialės 
kongreso sesijos. Jiems 
Rooseveltas atsakė: “Tie, 
kuriem nepatinka demokra
tija, nori, kad įstatymų lei
dėjai (kongresmanai ir se
natoriai) sėdėtų namie.”

Kai kas kritikuoja dabar
tinę valdžią, būk jinai ken
kia bizniui. O kas tikrumoj 
kenkia daugumai vidutinių 
ir smulkių biznierių, tai mo
nopolijos, trustai, atsakė 
Rooseveltas; ir monopoli
niams kapitalistams, su tei
smų pagelba, iki šiol sekėsi 
apeiti prieš-trustinius, 
prieš-monopolinius įstaty
mus.

Kalbėdamas apie reikalą 
demokratinėms šalims ben- 

vybė nieko nedarė organi
zuot plieno, automobilių, 
elektros, radio, gumos, 
transporto ir kitų pramonių 
darbininkus į. unijas. CIO gi 
jau suorganizavo milionus 
jųjų ir iškovojo 3,000 sutar
čių, pagal kurias pridėta 
darbininkams algos ir page
rinta kitos sąlygos.

Neatsisakydama nuo savo 
organizacinių principų, CIO 
kviečia Darbo Federaciją į 
taikos sutartį ir siūlo pas
kirt 100 atstovų į bendrą 
konferenciją, kur dalyvautų 
tiek pat atstovų nuo CIO.

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green ir kiti 
vadai pasiūlymą atmetė.

■n

kytis žmoniškumo taisyklių 
tarpsaviniuose santikiuose, 
ir “mes turime mąstyt ne 
tik apie karo išvengimą 
šiandien, bet taipgi apie ka
ro išvengimą būsimoms mū
sų gentkartėms.”

Franco Fašistai dar Neužėmė
Cangas de Onis '

Madrid. — Ispanijos val
džia užginčija fašistų pra
nešimą, kad jie jau atėmę 
iš Asturijos mainierių mie
steli Cangas de Onis, Gi jo
no fronte. .Fašistai atėjo 
tik į miestelio skvernus, bet 
liaudiečiai dar tebegina jo 
vidurį, nors Cangas de Onis 
faktinai sudaužytas ir su
degintas fašistų oro bombo
mis ir artilerijos šoviniais.

NAZIŲ “UŽTIKRINIMAS” 
BELGIJAI

Berlin. — Nazių valdžia 
rengia pareiškimą, kad ji
nai taipgi “užtikrina” Bel
gijos nepaliečiamybię. Angli
ja ir Francija tokį užtikri
nimą Belgijai davė š.\m. pa
vasarį.

Kaip Įkliuvo ir Žuvo Al Brady 
Piktadarių Šaika

Bangor, Maine. — žmog
žudiškas plėšikas Al Brady 
pasiklausė vieno krautuvės 
tarnautojo, kur galima bū
tų gaut pirkt kulkasvaidį. 
Tarnautojas pranešė polici
jai, o ta — valdžios agen
tams. Taip Brady ir Ūko už
kluptas su dviem sėbrais, C. 
L. Shafferiu ir J.' Dalhove
riu. Įvykusiame mūšyje fe- 
deraliai agentai ir policija 
kulkasvaidžiais nušovė du 
pirmuoju ir sužeidė ir suė
mė trečiąjį. Gengsterių kul
ka sužeidė valdžios agentą 
W. Walsh’ą, bet nepavojin
gai. Šiūo žygiu, sakoma, li
ko suftaikinta Al Brady 
žmogžudžių-plėšikų šaika.

Piktadariai atvyko iš In
dianos apiplėšt Merrill ban
ką Bangore. / Nušauto B ra
dy’o kišenių j e atrastas ban
ko planas. Banke tuo laiku 
buvo $5,000,000 pinigų.

Japonai Laukia “Keliu 
Išdžiūvimo” Shanghajuj

Shanghai, spal. 13. — Ja
ponų komandieriai sako: 
palaukite, iki išdžius keliai 
Shanghajaus apylinkėj; tai 
mes greit užimsime jįjį.

Chinai iki šiol atsilaikė 
prieš smarkiausias japonų 
atakas ištisame 30 mylių 
Shanghajaus fronte.EXTRA!
ANGLIJA IR FRANCIJA 
NUSILENKIA MUSSOLI- 

NIUI ISPANIJOJ

London, spal. 13. — An
glijos užsieninis ministeris 
A. Eden ir Francijos užsie
nių ministeris Y v. Delbos 
susitarė, kad tos dvi šalys 
dar nedarytų jokio spaudi
mo Italijai, idant priverst 
atšaukt Italijos armijas iš 
Ispanijos. Delbos ir Eden 
priėmė Mussolinio pasiūly
mą pervest “nesikišimo” ko
misijai visą klausimą dėlei 
svetimų kareivių ištrauki
mo iš Ispanijos.

Fašistų Lakūnai Sudaužė 
Pasieninę Liaudiečių Gele

žinkelio Stotį
Cerbere, Franc. — Ispani

jos pasienis, spal. 13. — Fa
šistų-’lakūnai bombomis su
daužė gelėžinkelio stotį ir 
dalį bėgių Porthou mieste
lyj, šiaur-rytinėj Ispanijoj, 
prie pat Francijos rube- 
žiaus. Džiaugiasi, kad tuom, 
girdi, pakenksią liaudie- 
čiams susisiekt su Francija.

Neapolis, Italija. — Dvi ek
splozijos beveik sunaikino 
Italijos žibalinį laivą “Pa- 
gao” su 7,900 tonų ameriki
nio aliejaus.

Bandoeng, Java, spal. 13. — 
Nukritus Holandijos lėktu
vui į jūrų, žuvo 9 jame buvę 
žmonės.

Naujas Reikalavimas Išmest 
Blacką iš Vyriausio Teismo
Washington. — Praneša

ma, kad tūli žibalo, šėrų me- 
kleriai iš Floridos reikalau
sią, idant Vyriausias Teis
mas išmestų iš savo tarpo 
naują teisėją H. L. Black’ą 
už tai, kad jis, pirmiau bū
damas senatorium, užgrobė 
slaptas tų meklerių telegra
mas. Jos buvo perduotos se
natorių komisijai, tyrinėju
siai Wm. R. Hearstą ir ki
tus šėrų gemblerius ir tak
sų sukčius. Black taipgi bu
vo vienas iš senatorių, kurie 
užgrobė slaptas telegramas 
Hearsto, fašistinių laikraš
čių leidėjo.

FEDERACIJOS VADAI 
BRUKA SAVO DVILEKĮ 

Į ĮSTATYMĄ

Denver, Colorado. —Dar
bo Federacijos lyderiai rei
kalauja taip “pataisyt” Ša
lies Darbo Santikių Įstaty
mą, idant amatinėms unijė- 
lėms pramonėse nebūtų pri
valomas nubalsavimas dau
gumos darbininkų. Jie sako, 
kad tos unijukės turi atski
rai sau balsuot?

Dar Nežinia, Ką I )arys 
Anglija ir Francija 
Dėl Italų Ispanijoj

London.—Nei Anglija nei 
Francija dar neturi jokio 
tikro plano, ką darys viena 
bei kita ar abidvi sykiu, jei
gu Italija neatšauks savo 
armijų iš Ispanijos.

Francijos a m b asadorius 
C. Corbin spal. 12 d. sakė 
Anglijos užsienių ministe- 
riui A. Edenui: t Leiskime, 
susmuks susirinkimas tarp
tautinės “nesikišimo” komi
sijos, kuriai bus pavesta 
svarstyt klausimas ištrauki
mo Italijos kariuomenės iš 
Ispanijos. Tada Anglija ir 
Francija turėtų vienu sykiu 
atidaryt ginklų ir amunici
jos praleidimą Ispanijos res
publikai.

Bet Anglijos valdovai 

3 Japonų Lėktuvai Šau- Nazių Kanuolės Baisiai 
dė Angly Automobilius Bombarduoja Madridą

Madrid.—Jau trečia die
na kaip fašistai kanuolėmis

Shanghai, spal. 13. — Ne 
vienas, o trys Japonijos lėk
tuvai kulkasvaidžiais ataka- iš priemiesčių baisiai bom- 
vo tris Anglijos atstovybės barduoja Madridą. Daugu- 
automobilius ant vieškelio ma tų kanuolių yra vokiš-
už 14 mylių nuo Shangha
jaus. Automobiliai važiavo 
su iškeltomis Anglijos vė
liavomis ir ant jų štogelių 
buvb ištepliotos tokios vė
liavos.

Pradėjus lakūnams šau
dyt į automobilius, žmonės 
iš jų paspruko į balotą ry
žių lauką ir sugulė. Niekas 
nebuvo sužeistas, ir tik vie
na japonų kulka peršovė 
viršų vienos anglų mašinos.

Tuose automobiliuose va
žiavo keturi anglai, vienas 
amerikietis, vienas rusas ir 
du chinai vežikai.

Darbo Federacijos Vadai 
Atmetė Howardą, Spaus- 

tuvninkų Delegatą
Denver, Colo. — Ameri

kos Darbo Federacijos va
dai nepriėmė į suvažiavimo, 
delegatus C. P. Howardą, 
delegatą ir pirmininką fede
racinės Spaustuvių Darbi
ninkų Unijos, todėl, kad jis 
yra CIO sekretorius.

ANGLIJOS EX-KARA- 
LIUS NAZIAUJA

Berlin. — Atsilankęs Win
dsor kunigaikštis, buvęs 
Anglijos karalius Eduar
das atiduoda fašistinį pas
veikinimą naziams sveiki
nantiems jįjį. Hitleris pas
kolino Edwardui savo na
muką prie automobilio 
(treilerį).

Liaudiečiai Atgriebė Pozici
jas nuo Fašistų Pietuose
Valencia, Ispanija.—■ Res

publikos armija atmušė fa
šistus pietiniame fronte ir 
atėmė iš jų pozicijas, kurias 
fašistai buvo užėmę per pa
skutines savo atakas prie 
kelio iš Villanueva del Du
que į Belmez.

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

priešingi- nustatymui laiko, 
kada reikėtų tatai padaryt. 
Jie linkę ir toliau laikytis* 
“bepusiškumo.” O jeigu ir 
bus daroma koks žingsnis 
priverst Mussolinį atšaukt 
italų divizijas iš Ispanijos, 
tai Anglijos valdžia vengs 
“išsišokti”; tegul, girdi, kas • 
kitas padaro pirmą žingsnį, 
bet ne Anglija.

Ispanijos respublika ofi
cialiai pranešė, kad jinai pa
šalintų visus svetimtaučius 
savo kareivius, jeigu Italija 
ir Vokietija atsiimtų savo 
armijas iš Ispanijos. Respu
blikos valdžia siūlo, kad vi
sa svetima kariuomenė būtų 
iš Ispanijos žemės ištrauk
ta po priežiūra paskirtų 
tarptautinių tėmytojų.

kos, greitai šaudančios. Į •*— 
viėhą svarbų namą miesto 
centre pataikė dvidešimt 
keturi jų šoviniai, šeši ne- 
kariškiai žmonės tapo už
mušti vien tik “bepusiškoj” 
miesto dalyj, kurią fašistai 
buvo žadėję “neliest.”

Tokiu bombardavimu per 
naktį fašistaiv užmušė 50 
madridiečių ir sužeidė dau
giau kaip 200. Per vieną 
tik valandą jie .paleido 1,152 
šovinius į miesto centrą.

Šis bombardavimas gal 
būsiąs pradžia smarkiausio 
fašistų šturmavimo, per ku
rį jie bandys paimt Madri
dą pirm žiemos. Nes, ki
taip, liaudiečiąi iki pavasa
riu dar labiau sustiprėtų.

t

1

Teisia 16 Italijos Profesiona
lą, Fašizmo Priešą

Roma.—Italijos specialis 
“valstybės gynimo” teismas 
tardo šešioliką profesiona
lų, tarp jų ir gerai žinomą 
ekonominį rašytoją L. Mo- 
randį, už budavojimą bend
ro fronto nuverst fašistų 
valdžią ir už lapelių skleidi; 
mą prieš ją.—Tie lapeliai 
išspausdinti užsienyj ir įga
benti Italijon.

Fašistų prokuroras reika
lauja dešimt teisiamųjų nu
baust po 3 iki 12 metų kalė
jimo, o keturis paleist dėl 
stokos įrodymų.

Chinai Nuvijo Japonus At
gal į Laivus

Shanghai, spal. 13.—Chi- . 
nai atmušė ir suvijo atgal į 
laivus didelį būrį japonų 
■kareivių, kurie bandė išlipt 
ant kranto ties Yanglichiao. .

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

spėja, kad šiandien bus ap
siniaukęs ir šaltokas oras.

Vakar temperatūra buvo 
56 laipsnių.
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; Naujas Ispanijos Fašistų 
Ofensyvas

Visuose Ispanijos karo frontuose faši
stai* daro kruvinus puolimus. Matyt, jie 
gavo naujos paramos iš Vokietijos ir Ita
lijos. Jau senai buvo kalbama, kad Mus- 
solinis siunčia naujos pagelbos gen. 
Franco ir kad fašistai ruošiasi prie pačio 
didžiausio ofensyvo. Kai Tautų Lyga, 
kai Sovietų Sąjunga, Francija ir Angli
ja kiečiau paspaudė Mussolinį, tai jisai, 
matyt, norį dar pasispardyti.

Kuo šis fašistų ofensyvas pasibaigs, 
dabar sunku pasakyti. Jie giriasi, kad 
Baskų krašte ir Aragono fronte jiems 
sekasi, liaudiečius stumia atgal. Tačiau 
jų raportai visados esti perdėti, išpūsti;

Mums turėtų būti aišku štai kas: Is
panijos žmonių karas prieš fašizmą nei
na prie pabaigos. Jiš turės ilgai užsitęs
ti. Todėl ir mes savo pareigos link tos 
liaudies neprivalome užmiršti. Mes turi
me jos didvyrišką kovą remti padidinta 
energija.

gas jęsiųičia nuošimėi 
įbinijnkų laimėjimas, i » 
pakėlimais suteiks jiiems apie au minonu 
ir keturis šimtus * tūkstančių dolerių 
($2,400,000). ‘ Ir kompanijos velnias ne
rinks, paregėsite. Be to, Transport 
Workers unija gavo pilniausį kompanijos 
pripažinimą.

Tai dabar New Yorke nebeliko nei vie
nos didžiulės transportacijos kompani
jos, kuri neturėtų kontrakto su naują
ja unija. Beveik -panašu į netikėtinus 
stebuklus. Juk tik pora metų atgal tie 
darbininkai neturėjo jokios organizaci
jos ir daugelis manė, kad juos suorgani
zuoti niekados nepavyks. O dabar jie 
puikiai organizuoti, jų unija pripažinta, 
jiems algos pakeltos! 1

Kad jau pradėjo New Yorko darbinin
kai organizuotis, tai ir organizuojasi. 
Net gi apdraudos kozmpanijų darbinin
kai nebeatsilieka. Jie irgi susibūrė į uni
ją ir jau laimėjo pripažinimą iš didžio
sios John Hancbck Insurance kompani
jos. Unija jau turinti šimtu procentų 
suorganizavus Colonial Life Insurance 
kompanijos darbininkus, aštuonios de
šimts penkiais procentais Prudential Life 
Insurance kompanijos ir aštuoniomis de
šimtimis nuošimčių Metropolitan Life 
Insurance kompanijos. Jų unija vadina
si Industrial Insurance Agents Union, 
Local 30. Tai irgi yra C. I. O. unija. Ji 
jau turinti šešius tūkstančius narių.

Prezidento Roo^e vėl to 1 Praikatfe
Smerkiant Karinius Užpuolikus

ų.sutsirčjų

Sovietų Sąjungos Sukaktis
Lapkričio 7 d. sueis dvidešimt metų 

Sovietų valdžios gyvavimo. Prie tos isto
rinės sukakties uoliai rengiasi ne tik So
vietų Sąjungos liaudis, bet viso pasaulio 
susipratusioj i žmonija. Skaitlingos dar7 
bininkų delegacijos iš kapitalistinių ša- 
lių važiuoja Maskvon dalyvauti sulpk- 

” —ties demonstracijoje. Pastebėjom^, kad 
išvykęs yra ir Workers Alliance (bedar
bių organizacijos) pirmininkas David 
Lasser. Jis yra socialistas, bet kairiojo 
nusistatymo. Maskvos - demonstracijoje 
dalyvaus ir daugiau amerikiečių.

Šiemet didmiesčiuose reikėtų ir lietu
viams susišaukti savo mitingus sukakties 
atžymėjimui. Tiesa, visur įvyks ameri
koniški mitingai, vadovaujami Komunis
tų Partijos, tačiau ir lietuviškiems mi
tingams vietos užteks—tik reikia' juos 
ruošti ne tomis dienomis, kada įvyksta 
tarptautiški parengimai. Apie tai turė
tų pasitarti komunistinės frakcijos ir ki
tos lietuvių pažangiosios organizacijos.

Transportacijos Unijos Gražus 
Laimėjimas

,New Yorko transportacijos darbinin
kų unija paklupdė ant kelių ir Brooklyn- 
Manhattan Transit kompaniją. Kaip tos 
kampanijos bosai nesispardė ir nesibaži- 
jo, jog jie negalį darbininkams pakelti 
algas ir pripažinti C. I. O. uniją, tačiau 
tųomi neišgąsdino darbininkų. Jie pa- 
sąkė: Bosai veidmainiauja, kad kompa
nija nubankrūtysianti, jeigu algos de
vyniems 'tūkstančiams darbininkų būsią 
pąkeltos.

‘Taip ir buvo. Kompanija turėjo nusi
leisti ir sutiko darbininkams pakelti ai-

Ką Davė Rinkimai Franci joje?
Francijos kantonų (savivaldybių) pir

mieji balsavimai įvyko pereitą sekmadie
nį. Antrieji balsavimai įvyks ateinantį 
sekmadienį—mat, beveik penkiuose šim
tuose kantonų nei viena partija negavo 
balsų daugumos, todėl du kandidatai, 
daugiausia gavę balsų, bus iš naujo bal
suojami. Čia kaip tik bus proga liaudies 
fronto partijoms sujungti savo spėkas. 
Pirmuosiuose balsavimuose, kiekviena 
partija turėjo savo surašą atskirai.

. Šitie rinkimai buvo pirmutiniai po 
1936 metų nacionalių parlamentarinių 
rinkimų. Tai buvo lig ir visuotinas re
ferendumas pasvėrimui Francijos žmo
nių atsinešimo link liaudies fronto politi
kos. Kaip žinoma, 1936 metais, liaudies 
frontas laimėjo nacionalius rinkimus. 
Reakcinis buržuazinis frontas įnirtusiai 
liaudies frontą puolė ir žadėjo šiuose rin
kimuose nušluoti. Bet ką parodė šitie 
kantoniniai rinkimai? Visų pirma, šį sy
kį nebuvo rinkimų Paryžiuje ir kituose 
industriniuose centruose, kur kairiosios 
partijos (komunistai ir socialistai) labai 
įsigalėję. O vienok ir šitie rinkimai pa
rodė, kad Francijos liaudis teberemia 
liaudies frontą. Už liaudies fronto par
tijas (komunistus, socialistus ir radika
lus^ socialistus) paduota 1,944,809 balsai, 
o už reakcinį buržuazinį frontą (republi- 
konus ir nacionalistus) tiktai 1,026,739.

Šitie balsai apima tiktai septynios de
šimtis šešius departmentus. Tuose pa
čiuose departmentuose 1936 metų rinki
muose buvo paduota už liaudies fronto 
partijas 1,852,430 balsų, o už buržuazinį 
frontą 1,423,115. Vadinasi, liaudies'fron
to balsai paaugo beveik šimtu tūkstan
čių o reakcinio fronto sumažėjo beveik 
keturiais šimtais tūkstančių.

Imant liaudies fronto partijas atski
rai, komunistai ir socialistai šiuose pir
muose balsavimuose gavo šiek tiek balsų 
mažiau, negu 1936 metų rinkimuose, o 
nepaprastai daug laimėjo radikalai socia
listai, tai yra, smulkiaburžuazinės-vidū- 
rinės klasės partija. Ji šiemet gavo, vi
sais dviem šimtais tūkstančių balsų dau
giau, negu pernykščiais rinkimais.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
'Aš pastebėjau, kad komu

nistinė spauda labai retai 
kalba apie gyventojų prob
lemą Japonijoje. Japonija 
sakosi turinti perviršį gy
ventojų. Jie nebetelpa na
mie, tai Japonija turi 
SKverbtis Chinijon ir ten 
juos sutalpinti. Aš dažnai 
a0ie tai galvoju ir negaliu 
šio klausimo išsiristi.

ATSAKYMAS
Tai vienas iš imperialisti

nių plėšikų pasiteisinimų. 
Italija panašiais argumen-

tais užpuolė ir užgrobė 
Ethiopiją. Vokietijos hitle
rininkai irgi ruošiasi grobti 
naujas teritorijas. Dabar 
Japonija plėšia Chiniją.

Bet tai ne gyventojų per
viršio problema, o Japonijos 
valdančiosios klasės plėšimo 
tikslai. Tūkstančiai ir šim
tai tūkstančių japonų jau 
senai emigravo Chinijon ir 
ten gyvena ir niekas jų ne
kliudo. Galėtų ten jų apsi
gyventi dar daugiau. Bet 
Japonija nori užgrobti didėt 
les Chinijos dalis, arba vi
są Chiniją ir plėšti jos gy-

ventoj us. Pavyzdžiui, Ang
lija turi pasiglemžus Indi
ją ne tam, kad ten anglus 
siųsti ir apgyvendinti. In
dijoje anglų labai mažai te- 
siranda. Bet Anglijos ka
pitalistams apeina iš Indijos 
sunkti sau pelnus ir kapita
lus. Panašiais sumetimais 
Italija ipavergė Ethiopiją, 
panašiais tikslais Japonija 
veda kruviną- karą prieš 
Chinijos žmones.

Washington. — Apskait- 
liuojama, kad senatorių 
dauguma rems prez. Roose- 
velto siūlomą sutartiną vei
kimą demokratinių 1 šalių 
prieš grobikiškas fašistų 
valstybes.

Man smagu dar kartą at
silankyt Chicagon, ypač 
gaunant progą dalyvaut pa
šventime šio svarbaus pro
jekto, piliečiams pagerini
mo (Outer Link Tilto).

Keliaujant skersai šio že
myno ir atgal, man buvo 
patiekta daug įrodymų, ko
kių vaisių neša protingas 
bendradarbiavimas tarp 
miestų ir federales valdžios, 
ir aš buvau sveikinamas 
dešimčių tūkstančių ameri
kiečių, kurie sakė man kiek
vienu savo žvilgsniu ir žo
džiu, kad jų medžiaginis ir 
dvasinis gerbūvis padarėm di
delių žingsnių pirmyn j)er 
keletą paskutinių mėtų.

Tačiau, pats savo akimis 
regėdamas klestinčius 
ūkius, tarpstančius fabri
kus ir smarkiai dirbančius 
geležinkelius; matydamas 
laimę, užtikrinimą ir taiką 
vyraujančią plačioj mūsų 
šalyj, — aš beveik neišven
giamai buvau priverstas da
ryt palyginimą tarp mūsų 
ramybės ir labai skirtingų 
scenų, kurios yra vaidina
mos kitose pasaulio dalyse.

Kad Jungtinių Valstijų 
žmonės šiandieninėse sąly
gose, dėl pačios savo ateities, 
turi kreipti dėmesio į visą 
pasaulį apskritai, tai todėl 
aš, kaipo atsakomingas gal
va vykdančiosios valdžios 
šioj šalyj, pasirinkau šį didį 
vidurio miestą ir šią iškil
mingą progą pakalbėti jums 
vienu klausimu tikrai svar
biu visai šaliai.

Pasaulio politinė padėtis, 
paskutiniu laiku einanti vis 
blogyn ir blogyn, yra tokia, 
jog verčia rimtai ir giliai 
susirūpint visas tautas ir 
šalis, kurios nori gyventi 
taikiai ir draugiškai su savo 
kaimynais.

Kokie 15 metų atgal labai 
aukštai pakilo žmonijos vil
tys, kad galima bus išlaikyt 
tarptautinės santaikos ga
dynę, kuomet daugiau kaip 
60 šalių iškilmingai pasiža
dėjo nesigriebt ginklų, be
siekiant sau tautinių tikąlų 
ir politinių siekinių.

Aukštieji troškimai, iš
reikšti Briand-Kelloggo Tai
kos Sutartyje, ir tuo būdu 
pakeltos taikos, viltys, (jau 
užleido vietą paskutiniu lai
ku šmėkliškai baimei di
džios gręsiančios nelaimės.

Dabartinis viešpatavimas 
teroro ir tarptautinio kri- 
minalizmo parsidėjo keletas 
metų atgal.

Pavojus Pasaulio Taikai
/

Tatai prasidėjo per nepa
teisinamus įsikišimus į sve
timų šalių vidujinius reika- 

. lūs arba per karinius įsi- 
briovimus į svetimas žemes, 
tuomi laužant sutartis; o 
dabar tie žygiai pasiekė to
kio laipsnio, kad jau rimtai 
gręsia patiem civilizacijos k 
pamatam.

Jau šalin šluojama gairės 
ir* tradicijos-padavimai, ku
riais buvo atžymėta civili
zacijos pirmyneiga linkon 
teisės, tvarkos ir teisybės '■ 
būklės.

Be karo paskelbimo, J)e 
persergėjimo iri be jokio pa
teisinimo, yra begailestin- 
gai žudomi oro bombomis 
civiliai gyventojai, sykiu 
moterys ir vaikai.

Vadinamos taikos laikais 
submarinai atakuoja ir 
skandina laivus be priežas- 

. ties ar perspėjimo.
Tūlos val$tyfc(ės kuršto pi

lietinį karą šalyse, kurios 
lorn nieko > blogo nepadarė, 
ir \ stoja vienon pusėn ka
riaut prieš antrą. Valsty
bės, reikalaujančios sau lai
svės, užgina kitom šalim 
laisvę.

Nekaltos tautos ir šalys,

yra žiauriai aukojamos go
dumui siekiančiųjų galios ir 
viršenybės, be jokio teisybės 
jausmo, be jokios atodairos 
į žmoniškumą.

Pagal vieno rašytojo ne
senai išreikštą mintį, “Gal 
mes numatome laiką, kad 
žmonės, išdidžiai besi
džiaugdami žmogžudystės 
technika, taip karštai siaus 
per visą pasaulį, kad bus 
pavojus kiekvienam bran
giam dalykui, kiekvienai 
knygai, paveikslui ir melo
dingai harmonijai, visokiai 
brangenybei, surinktai ir 
sutaupytai per du tūkstan
čius metų, mažiem, delikat- 
niem, beginkliam — viskas 
bus pražudyta ar suardyta 
ar visiškai sunaikinta.”

Jeigu toki dalykai dėsis 
kitose pasaulio dalyse, te
gul niekas neįsivaizduoja, 
kad Amerika to išvengs, 
kad jinai gali tikėtis pasi
gailėjimo, kad ši Vakarinė 
Pusė Žemės Skritulio nebus 
užpulta; kad ji taip ir toliau 
ramiai, taikiai plėtos sau 
dorovę ir civilizacijos dar
bus.

Ragina Bendrai Veikti i
Jeigu tokios dienos ateis, 

“nebus apsisaugojimo gink
lais, nebus vyriausybinės 
pagelbos nei atsakymo iš 
mokslo pusės. Audra šėls 
tol, iki kiekvienas kultūros 
žiedas liks sutremptas ir vi
sos žmonių gyvybės lygiai 
sujauktos į milžinišką pra
gaišties jovalą.”

Idant tos dienos neateitų 
—idant mes turėtume pa
saulį, kur galėtume Jaisvai 
kvėpuoti ir draugingai gy
venti be baimės—tai tautos 
mylinčios taiką turi dėt su
tartinų pastangų, kad palai
kyt, teises ir principus, ant 
kurių tiktai ir tegali rymoti 
taikos saugumas. Taiką my
linčios šalys turi daryti ben
drų pastangų prieš tuos su
tarčių laužymus ir prieš 
tuos žmoniškumo jausmų 
paneigimus, kurie šiandien 
sutveria tarptautinę anar
chiją ir nepastovumą, o to 
išvengt nėra galimybės vien 
tik nuošaliai stovint, atsi- 
skyrus, arba laikantis bepu- 
siškai (neutraliai).

Tie, kurie brangina sau 
laisvę ir pripažįsta ir ger
bia lygias savo kaimynų tei
ses'bū t laisviem ir ramiai 
gyvent, turi bendrai dar
buotis, kad laimėtų princi
pai teisės ir dorovės, idant 
teisybė ir pasitikėjimas ga
lėtų vyrauti pasaulyje. <

Turi būt atgaivinta tikė
jimas duotu žodžiu, tikėji
mas svarba pasirašytos su
tarties. Turi būt pripažinta 
faktas, jog valstybinė dora 
yra taip pamatiniai svarbus 
dalykas, kaip ir asmeninė 
dora.

Andai man rašė vienas 
vyskupas: “Man atrodo, 
kad būtiniausiai reikia ką 
nors pasakyt apgynimui pa
prastos žmonijos prieš da
bartinę praktiką, kuri pla
ka karo baisenybėmis b'e-

ginklius civilius žmones, 
ypač moteris ir vaikus. 
Daugelis pasivadinusių re
alistais gal tokį protestą lai
kytų bergždžių; bet kad 
žmonijos širdis yra taip pri
pildyta pasibaisėjimo dėlei 
dabartinių* bergždžių kan
čių, tai ar negalima būtų 
sutelkt gana didelę jėgą tuo 
tikslu, idant sumažint to
kius žiaurumus ateičiai ? 
Net jeigu 20 metų (saugok, 
dieve) praeitų, kol civiliza
cija pajėgtų įvykdyt sėk
mingą, sutartiną protestą 
prieš tokią nuožmybę, bet 
stiprūs balsai dabar tikrai 
galėtų priartint tą dieną 
ateityj.”

Šiandieniniame pasaulyje 
yra bendrumas ir tarpsavi- 
nė priklausomybė, techniš
kai ir doriškai, kad jokia 
šalis negali pilnai atsiskirt 
nuo ekonominių ir politinių 
sujudimų visame pasaulyje, 
ypač kai tie sujudimai, ma
tomai, eina platyn, o ne 
siauryn.

Negali būt jokio pastovu
mo ar taikos nei pačiose ša
lyse nei tarp šalių, jeigu vi
si nesilaikys įstatų ir doro
vės pagrindų. Tarptautinė 
anarchija naįkina visokį 
taikos pamatą. Jinai stato 
pavojun arba dabartinį ar
ba būsimą saugumą kiek
vienos šalies, didžios ar ma
žos.

Todėl Jungtinių Valstijų 
žmonėms yra didžiai svar
bus dalykas, kad būtų at
gaivintas ir palaikomas 
šventumas tarptautinių su
tarčių ir tarptautinio pado
rumo.

Milžiniška dauguma žmo
nių ir šalių pasaulyje šian
dien nori gyvent taikoj. Jie 
nori panaikint vienos šalies 
užtvarus prekyboj prieš ki
tą. Jie nori darbuotis pra
monėj, lauko ūky j ir biznyj, 
stengdamiesi padaugint sa
vo turtą per turtų gamini
mą, vely gamint vartojimo 
produktus negu karinius 
lėktuvus, bombas, kulka- 
svaidžius ir patrankas, nai
kinimui žmonių gyvybių ir 
naudingos nuosavybės.

Tose pasaulio valstybėse, 
kurios, kaip matyt, krauna
si ginklus ant ginklų užpuo
limo tikslais, įr kitose šaly
se, kurios bijo užpuolimo 
veiksmų iŠ anų pusės ir nori 
apsisaugot, labai didelė da
lis jų nacionalių įplaukų yra 
teisioginiai išleidžiama gin
klavimuisi. Taip išleidžiama 
nuo 30 iki 50 procentų visų 
jų įpalukų.

Dalis, kurią mes Jungti
nėse Valstijose tam išlei
džiame, yra kur kas mažes
nė — 11 iki 12 procentų.

Kaip laimingi mes esame, 
kad šio momento aplinkybės 
leidžia mums dėt savo pini
gus į tiltus ir alėjas-būlva- 
rus, į tvenkinius ir miškų 
atsodinimą, į mūsų žemės 
derlingumo apsaugojimą ir 
į daugelį visokių kitų nau
dingų darbų, o ne į milžiniš
kas nuolatines armijas ir į 
daugybę karo įrankių.

Aš esu verčiamas ir jūs 
esate verčiami, tačiau, pa
žvelgt pirmyn. Taiką, laisvę 
ir saugumą devyniasdešim
ties procentų pasaulio gy
ventojų stato pavojun kiti 
10 procentų, kurie grasina 
suardyt tarptautinę tvarką 
ir .teisę. Tikrai 90 procentų 
tų, kurie nori gyvent taikoj 
pagal įstatymus ir pagal do
rovės dėsnius, beveik visur 
priimtus per ištisus šimtme
čius, gali ir turi surast ko
kį nors būdą įvykdyt savo 
valią.

Tokia padėtis turėtų vi
sam pasauliui rūpėti; Čia; 
paliečiami klausimai rišasi 
ne tik su laužymais tam tik-

ar taikos, tarptautinės tei
sės, o ypatingai žmonišku
mo principų.

Tai tiesa, kad Jie palie
čia aiškius sulaužymus su
tarčių, ypač Tautų Lygos 
įstatymų, Briand-Kelloggo 
Sutarties ir Devynių Vals
tybių Sutarties. Bet jie taip 
pat kliudo klausimus pasau
linio ūkio, pasaulio saugu
mo ir pasaulio žmonijos.

Tiesa, kad doroviška pa
saulio sąmonė turi pripa
žint, kaip svarbu yra paša
lint skriaudas ir patenkint 
pamatuotus skundus, bet 
tuo pačiu laiku doroviška 
pasaulio sąmonė turi būt 
sukelta, kad suprastų, jog 
tai yra pamatinis reikalas 
gerbti sutarčių šventumą, 
gerbti teises ir laisves kitų 
ir padaryti galą tarptauti
nio užpuolimo žygiams.

Deja, atrodo, kad epide
mija tarptautinio krimina- 
lizmo skleidžiasi.

Kada kūniškos ligos epi- * 
dėmi ja pradeda skleistis, vi
suomenė įveda kvarantiną 
ir užgiria tokį atitvėrimą 
sergančiųjų, idant apsaugot 
visumos sveikatą nuo ligos 
besiskleidimo.

Mano pasiryžimas yra 
laikytis taikos politikos ir 
visada naudoti praktiškas 
priemones, kad nebūtumėm 
įtraukti į karą. Rodos, turė
tų būt negalima net įsivaiz
duot, kad šiandieninėj ga
dynėj, akivaizdoj visų paty
rimų, bet kuri valstybė ga
lėtų būt taip neprotinga ir 
taip žiauri, kad rizikuot 
įstumt visą pasaulį j karą 
per tokius žygius, kaip kad, 
sulaužant iškilmingas su
tartis, įsibriaut ir grobt že
mę kitų šalių, kurios anom 
valstybėm nepadarė jokios 
tikros skriaudos ir kurios 
yra persilpnos, kad pačios 
galėtų- tinkamai apsiginti.

Bet kaip tik toks dalykas 
šiandien ir gręsia pasaulio 
taikai ir kiekvienos šalies 
gerovei ir saugumui.

Amerika Nekenčia Karo
Jokia valstybė, kuri atsi

sako pakęsti ir gerbti lais
vę ir teises kit$, negali ilgai 
būt stipri 
šalių pasit 
bą dėl jos‘pačios.

Jokia šalis niekada ne
praranda savo vertingumo 
ar gero stovio, kai jinai 
stengiasi per derybas iš
spręst skirtumus su kitomis 
šalimis ir turi didžią kan
trybę ir ima dėmesin kitų 
šalių teises.

Karas yra užkrečiama li
ga, vis tiek ar jis būtų pas
kelbtas ar nepaskelbtas. Jis 
galį savo sūkurin įtraukt 
šalis ir tautas, toli esančias 
nuo scenos, kur įvyksta 
pradiniai susikirtimai.

Mes esame pasiryžę ven
gti karo, tačiau mes negali
me apsidrausti prieš pra
gaištingas karo pasėkas ir 
prieš pavojus įsitraukimo į 
jį. Mes darome tokius žings
nius,‘kurie sumažintų pavo
jų mūsų įsitraukimo į karą, 
bet mes negalime turėti pil
nos apsaugos pasaulyje to
kios betvarkės, kur pasiti
kėjimas ir saugumas yra 
sulaužyti. Norint, kad civi
lizacija išsilaikytų, turi *būt 
atgaivinti Taikos Kunigaik
ščio principai. Ištaškytas 
pasitikėjimas tarp valstybių 
turi būt atgaivintas.

O visų-svarbiausia, tai ša
lys mylinčios taiką turi taip 
pareikšti savo valią, kad 
valstybės, turinčios pagun
dą laužyt sutartis ir kitų 
teises, susilaikytų nuo tokių 
dalykų. Turi būt dedama 
teigiamos pastangos išlai
kyt taiką.

Amerika neapkenčia ka
ro. Amerika tikisi taikos. 
Todėl, Amerika veikliai įie
ško taikos.

palaikyt kitų 
j imą ir pagar-

fl »' I *4- i*1
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Lietuvos Politiniai Kaliniai Antifašistai
Šaukiasi Pageltos

1. Fašizmo Prasikaltimai prieš
Lietuvos Darbo žmones

Štai jau greit 11 metų, kai 
sunki fašizmo letena užgulė Lie
tuvos liaudies kūną, žudynės, 
teroras, priespauda ir darbo 
žmonių persekiojimas — štai 
nuolatiniai fašistų viešpatavi
mo palydovai. Aplaistę savo bu
deliškas rankas keturių sušau
dytų revoliucionierių krauju jau 
pačioj savo viešpatavimo pra
džioj, Lietuvos fašistai ir toliau 
neatsisako prisisotinti darbo 
žmonių krauju. 1927 metų ru
denį jie šaudo Tauragės sukili
mo dalyvius — darbininkus ir 
valstiečius — išdrįsusius pakel
ti savo ranką prieš fašistinį 
viešpatavimą. 1929 m. fašistų 
samdiniai Kauno gatvėse nagai- 
komis kapoja darbininkus de
monstrantus, išdrįsusius reika
lauti laisvės darbo žmonėms. 
1929-1931 metais Kauno, Uk
mergės ir kituose kalėjimuose 
fašistiniai budeliai nagaikomis, 
diržais ir revolveriais daužo po
litkalinius antifašistus, išdrįsu
sius darbininkų švenčių metu 
uždainuoti darbininkų- himną 
“Pirmyn vergai nužemintieji.” 
1934 m. fašistų policija dujomis 
ir nagaikomis vaikė streikuo
jančius viešųjų darbų darbinin
kus Kaune. 1935 m. fašistiniai 
žudikai šaudo į Suvalkijos vals
tiečius, išdrįsusius pakelti balsą 
prieš nebepakeliamą savo padė
tį ir prieš fašistinį jungą. Karo 
lauko teismai išsijuosę teisia 
valstiečius — suvalkiečių judėji
mo dalyvius. Kaikuriuos iš jų 
sušaudo, o daugybę sukiša il
giems metams kalėjiman. 1936 
m. birželio mėn. jie šaudo į ra
mią Kranausko laidotuvių eise
ną, užmuša darbininką Rožkevi- 
čių ir kt. ir daugelį sužeidžia. 
1937 metų pradžioj fašistų po
licija iki sąmonės netekimo su
muša viešųjų darbų darbininką, 
paskui įmeta jį į Kauno kalėji
mo rūsį, atsisako suteikti jam 
bet kokią medicinos pagelbą ir 
jis po trijų dienų miršta. Jis 
buvo sumuštas tik todėl, kad drį
so kartu su savo draugais pasi
priešinti išnaudojimui, paskelb
ti streiką.

Fašizmo prasikaltimai 
darbo žmones begaliniai, 
tai uždarė visas legalias 
ninku profsąjungas. Jie
re socialdemokratų partiją, val
stiečių liaudininkų partiją, krik
ščionių demokratų partiją. Jie 
uždarė socialdemokratiško jau
nimo. organizaciją “žiežirbą,” 
jie uždarė liaudininkiško jauni
mo organizaciją “Lietuvos jau
nimo sąjungą.” To pačio likimo 
susilaukė ir Lietuvos Darbo jau
nimo sąjunga, kurios nariai — 
darbininkai jaunuoliai — ne
panorėjo klausyti fašistinių me
lų ir pradėjo stoti antifašistinės 
kovos kelin. Jie persekioja kata
likiško jaunimo “Pavasaris” or
ganizacijas. Jie uždarė katalikų 
moksleivių ateitininkų organiza
cijas gimnazijose, o dabar suga
vę slaptai veikiant meta iš gim
nazijos. Taip buvo pašalinta ke
letas ateitininkų gimnazistų iš 
Biržų ir Šiaulių gimnazijų. Fa
šistai atėmė Lietuvos liaudžiai 
bet kokias teises pareikšti savo 
valią per demokratinius rinki
mus. Jie atėmė balso teisę jauni
mui iki 24 metų, o teisę būti iš
rinktam jaunimui iki 30 metų. 
Fašistinis Lietuvos seimas su
sideda iš dvarininkų, buožių, 
fašistinių valdininkų, bet už tat 
jame nėra nė vieno darbininko, 
nė vieno valstiečio.
2. Į Kalėjimus Sugrusti Geriau-

, si Liaudies Sūnūs
Ne gana to. Lietuvos kalėji

mai perpildyti geriausiais liau
dies sūnumis, aktingiausiais ko
votojais už liaudies reikalus, už 
Lietuvos nepriklausomybę. Už 
ką sėdi Lietuvos kalėjimuose po
litiniai kaliniai antifašistai ne 
vienus, ne dvejus, o ilgus me

kai tamsus urvas po geležiniais 
laiptais. Visi IX forto II aukšte 
laikomi kaliniai keletą kartų i 

Į dieną šiais laiptais lipa žemyn 
i ir aukštyn, ir klumpių sukeltas 
garsas panašus į perkūno griau
smą. Tą turi pernešti šiame ur
ve esą kaliniai. Į šį urvą kiša ir 
moteris. Kartą viršininkas, per 
šio urvo durų skylutę pastebė
jęs, kad viena moteris dienos 
metu guli ant plikų narų, liepė

tus? Jie sėdi kalėjimuose, nes 
aktingai organizavo darbinin
kus kovai dėl geresnės ateities, 
dėl teisės turėti savo viešas or
ganizacijas, kad per jas ginti 
savo reikalus. Jie sėdi už tai, 
kad organizavo darbininkus per narus išnešti ir ta moteris ke- 
streiką išsikovoti sau darbo mo
kesčio pakėlim^. Jie sėdi už tai, 
kad drįso viešai Suvalkijos lau
kuose susirinkti ir pareikšti 
protestą’ dėl nepakeliamos padė
ties, į kurią įstūmė valstiečius 
fašistų valdžia. Jie sėdi už tai, 
kad drįso šaukti dėl gręsiamo 
Lietuvos nepriklausomybei pa
vojaus iš hitlerinės Vokietijos ir 
pilsudskinės Lenkijos pusės, kad 
drįso reikalauti iš fašistų val
džios nedaryti nusileidimų hit
lerinei Vokietijai, suteikti Lie
tuvos liaudžiai demokratinių 
laisvių, kad atgavus tas laisves 1 
Lietuvos liaudis sukrustų orga
nizuotis atsispyrimui nuo hitle
rinės Vokietijos ir jos sąjungi
ninkės fašistinės Lenkijos už
puolimo. Jie sėdi kalėjimuose, 
nes tie politiniai kaliniai anti
fašistai yra nuosekliausi Lietu
vos nepriklausomybės gynėjai, 
nes jie aktingiausi kovotojai už 
demokratines laisves, už Lietu
vos liaudies gerovę.

nius kalinius antifašistus :
“Telšių kalėjime yra 8 politi

niai kaliniai. Jie išmėtyti po kri
minalinių kameras, ęiųnčiami 
prie sunkiausių darbų -i— dur
pių kasimo ir kt. Už darbą gau
na 30 et. dienai. Administracija, 
ypač vyresnysis prižiūrėtojas 
Kazlauskas, elgiasi labai blogai. 
Dėl menkniekių baudžia karce
riu “paromis”. Medicinos pagel
bos beveik jokios nėra. Vietoj 
vaistų dudda “parų.” Daktaras 
Braude visai nesiskaito su kali
niais ir vadina simuliantais.”

letą dienų turėjo gulėti ant šla
pių, šaltų, cementinių grindų. 
Dėl šitos pačios priežasties dau
gelis IX forto kalinių gavo reu
matizmą. Politkaliniai nuolat 
kratomi. Kratoms daryti pasi- 
kviečiami iš Saugumo depart
ment© žvalgybininkai. Politka
liniams trukdoma užsisakyt 
laikraščių. Ne visus laikraščių 
numerius kaliniai gauna. Ypač 
dažnai negauna “Lietuvos ži
nių” ir žydų laikraščių. Dažnai 
laikraščiai būna iškarpyti. Taip 
iš “Lietuvos žinių” buvo iškirp
ta prof. Leono paskaita apie Is
paniją. IX forte laikraščiai ža
dami visai uždrausti. Pirmoj ei-, 
lėj šis sadistas stengiasi pr 
ti prie naujų politkalinių, , ,r. .
stengiasi tokius kalinius nubau- isvai aus cal °' 1SOS .1 °s 
sti be pridedamojo maisto, turet« padarytl

patį.
Masiniam mitinge sekanti 

kalbės: “Laisvės”

(Pabaiga rytoj)

Paterson, N. J
Gera Pradžia

Patęrsono lietuvių draugystės 
pradėjo svarbų darbą prieš karą 
ir fašizmą. Pradžią padarė Ame
rikos Lietuvių Darbininkų1 Lite
ratūros Draugijos 84 kuopa. Ji 
nutarė kviesti visas pašelpines 
draugijas surengti bendrai pra
kalbas prieš karą ir fašizmą. Sū- 

7kib- ' Pašelpinė Drau-
jjs gija nutarė prisidėt prie šio

rūkymo ir t. p. Vidham asme
niui, atvežusiam kaliniui maistą,
šis sadistas pareiškė, kad visus kalbėtojai 
politkalinius reiktų sušaudyt, redaktorius R. Mizara ir Sta- 
kam, esą, griauna fašistinės vai- SYS Michelsonas. Gal bus ir dau-

3. Politiniai Kaliniai Antifašis
tai Visaip Persekiojami.

Dėl visa to didžiausi Lietu
vos nepriklausomybės ir laisvės 
duobkasiai — fašistai jų taip 
nekenčia. Fašistai sukišę ge
riausius liaudies sūnus į kalėji
mus stengias sudaryti jiems 
kuo blogiausias gyvenimo sąly
gas, kad kuo daugiausia antifa
šistų sulaužyti fiziniai ir mora
liai. Fašistų kerštas ir neapy
kanta lydi politinius kalinius 
antifašistus, kiekviename žings
nyj. Paklausykite, ką rašo patys 
kaliniai.

ka-
m.

prieš 
Fašis- 
darbi- 
užda-

(a) IX Forto Urvuose
IX forto urvuose įtaisyto 

Įėjimo politkaliniai rašo š. 
liepos 10 d. “Tiesoj,” išeinančioj
Lietuvoj nelegalėj spaustuvėj:

“Naujas IX forto viršininkas, 
kalinių pramintas “žemaičiu”, 
tikras žvalgybininkas ir pasižy
mi nepaprastais žiaurumais. Su 
prižiūrėtojų gauja ištisas dienas 
slankioja jis ties politkalinių ka
meromis, klausydamas, ką po
litkaliniai šneka. Pirmą kartą į 
kalėjimą pakliuvusius politkali
nius visaip įbaugina ir įkalbi- 
nė j a juos, kad paduotų malonės 
prašymus. Prieš jo neklausan
čius panaudoja įvairias represi
jas. Jo išdresiruoti prižiūrėto
jai už menkiausią dalykėlį tuoj
rašo raportus. Už neėjimą dėl, vilkti ir apsiauti, šiais metais iš
ilgos pasivaikščioti — raportas,' eis keletas basų, jei kas iš 
ir tt. Baucįžiamojoj kameroj 
prigrūsta apie 20 politkalinių. 
Daug išvežta į Kauno kalėjimo 
baudžiamąsias. Karceriai nuolat 
pilni. Karceriu paverstas ir 
drėgnas, šaltas, be langų, visiš-

ka- 
ka-

džios pamatus.” ,
(b) Šiaulių Kalėjime

Panaši padėtis ir Šiaulių 
Įėjime. Štai ką rašo patys
liniai iš Šiaulių kalėjimo “Liau
dies pagelboj” išėjusioj nelega
liai Lietuvoj 1937 m. birželio 
mėn.:

“Šiaulių sunkiųjų darbų kalė
jime sėdi virš 100 politkalinių 
antifašistų. Jie laikomi didžiau
siame susikimšime. PavA\55 ir 
52 kamerose, kur tėra po 13 
vietų, laikoma po 24 žmones. 
Tad daugelis priversti gulėti ant 
žemės. Bendrai, Šiaulių politkali
niui tenka vos 1 kvadratinis 
metras grindų ploto. Kadangi į 
darbus neleidžia, tai dieną nak
tį tenka kvėpuoti dvokiančiu o- 
ru. Kai 35 žmonės nuėjo pasi
skusti viršininkui, kad tai pasi
tyčiojimas laikyti žmones tokio
se sąlygose, jis atsakė: “Ir ty- 
čiosimes.” Norėjom užsisakyti 
laikraštį iki rugpjūčio 1 d., bet 
mums atsakė, kad galima tik li
gi liepos 1 d. Toks esąs parėdy
mas iš ministerijos. Bijom, ar 
tai nereiškia nuo liepos 1 d. vi
sišką laikraščių uždraudimą ka
liniams. Viršininkas pranešė, o 

(prokuroras patvirtino, kad bied* 
niėm visai neleisią maisto. Jau 
kaikuriems neleidžia.

Pas mus labai daugelis išei
nančių draugų neturi .kuo apsi-

giau kalbėtojų, bet apie tai pa
tirsime vėliau. Diena taipgi dar 
nesužinota, kurią įvyks, bet 
pradžia jau padarytą gera. 
Reikėtų visoms organizacijoms 
bendrai veikti, nes fašistai kelia 
galvą ir New Jersey valstijoj, 
atvirai organizuodamiesi, mo- 
kindamiesi savo kempėse muš
tro. Fašistai įsisteigė savo slap
tas kempes miškuose ir pareiš
kė spaudoj, kad, girdi, jie orga
nizuojasi “apsaugoti šią šalį nuo 
raudonųjų.” Mat, fašistai, pri
skaito net Rooseveltą “raudo
nu”.

Man rodosi visi turėtų supras
ti, kad mums, fašizmo priešams, 
pasiliko viena išeitis: organi
zuotis visiems ir veikti prieš tą 
pavojų, o fašizmui sprandas bus 
nusuktas.

Automobilistams Naujiena
Kaip matosi, tai neužilgo bus 

įsteigta automobiliams parkinti 
mašinėlės (parking meters). Iš
bandymui bus padarytas vienas 
tūkstantis mašinėlių (meters) ; 
už penkis centus vienai valandai 
galės paparkinti. Pradžia 
padaryta 1938 m. pradžioj.

Turės Atkentėti

bus

ir

tu-
ba-rinčių neatiduos jiems savo 

tukų.”
(c) Telšių Kalėjime

Tas pats laikraštis rašo apie
Telšių kalėjime sėdinčius politi-

Policija areštavo du vyrus 
dvi moteris (po num. 82 Lane 
St.). Pas juos surasta daug nar
kotikų. Tų nuodų šmugelyj kal
tinami Harry Levin, Helen Ka
ne, John Domison ir Louise De 
Vose. Laikomi po $3,000 belą. 
Kadangi neturi pinigų, tai pa
siųsti j Hudson County kalėji
mą. c

Mažiau Darbų
Neapribotam laikui užsidarė
—j__________________________________________

Anglų laivas “Stanbridge” plaukia į Falmouth uostą. Ispanijos fašistų bomba 
pataikė ir išmušė šešių pėdų pločio ir dešimts pėdų ilgio skylę. Laivas tuo 
laiku ėmė iš miestelio Gijon kūdikius išgabenimui nuo karo pavojaus.

dažų fabrikas, Puritan Pacs. | 
Dye Works; Bedarbių linijos pa
didės 300 asmenų. Šis fabrikas 
visados dirbdavo be sustojimo ir , 
skaitėsi geriausiu fabriku Pater-! 
sone, bet rugs. 27 d. užsidarė, 
paskelbdamas, kad savininkai 
išeina iš biznio.

Liūdna naujiena darbinin
kams.

J. Matačiūnas.

“Laisves” Vajus 
Šiandien

i Dar vis per trumpa eilė va- 
jininkų. Draugai, kurie jau 
stojo į darbą verbavimui “Lai
svės” naujų skaitytojų, rašo, 
kad žmonės prašo kuo grei
čiausia prisiųsti dienraštį. Tas 
parodo, kaip susidomėję yra 
žmonės žiniomis. Draugai, 
meskite tą blogą paprotį ati
dėlioti vis kitam kartui darbo 
atlikimą. Svarbiausias šių die
nų klasiniai sąmoningų lietu
vių darbininkų uždavinys yra 
platinti “Laisvę”. Tūkstančiai 
mūsų brolių ir seserų užsira
šytų savo klasės dienraštį, jei 
tik kas juos pakalbintų. Stoki
me į darbą tuojaus!

Punktais šiandien stovi:
Philadelphia, Veik. Kom. 314 
A. Kavoliūnas, Montreal 205 
P. Bokąs, Waterbury . . . 182 
A. Barcius, So. Boston . . 161 
S. Reikauskas, Hudson . . 145 
D. M. Šolomskas, Brooklyn 120 
J. Matačiūnas, Paterson . . 98
J. J. Mockaitis, Bridgeport 97
K. Žukauskienė, Newark 80
Ig. Kubiliūnas, So. Boston 77 
ALDLD 5 kp. Newark 72 
S. Sharkey, Easton............. 66
A. Lideikienė, Great Neck 62 
J. Anvill, Montreal.............60
L. Žemaitienė, Waterbury 57
P. Buknys, Brooklyn .... 52 
A. Klimas, Hartford .... 50 
A. Balčiūnas, Brooklyn . . 48 
J. Rudmanas, New Haven 47 
V. Naruševičius, Kenosha 44 
H. Žukienė, Binghamton 36 
J. J. Bakšys, Worcester . . 31 
J. Kairys, Brooklyn .......... 30
J. Mickūnas, W. Hazleton 27 
C. Shaltis, Freehold ..............27
P. Žirgulis, Rochester .... 24 
J. Valatka, Brooklyn.......... 24
O. Kalvaitienė, Maspeth 22
J. Patrick, So. Boston .... 22
S. Paulenka, Lowell.......... 21
J. Simutis, Nashua............. 20

jos kapitalistai užsimanė pada
ryti Komunistų Partiją nelegale. 
Kapitalistų bernai manė, kad 
Komunistų Partija susideda iš 
kelių ateivių, ir be abejo, jie 
manė, kad savo tardymu išgąz- 
dins komunistus ir įbaugins ko
munistų simpatikus. Bet kaip 
sykis viskas išėjo atvirkščiai. 
Viena, jie negali atlaikyti par
tijos vadų argumentų, o antra, 
čia kasdieną vietos laikraščiai 
pyškina riebiausiomis raidėmis 
ant pirmų puslapių apie Komu
nistų Partiją, šis tyrinėjimas 
Komunistų Partijos, tiek suįdo
mino Mass, valstijos visuomenę, 
kad nėr to kampelio, kur nebūtų 
kalbama apie komunistus. Net 
7 bažnyčios kviečia komunistų 
kalbėtojus, kad jų parapijonams 
išaiškintų, kas yra komunizmas. 
Didžiausias Bostono laikraštis 
“Globe” sako, kad komunistams 
būtų kainavę keli šimtai tūks
tančių dolerių garsintis, kiek

šioji “investigacija” komunistus 
išgarsino.

Daug ateina į komunistų cen- 
tralinę raštinę ir patys stoja į 
Komunistų Partiją, kiti šimtai 
jieško Komunistų Partijos.

Jaunutis.

Mussolinio Sūnus Vittorio 
Atsilankė pas Rooseveltą
Washington. — Mussoli

nio sūnus Vittorio vis tiek 
atsilankė pas Rooseveltą ir 
buvo priimtas, nors grupė 
demonstrantų prieš Italijos 
ambasadą reikalavo,* kad 
Rooseveltas nepaduotų ran
kos sūnui karinio užpuoli
ko. — Policija užklupo tuos' 
demonstrantus ir greit iš
blaškė.

GARSINKITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

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

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Šį Šeštadienį.
Binghamton, N. Y.
Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia ,

Koncertą ir Bar ketą

So. Boston, Mass.
Istorinė Diena

Spalio 17 d. So. Bostono ir 
apielinkės draugams bus isto
riška diena.' Tą dieną darbi
ninkiškos organizacijos ren
gia valgių, dainų ir kalbų va
karą, kuriame bus oficialiai 
atidengta Raudona vėliava, ku
rią southbostoniečiai per AL- 
DLD vajų laimėjo kaipo dova
ną.

Pirmą sykį So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainė
je suplevėsuos darbininkų vie
nybės vėliava. Pirmą sykį 
southbostoniečiai ir apielinkės 
draugai pamatys savo akimis 
tą simbolą, kuris turi paden
gęs daugiau kaip 175,000,000 
darbo žmonių Sovietų Sąjun
goj. Pirmą sykį tas vienybės 
simbolas spustelės southbosto-1 
niečio darbininko širdį ir pri
vers iš krūtinės gilmės prabil
ti : “O simbole raudonasis, vos 
119 metų, nuo gimimo auto
riaus, kuris tave iškėlė aukš
čiau galvų proletarų, vos 80 
metų, kai tas genijus-autorius 
tave pavadino vienybės simbol
iu ir tik 54 metai, kuomet tu 
persiskyrei su savo steigėju.”

Draugai, dalyvaukime šiose 
iškilmėse, nes ne tik kad svar
bu, bet sykiu tai istorinis įvy
kis. Ateityj ne sykį suaidės, 
žodžiu ir per spaudą, kad pir
mutinė raudona vėliava buvo 
atidengta So. Bostone.

P. S. Gaila, labai gaila, kad 
mūs draugai tokius svarbius 
įvykius, taip siauru ruoštu ren
gia ir garsina. O visa bėda ta
me, kad vis da draugai neišmok
sta darbininkiškame prūde mau
dytis—nuplaukia į pesimistišką 
balą. ■
Mass. ^Valstijos Kapitalistai No

ri ^Pasmaugti Komunistų
Partiją

“Laisvė” jau pranešė lietuviš
kam pasauliui, kad Mass, valsti-j

MM
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Programą pildys talentai iš Brooklyno
Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai, šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
hamtone bus duodama pilnai klasiška dailės programa.

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street Pradžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Durys Atdaros 6:30; Programa x7:30 Vai. vakare.
jf

“Laisvės” Koncertas
Šiemet mūsų dienraščio Koncertas bus įvairesnis 

negu bent kada buvo.

Bus Naujy Lietuvišky Talenty
Norime supažindinti Brooklyno visuomenę su visais 
Amerikos Lietuvių Artistais bei talentais. Tad kas 
metai duodame naujų dainininkų iš tolimesnių miestų.

Šiemet Jy Turėsime Daugiau Negu Bent 
Kada Esame Turėję

“Laisvės” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos, įžanga'50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus.

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
•/

Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai
Vien tik šokiam įžanga 50c

BUS LABOR LfCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.
. J

v. A
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Frank Pitcairn Vertė D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
LIETUVOS ŽINIOS 20 d. Kaune jau buvo pasi

rašiusių 3,000 žmonių. Per se
kančią savaitę pasirašė dar 
1,000...

čiuose bedarbių registracija jau 
pradėta. ■ ♦

■<

(Tąsa)
Mes pažadėjome pranešti apie tai ir gal 

būti jie rytoj gaus ginklų iš Geronos. Mū
sų mašina pradėjo važiuoti. Valstietis at
siprašė už pastatytą ant kelio pertvarą, 
kurį kiekvienu kartu priseina nuvilkti 
praleidžiant automobilių.

-—Vis tai todėl, kad pas mus taip ma
žai ginklų,—tarė jis.—O kada privažiavo 
tas fašistų automobilius, tai mes džiau
gėmės, kad turime nors šią barikadą, kas 
jį ir sulaikė.

Mes pašokę užklausėme:
—Kokis fašistų automobilius?
—Kokis? Štai, jis, jeigu norite matyti.
Mes išlipome iš automobiliaus ir pama

tėme šalimai kelio automobilių užgrūs-. 
tą ant medžio. Ant jo matėsi numeris, ku
ris per radio buvo praneštas, kad tame 
automobiliuje važinėja fašistų grupė ir 
užpuldinėja valstiečius.

—O kur jie?—mes klausėme.
-—Mes su jais apsidirbome,—atsakė se

nelis.—Jie greitai atvažiavo. Mes juos su
laikėme. Jie pradėjo į mus šaudyti. Pas
kui jie užlėkė ant šios mūsų barikados, 
o nuo jos pataikė į medį. Mes pradėjome 
atsišaudyti. Į mus jau šaudė tik vienas. 
Po to mes vėl šaudėme, kol jie visai nu
tilo. Na, tai ii’ viskas.

Mes apsidairėme. Ištikro, lavonai gu
lėjo šalimai kelio. Buvo aišku, kad vie
nas fašistas gavo mirti pasekmėj automo
biliaus susikulimo į medį, o du kiti—nu
šauti valstiečių susišaudyme su jais.

-—Bloga istorija,—tarė senis, eidamas 
prie barikados ir vilkdamas ją nuo kelio. 
—Nežinau, kodėl fašistai sumanė sukilti 
prieš liaudį. Ir kodėl jie negali mus palikti 
ramybėje?

Jis taip pažvelgė į mus, tartum jis už
miršo ką tai mums labai svarbaus pra
nešti, ką tai negalėjo aiškiai išaiškinti.

IX.
Nustebęs ir nusigandęs jaunas žmogus 

kvailavotu veidu ir nuleidęs galvą sto
vėjo prie griovėsių to, kas savo laiku su
darė gražų automobilių. Jis mums pa
melavo, būk gerai mokąs valdyti auto
mobilių. Jis nieko kito nemokėjo val
dyti, kaip tik arklių vežimą, išvežioda
mas Barcelonoj vaisius. Jam labai norė
josi nuvežti į karo frontą Karinio Komi
teto narį ir užsienio žurnalistą ir todėl 
apsiėmė valdyti automobiliu. Štai kodėl 
jis apsiėmė valdyti automobilių. Jis da
rydamas po 50 mylių į valandą suktu ke
liu, tarp uolų ties Montsierrata, už Bar- 
celonos, atsimušė į uolą ant užsisukimo. 
Ištraukė mašiną ir, tartum girtas, vedė 
ją apie 180 pėdų ir galų gale drožė į medį 
ir sukūlė jos motorą. Pirmieji ratai ka
bojo ant 30 pėdų gylio pražūties, apačioj 
matėsi upelis.

Mes tą nevykusį vežėją pasiuntėme 
jieškoti kito automobiliaus ir vežėjo, kas 
mus davežtų į frontą. Jis sugrįžo su 
dideliu automobilium “Gokchis,” kurio 
buvo sulaužytas paskubos rodytuvas.

Mes šliaukėme per Kataloniją. Vaka
ras, karštis mažėjo. Greitai radome ki
tą automobilių su vežėju. Mūsiškį pirmą 
“vežėją” mes pasiuntėme atgal į Madri
dą kartu su dviem jo draugais milicinin
kais, kurie žinojo, kad jis nemoka auto
mobiliaus valdyti, bet neišdavė, -idant ne
padarius jam nesmagumo.

Barcelonoj per dvi dienas ėjo mūšiai, 
bėt kada fašistus nugalėjo, tai tartum 
užmiršo, kad dar karas nesibaigė.

—Tai tartum mažmožis,—tarė Karo 
Komiteto narys,—bet tas gali suteikti 
tam tikrą supratimą, su kuom mums ten
ka turėti reikalas. Kaip matote, mums 
prisieina sudaryti karo mašiną nuo pat 
jos pradžios. Jie neturi nei mažiausio 
supratimo, nei apie discipliną, nei karą, 
kaip ir tas vežėjas. *

Jis vežė su savimi raštiškus ir žodžiu 
patvarkymus miestams ir miesteliams 
apie sudarymą liaudies fronto milicijos. 
Vakare Argemonte vietos valstiečių koo
peratyvo sekretorius pasiūlė man, jeigu 
pas marie nėra kito darbo, kol komitetas 
posėdžiauja, apžiūrėti vietos labai gražią 
bažnyčią.

■Jau gerokai temstant aš ėjau siauro
mis gatvėmis prie stebėtinai gražios baž

nyčios. Bažnyčia buvo didelis namas, 
ant išdabintų durų kabojo iškaba, sa
kanti tą, kad bažnyčia priklauso Katalo- 
nijos valdžiai ir niekas neturi teisės įeiti

I į ją, kol iš ten nebus paimti dailės pieši
niai ir padėti saugion vieton ar muzėjun, 
kaipo liaudies turtas.

Kartu su vadovu, kuris buvo vietos mi
licijos vado sūnus, mes priėjome gatvės 
galą ir išėjome į lauką. Nuvargus sene- 

; lė—valstietė stovėjo prienamyj sudėjus 
kryžiavai rankas ant krūtinės. Danguj 
pasirodė žvaigždės, oras prisipildė kvap
sniu.

Iš penkiasdešimts vyrų šiame sodžiu- 
džiuje devyni įstojo į miliciją ir jų bū
rys išmaršavo prieš Saragossą. Jų tar
pe buvo ir jos sūnai. Ji pareiškė:

—Jie, galimas daiktas, žus. . Gal būti 
ir visi mes žūsime. Bet vis tiek Katalo- 
nijoj fašistų nebus.

Aš negalėjau sugalvoti, ką jai į tai at
sakyti. Mes taip stovėjome ir žiūrėjome 
į plačius laukus. Paskui paspaudžiau 

( jai ranką ir nuėjau prie valdžios namo.
—Gal būti,—tarė mano sankeleivis,— 

iš karo nieko kito neišeis, kaip tik mote
rų paliuosavimas, bet ir tada verta ka
riauti.

Mes vėl važiavome užkampiniais ke
liais į Leridą. Lerida jau virto į buvei
nę liaudies fronto milicijos štabo karo 
fronte prieš Saragossą. Visi buvę dide
li namai ir viešbučiai buvo paimti milici
jos žinion, paversti arba į ligonines, arba 
į kareivines ir kitus punktus. Mums bu
vo daug darbo ir tik prieš aušrą valan
džiukę kitą užmigome gelžkelio stoties 
name.

(Daugiau bus)

Išaiškintos Dvi Baisios 
Žmogžudystes

Šiauliai. — Prieš kiek laiko 
rašėme Šiaulių kronikoje, kad 
Guravos kaime, Užvenčio 
vai., rugiuose buvo rastas ne
žinomo vyro lavonas. Šiaulių 
kriminalinė policija, vedusi 
tuo reikalu kvotą, išaiškino, 
kad lavonas yra Buivydo Ste
po, kilusio iš Mažeikių apkr., 
Ylakių vai. Buivydas vertėsi 
vagystėmis ir bendravo su Na
vicku Jonu, taip pat vagišium, 
kilusiu iš Užvenčio vai., šlap- 
girio km. Paskutiniuoju laiku 
abu vagišiai nebesutiko, ir Na
vickas savo draugą Buivydą 
rugiuose nušovė. Tardomas 
Navickas kaltu prisipažino, ai
škinosi nebenorėjęs daugiau su 
Buivydu bendrauti,, ir pasisa
kė papildęs dar vieną žmogžu
dystę—IX. 6 d. nužudęs ŠI ap
girto k., Paramočio kaimo gy
ventoją’ Streckaitę Oną, 42 m. 
amž., kurios lavoną paslėpęs 
savo lauke krūmuose. Nuvy
kusi j vietą, kriminalinė poli
cija tikrai rado nurodytoje 
vietoje Streckaitės lavoną ir 
nustatė, kad ji buvo nužudyta 
4 revolverio šūviais. Kvota ve
dama toliau.

iškeltas pi Voldemarui apie 
1000 litų jieškinys už jam 
siųstas knygas.

Teisman atvežtas p. Volde
maras pasiaiškinęs, kad jis 
knygų siųsti neprašęs ir jos 
esančios kartu su kitomis jo 
knygomis Lietuvos banke.

Byla atidėta pristatyti kny
gų užsakymą.
Rugsėjo 12 d. Gaisras Padarė 

ApigMžOO Lt. Nuostolių

Įvykęs^gaisras nuostolių na
mų savininkei Bolsevičienei 
padarė apskaičiuojama apie 
4000 lt. ir kitiems—200 lt.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

ŠYPSENOS

AUTOMATAI
— Ar girdėjai, brolau. Matai, 
Kad Šiauliuose automatai

^Sukonstruoti, kad padėti 
Džiovos ligai nugalėti?

— Tai nepaprastos mašinos, 
Kurių yra net ir kinuos, — 
žodžiu ten, kur žmonės trinas 
Baliai tokias tai vitrinas.

— Lošia vargšai, net ir ponai, 
Tik šykštauja lošt klebonai,
Nes jiems šis — pęr menkas grajus, 
Linkę jie prie kito vajaus...

— Kiek geresnis esąs šansas, 
Prie grafino proferansas, 
Šis esą geriau jiems dera, 
Nors ten gal pralošti dvarą. —

Taip rokavo Matui Jurgis, 
Susitikęs kartą turguj, 
Ir nuėjo šie du vyru 
Pasilošti ant pipirų...

✓ X

Iš pradžių jie atsilošę
Šitie vyrai smuklėj lošė, 
Automatas vįs tratėjo, 
Bet jiems laimės nežadėjo.

Vis po dvidešimt į skylę
Iš kišenių sėmė, pylė,
Bet išbyrant jų nematė, 
Nors ir brivo automate.

( / i

Dešimt litų kai prakišo, — 
Jiems ir -nosys net ištyso.
— Iš tikrųjų, tai mašinos, 
Tegu velnias jas kur ima...

— Reikia tik turėt ukvatos, 
Galima ir automatuos 
Prasilošti iki cento,
O paskum badaut adventą... —

Prasilošę taip kalbėjo, 
Kai šie vyrai namo ėjo. 
.Taip tad baigėsi jų grajus, 
Jie ilgam turės pakajų.

Varega. .
“Kuntaplis”

Kerštas už Šeimos Išardymą

IX. '4—5 naktį Smilgių km. 
Šiaulių vi., sudegė Baltrušai
čio Ant. klojimas su pašaru, 
javais ir ūkio padargais, pa
darant nuostolių 3,300 lt. Bal- 
trušaitiš pranešė policijai, kad 
jis įtariąs padegime to ^.pat 
kaimo gyv. Spin.kį Kazį, kurį 
policija ėmė kvosti. Spinkis 
prisipažino padegęs klojimą ir 
pareiškė padaręs tai keršyda
mas Baltrušaičiui už tai, kąd 
šis paviliojo jo žmoną ir išar
dęs šeimą. Spinkis suimtaš.

Kunigai Prašys j Stebuklingą.
Vietą Nutiesti Geležinkelį

Per šilinių atlaidus, kurie 
baigės rugsėjo 16 d., Šiluvoje 
kunigų tarpe iškeltas ir ap
svarstytas sumanymas, kad 
nuo Šiaulių Tauragės geležin
kelio linijos nutiestų geležin
kelio šaką į Šiluvą. Mat, nuo 
Lyduvėnų geležinkelio stoties 
ligi Šiluvos yra apie 9 km., o 
nuo Tytuvėnų apie 12 km., tai 
norima pasiūlyti nuo Lyduvė
nų.

Tobulėjant ir išsiplėtus tech
niškoms susisiekimo priemo
nėms, nors ir į stebuklingas 
vietas (žemaičių Kalvariją, 
Šiluvą ir kt.) pėsčių maldinin
kų kasmet mažėją, sumažėją 
perpus, o gak ir daugiau. Ka
dangi sunkvežimiais vežti įvai
rius ekskursantus numatoma 
uždrausti, tai dvasininkams 
aktualu su lankytinomis vieto
mis turėti susisiekimą, šiluvon 
atvykusių dvasininkų tarpe 
buvo tvirtinama, kad nutiesus 
nuo Lyduvėnų arba Tytuvėnų 
geležinkelį ligi Šiluvos, jie per 
Šilines gali atlyginti apie 200 
tūkst. maldininkų-maldininkių, 
o tokiam kiekiui žmonių va
žiuojant į Šiluvą iš važiuojan
čiųjų, esą, gautų daug paja
mų ne tik Šiluvos bažnyčia, 
bet ir geležinkelių valdyba.

šiluvon geležinkelio nutiesi
mo reikalu kunigai geležinke
lių valdybai įteiksią mlemoran- 
dumą.

Jei tas geležinkelis būtų nu
tiestas, tai jis, žinoiha, veiktų 
kasmet tik nuo rugsėjo 8 ligi 
16 d.

Projektuoja Išplėsti Bažnyčią 
Tinklą

Dvasinės vyresnybės iškeltas 
sumanymas iš miestų į provin
ciją išskirstyti kunigus. Dabar 
kai kuriuose provincijos mies
tuos parapijose yra po 5-6 ku
nigus, bet daugumas žmonių 
iš provincijos į bažnyčias mie
stuose jau nebeina—toli, ne-z 
patogu. Todėl projektuojama 
kaimuose statyti bažnyčias 
(mokyklų tipo), ir prie jų gy
vendinti kunigus.

UTENA
-• “Literatūros” Knygynas iš 

Voldemaro Reikalauja 
Virš 1000 Lity

Rugsėjo 13 d. Utenos apy
linkės teisme buvo svarstomas

Buhalteris Pamėtė Knygą

TELŠIAI. Prieš kelias die
nas nuskambėjo, kad Varnių 
pieninės buhalteris Lukšius su 
2000 pieninės pinigų kaž kur 
dingo ir iki šiai dienai nežinia 
kur randasi. Dabar Telšių pie
ninėje sensacija,., gal būt net 
pirma tos rūšies Lietuvoj. Tel
šių apskr. v-bos Buhalteris 
Rubšlaukis pamietęs buhalterio 
knygas. Jis jas vežęs į Kau
ną patikrinimui ir bevažiuo
damas kažkur pametė. Knygos 
dingo, o jų vietoje atsirado re
vizorius. *

Rubšlaukis jau atsistatydi
no. Eina revizija.

Nelaimingi Atsitikimai ir 
Muštynės

Rugsėjo 20 d. Kaune buvo 
keli nelaimingi atsitikimai.'

—Apie 18 vai. prie Karo 
ligoninės, Vytauto prosp., su
sidūrė motociklas su autobu
su. Motociklu važiavo Anta
nas Juneris ir Jonas Mazuro
nis iš Pripnų. Sako, abu nesi
laikę judėjimo taisyklių dėl 
to. ir susidūrę.

Motociklu važiavęs Juneris 
ir Mazuronis labai smarkiai 
sužeisti: vieno sulaužytos ran
kos ir kojos, antro smarkiai 
sutrenkta galva. Abu kruvini 
ir vos gyvi nuvežti į miesto li
goninę.

—Giedraičių ir Aušros g-vių 
kampe staiga mirė viena nėš
čia moteris. Ji nešės kre^į 
obuolių ir pusbačius ir beeida
ma ant šaligatvio krito negy
va.

—Kęstučio g. netoli Am^er. 
liet, b-vės yra restonarąnas. 
Vakare.girti ten pradėję muš
tis ir pil. Girdvainis primuš
tas iki sąmonės netekimo, su
daužyta galva. Girdvainis nu
gabentas miesto ligoninėn.

—žemaičių gatv. 14 nr. su
simušė dvi merginos: susidau
žė galvas, susidraskė veidus, 
abi kruvinos nugabentos mies
to ligoninėn.

Ketvirta Kunigy Seminarija 
Lietuvoje

Marijampole. Liepos pra
džioje iš karto pasifašė 300 
žmonių, turinčių balsavimo 
teisę. Pasirašė daug vietinių 
žymių piliečių : advokatas Liu- 
džius, Baltrušaitis, keli inži
nieriai ir daktarai. Advokatas 
Bulota, kuris paprastai mėgs
ta koketuoti savo tariamu pa
žangumu, ne tik nepasirašė, 
bet parašų rinkėjus tiesiog iš
varė, išdidžiai pridėdamas: 
“Grinius žino mano telefoną, 
galėjo paskambinti..”

Liepos viduj jau buvo čia 
pasirašiusių 1,300 žmonių, tu
rinčių teisę balsuoti.

PANEVĖŽYS
Vagys Siaučia Mieste!

Dar netaip ilgos naktys ir ne 
pats ruduo, bet Panevėžys jau 
nepaprastai daug kenčia nuo va
gių. Veik kas antrą naktį išplė
šiamos kratuvės, privatiški bu
tai ir kt. Paskutiniu laiku tokia 
epidemija užpuolė kioskus. Kelis 
kartus buvo apiplėštas “Spau
dos” kioskas, esąs prieš pat vals
čiaus policiją. Rugsėjo 12 d. api
plėštas kioskas Respublikos 
g-vėj. Išnešta rūkomųjų prekių 
už 400 lt. ir įvairių daiktų. 
\

Centrinėse gatvėse išdaužant 
vitrinas apvogta ne viena krau
tuvė. Kadangi tai vyksta gana 
dažnai, vagys miesto gyvento
jams, ypač prekybininkams, įva
rė daug baimės.

Kauno Apskrityje Bedarbių
Skaičius Pradėjo Didėti
Paskutiniu metu vis daugiau 

darbininkų kreipiasi į Kauno 
apskrities valdybą ir jai’priklau
somus valsčius, prašydami duo-
ti darbo prie organizuojamų 
viešųjų darbų.

Viešųjų darbų planas yra jau 
sudarytas. Viešųjų darbų vykdy
mo pradžia pareis nuo tiems 
reikalams paskyrimo lėšų. Ma
noma, kad viešieji darbai prasi
dės tik apie lapkričio-gruodžio 
mėnesius. Darbams vykdyti lėšų 
dar nėra paskirta.

šiuo metu Kauno apksr. vals-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TiJ. Triangle I-362J 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 į 

s Brooklyn, N. Y. t

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobiline vestuvėm 
Darėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
. (Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
S12 Marion SL, kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

s BROOKLYN, N. Y.
Te}.: Glenmore i-6111

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVer green 7-4311

/i • a %
PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Vienuoliai marijonai Mari
jampolėje atidarė kevirtą Lie
tuvoje kunigų seminariją.

Seminarijos rektorium pas
kirtas buvęs marijonų gimna-; 
zijos Marijampolėje dir. kun., 
J. Totoraitis. Mokslas naujojo-j 
j e seminarijoje prasidėjo pra-' 
ėjusią savaitę, klerikų nėra nė 
dvidešimties.

Klerikai, įstoję į marijonų 
seminariją, būtinai turi būt ir 
vienuoliais broliukais.

TELŠIAI
Telšiuose Antrą Kart žydi 

Obelys |
i

Esant šiltam orui, Telšiuose, 
ypač Mąsčio ežero pietiniame, 
krante, jau antrą kartą pražydo 
obelys 'ir kiti medžiai.

Korespondencijos
Barzdžiai, šakių apskr., lie

pos 18 d. žvalgybos agentas 
šaulys Dumčius Vincas iš pa
salų šovė į Barzdų valsčiaus, 
Gerulių kaimo darbininką Jo
ną Juodišių. Jam peršovė ran
ką. žvalgybininkas. Dumčius 
gyvena tame pat valsčiuje, 
žečkalnių kaime ir jau ne pir
mą kartą šaudo į darbininkus.

Kaunas. — Amnestijos liki
mas pirmoj Vietoj priklauso 
nuo demokratijos ir antifašis
tinės visuomenės veiklumo. 
Tačiaus to veiklumo, mažai bu
vo Kaune. Darbas kiek page-

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a.‘m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

“Literatūros” knygyno Kaune rėjo tik liepos mėnesį. 'IJepos

Odos-Kraujo-Nervu Chroniškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmės 
KRAUJO IR ObOS .Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNĖS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGiZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union ir Irving PL New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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Vienas iš Valdybos.

padarytas. Prie statybos, be 
abejo, bus galima gauti vieti
niams darbininkms darbo.

A. Černiauskas.

les, nes greitai kuopa gaus naują 
knygą, parašytą drg. A. Bimbos. 
Prašome kartu atsivesti ir naujų na
rių į kuopą. Dalyvaukite laiku.

A. IZiobiene, Sekr.
(242-243)

VISOMS ALDLD 7-to APSKR. 
KUOPOMS

Spalių 17 d., 11 vai. ryto, 376 W. 
Broadway, So. Bostone įvyks ALDLD 
7-to Apskričio metinė konferencija, 
ši konferencija bus svarbi. Apie mė- 
nesis laiko atgal kuopom buvo iš
siuntinėta laiškai, kur nurodyta svar
besni klausimai delei apsvarstymo. 
Kad šiuos ir kitus svarbius klausi
mus išdiskusuoti ir pravesti į sėk
mingą veikimą mūsų Apskr., būtinai 
siųskite pilną delegaciją į šią kon
ferenciją.

ALDLD

Būtinai visi nariai dalyvaukite, nes 
turėsime svarstyti “L.” vajaus rei
kalus. Kp. Valdyba.

7-to Apkr. Sekr.,
D. Lukienė,

St., Worcester, Mass.
(242-243)

Iš Komunistų Partijos Veiklos
Komunistų Partijai paskel

bus vajų už gavimą naujų narių 
ir sukėlimą $500,000.00, vietos 
skyrius Komunistų Partijos pa
siskyrė sau kvotą $350.00 ir pa
dvigubinti narių skaičių. Sukėli
mui pasiskirtos finansų kvotos, 
iki šiolei buvo daugiausiai pra
šoma i pavienių draugų: Parti
jai pritarėjų ir abelnai darbinin
kų. Ir jau esame sukėlę $140.00. 
Bet, dar mūs masinės organiza
cijos nėra nei kiek prisidėjusios 
prie šios kampanijos. Ir mes ne
abejojame, kad jos nepasiliks 
neprisidėję. Galima manyti, kad 
iki vajus pasibaigs, mes pasiek
sime savo kvotą.

Su gavimų naujų narių į Ko
munistų Partiją biskį sunkiau. 

* Kažin kodėl vietos žmonės, ypa
tingai lietuviai darbininkai, 
dar neįvertiną partijos darbų ir 
nemato svarbos būti jos nariais, 
kad taip sunkiai rašosi į ją. Nuo 
pradžios vajaus iki dabar gau
ta tiktai astuoni nauji nariai. 

' Didžiumoje kitataučiai.
Yra žinoma, kad daug draugų 

—ALDLD narių gavo laiškus 
nuo Centro Biuro Sekret. spe
cialiai kviečiančius rašytis į Ko
munistų Partiją. Ant kiek Cent
ro Biuro kvietimą draugai įver
tins ir įsirašys į partiją, tai at
eitis parodys. Bet, visgi, mes 
^arti j iečiai laukiame Centro 
Biuro šaukimo pasekmių.

Komunistė. ■

Svarbus Pakvietimas
Mes, Komunistų Partijos Lie

tuvių Frakcija, kviečiame apy
linkės lietuvius darbininkus 
kaip tai Rochesterio, Scrantono, 
Wilkes-Barre ir kitus, atvažiuoti 
pas mus ir dalyvauti mūsų ren- 
giamąjam pokily, kuris įvyks 
spalio 16-tą dieną. Mat, tą die
ną mes rengiame koncertą ir va
karienę dienraščio “Laisvės” 

4 naudai. Programą pildys Aid- 
balsiai iš Brooklyno. Pasitikime, 
kad minėtų kolonijų draugai 
įvertinis mūsų pakvietimą ir da
lyvaus šiame parengime. Lauk- 

• sime!
Lietuvių Frakcija.

Lawrence, Mass
ALDLD 37 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 15 d., 7 v. v., L. U. 
Kliubo svetainėje. Visi nariai 
būkit susirinkime, nes turėsim 
apsvarstyti daug svarbių daly
kų. Taipgi turėsim išrinkti de
legatus į 7 Apskričio konferen
ciją, kuri atsibus 16 d. (kurio 
mėnesio?—Red.), So. Bostone. 
Turėsim išrinkti darbininkus 
bendram parengimui su LDS 
125 kuopa. Yra ir kitų svarbių 
dalykų aptarti.

Sekr. 5. Penkduskas.

Fašistai Užėmę Cangas de 
Onis, Asturijos Fronte

Hendaye> Francijos-Ispa- 
t nijos pasienis.—Gen. Fran

co fašistai sakosi jau užė- 
X mę miestelį Gangas de Onis, 

už 30 mylilį nuo Gijono, As- 
turijoj, šiaurinėj, Ispanijoj. 
Praneša, kad iŠžudę šimtus 
liaudies milicininkų. Bet 
Asturijos mainieriai turi 
vilties dar per žiemą, apgint 
Gi joną, 'prieplaukos miestą.

Ispanijos Gynimo Ministerija 
Kelsis į Barcelona

Perpįgųan, Krane.—Ispa
nijos konsulas sako, jog res
publikos gynimo ministerija 

’ rengiasi persikraustyt iŠ 
Vale nei jos į Barceloną. nes 
Barcelonoj yra svarbiausi 
valdžios ginklų ir amunici
jos fabrikai. Jis užginčija 
girdus, būk visa Ispani
jos valdžia planuoja persi
kelt į Barcelona

Po baisaus mūšio Ispanijos miestelyje Belchite, kurį paėmė / 
liaudiečiai, moterys renka savo daiktus.

Ateinantieji Rinkiniai New Jersey
Kaip jau žinoma, į New Jer

sey gubernatoriaus vietą praei
tuose “primary” nominacijų bal
savimuose republikonų p-jos ir 
Hoffmano mašinos kandidatas 
Clifford R. Powell tapo begailes- 
tingai supliektas.

Nominacijų balsavime laimė
jo ligi šiol buvęs neprigulmin- 
gas kandidatas republikonų par
tijoj ir remiamas New Jersey 
Labor Nonpartisan Lygos, Les
ter H. Clee.

Kitas kandidatas laimėjo bal
savime, tai Harry Moore, buvęs 
keletą sykių New Jersey guber
natorium, demokratų partijos 
narys ir korupcingos Hague ma
šinos įrankis.

Lester H. Clee kandidatūrą 
nominacijose rėmė New Jersey 
Labor Nonpartisan League, su
organizuota per įvairias darbo 
unijas manydama, kad šis bent 
šiek tiek rems minimum darbo 
unijų reikalavimus.

Nėra abejonės, kad New Jer
sey piliečiai, nepakęsdami Hoff
mano skebinės politiko^, bei 
Hague korupcingos mašinos, 
didžiumoj balsavo už Lester H. 
Clee kandidatūrą.

Bet po “primary!’ balsavimų, 
republikonų mašina vadovybėje 
skebinio gubernatoriaus Hoff
mano, dėjo visas pastangas 
įtraukt į savo pinkles Lester H. 
Clee. Na, tas ir pasisekė, nes pa
skutiniais daviniais šis kandi
datas griežtai atsisakė remti 
Labor Nonpartisan League mi
nimum reikalavimus.

Paskutiniame savo pareiški
me, sulyg “New York Post” pa
davimų, spalio 7 dieną Labor 
Nonpartisan League pirminin
kas Carl Holderman sako, kad 
ši Lyga griežtai atmeta jam 
duotą sąlyginę paramą jų lai
kyto j konvencijoj, rugpjūčio 29 
dieną, Newark, N. J.

Toliaus savo pareiškime mi
nėtos Lygos pirmininkas išve- 
džioja, jog siūloma republikonų 
partijos ir Lester H. Clee plat
forma yra “įžeidimas” šios Vals
tijos inteligentiškų darbo vyrų 
ir moterų.

Didžiausią klaidą, padarė šios 
valstijos darbo unijų vadai, pa
sitikėdami individualiam politi
kierių! ir suorganizuodami siau
rą Labor Nonpartisan League.

Prieš rinkimus reikėjo suor
ganizuoti platoką darbo partiją 
ir pastatyti savo kandidatus. /

Šiame reikale New Jersey Ko
munistų Partija atvejų-atvejais 
ragino darbo unijų vadus tą pa
daryti.

Šią kląidą jau pamatė ir La
bor Nonpartisan League, bet 
gana vėlokai, nes veikiausiai'po 
rinkimų vėl New Jersey valstiją 
valdys tie patys politikieriai.

Labor Nonpartisan League 
pirmininkas savo kalboj per ra
dio stotį, WNEW, spalio 8 die
ną pranešė, kad yra daroma 
žingsniai organizavimui plačios 
New Jersey Darbo Partijos jų 
šaukiamo j konvencijoj gruodžio 
mėnesį.

munistų Partija permatė šį da-i 
lyką, pastatydama savo kandi
datą, Frank Chandler, į New 
Jersey gubernatoriaus vietą.

Šį kandidatą užgyrė nesenai 
atsibuvusi partijos ratifikacijos 
konvencija spalio 2 dieną, New
ark, N. J. Ratifikacijos konven
cijoj Dreamland Academy daly
vavo apie 500 žmonių.

•Tai vienintelis darbo žmonių 
kandidatas į New Jersey guber
natoriaus urėdą. Jį turėtų rem
ti visi pažangūs piliečiai, ku
riems iš tikrųjų rūpi panaikint 
šioj valstijoj Morganų ir Du 
Pc|ntu viešpatavimas.

D. K-tis.

JAPONŲ LAKŪNAI NAI
KINA MIESTUS, KAIMUS 

PER 1,500 MYLIŲ

ew Jersey Ko-

'' '

Srranton, Pa
Rugs. 29 ALDLD 39 kuopos 

mėnesiniam susirinkime svars
tyta kuopos korespondento pa
rašyta (Kur?—Red.), kurioje 
buvo .rašoma, kad draugo P. 
Šlekaičio vietoj išrinktas drg. R. 
Janušaitis, kuris turės eiti par
eigas “1<” agento. Kuopa vien
balsiai nutarė pataisyt kuopos 
korespondento klaidą, kad ALD 
LD 39 kp. nutarė turėt savo nuo
latinį “Laisvės” agentą. Taip ir 
padarė: išrinko d. Janušaitį, 
bet ne Šlekaičio vieton, kaip ko
respondento buvo rašyta, šie- j 
kaitis pasilieka savo vietoj. Lai 
minėti draugai dirba savo vie
tose.

Didieji vėžiai-lobsteriai 
septynioliką sykių maino 
savo žievę-kiautus pirmais 
gyvenimo metais.

Springfield, Ill
Rugs. 19 d. užsimušė Juozas 

Okoskis, 22 m. amžiaus, kris
damas su orlaiviu žemyn. Kai 
orlaivis nukrito, 
buvo gyvas, bet labai sužeis
tas. Nugabentas ligoninėn, 
tuoj mirė.

Jis mokinosi skrajoti ir bu
vo jau gerokai pramokęs. Gai
la jauno ir gabaus vaikino. 
Liūdi jo tėvai ir seselė Elzbie
ta. Liūdi visi, kurie Juozą pa
žino.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

L.D.S. 123. kp. bulvių kepimo drau
giškas nuvažiavimas įvyks šį sekma
dienį, spalių 17 d., 10 vai. ryto, West 
Wood beržynuose už žydų kapinių. 
Kurie norėtumėte linksmai laiką pra
leisti, prašome'atvažiuot, nes visi bus 
maloniai priimti. Bulves kepsime 
lietuviškai, ant žarijų ir prie bulvių 
turėsime silkių, lašinių ir alaus.

Kurie turite mašinas ii’ kurie ne
turite mašinų, susirinkite prie Ba- 
kanausko Svet., 10 vai. ryto, tai visi 
sykiu važiuosime delei geresnio vie
tos suradimo. Nuvešime ir tuos, ku
rie mašinų neturi. Įžanga visiems 
veltui. Jeigu tą dieną būtų lietus, 
tai išvažiavimas neįvyks.

Užkviečia Kom.
(242-243)'

SHENANDOAH, PA.
Juozas dar j Lyros Choro susirinkimas įvyks 

v ’ sekmadienį, 17 d. spalių, Najaus sve
tainėj, 7 vai. vakare. Draugai choris
tai ir choro rėmėjai, malonėkite visi 
dalyvauti šiame susirinkime. Kaip 
žinote, choro pamokos neįvyko per 
tūlą laiką, nes mokytoja buvo su
sirgus. Dabar sveiksta ir galėsime 
vėl laikyti repeticijas. Todėl drau
gai, turime daug svarbių dalykų ap
tarti šiame susirinkime.

—Choro Org.
(242-243)

Wilkes-Barre, Pa.
Spalių 17-tą d. yra ruošiamas di

delis bankietas paminėjimui Ameri
kos Komunistų Partijos 18 metų gy
vavimo šioje šalyje. Bus gerų kalbė
tojų iš kitur ir vietinių. Taipgi ki-

DETROIT, MICH.
Skani Vakarienė su Šokiais

Draugijų Svetainės Komitetas ruo
šia skanią vakarienę spalių 17 d. 
8 vai. vak. Draugijų Svet., 409 Por
ter St. Valgiai ir gėrimai veltui, šo
kiai prie puikios muzikos. Įžanga 
vyram $1.00, moterim 75c. Gaspadi- 
nės dd. Steponkevičienė, Jakštienė, 
Urboniute sako, kad vakarienė susi
dės iš kelių skirtingų valgių. Drg. 
J. J. Butkus turi sutaisęs Pilviškių 
muzikantų skaitlingą orkestrą—grieš 
smagiausius šokius. Todėl nepraleis
kite šio puikaus vakaro, smagiai ir 
draugiškai pasilinksminti ir paremti 
Draugijų Svetainės palaikymą.

Kom.
(241-243)

Rugs. 21 d. Andrius Skrele
vens, lietuvis, peršovė Andrių 
Sušinską ir jo žmoną Delia, 
kurie kankinasi ligoninėje. Po
licijai kvočiant, A. Skrelevens 
sakė, kad pašovęs dėlto, kam j tokių pamarginimų, gerų valgių n
jį kolioję.

Sušinskas ir jo žmona yra 
Progressive Miners’ unijoj, o 
A. Skrelevens yra United Mine 
Workers of America unijos 
nariu. Dėlto daugiausiai su
sišaudymas ir įvyko.

gėrimų. Vietos ir apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Vieta—325
E. Market St., 7 v. v. Kviečiame 
sus

VI-

ir visas dalyvauti.
Rengėjai.

v r: ' ' - (242-243)

PANIURĘS 
VAKARE

bet

RYTE
LINKSMAS

Shanghai, spal. 12. — Ja- x Jau dvi ;savfljt|es, kaip pikie- 
■ - - vadinama

B. Mine. Kompanija paskelbė, 
; kad atidaro kasyklą ir pradė
sianti dirbti. Pasiilgę darbo, 
darbininkai grįžo dirbti. Kom- 

, eikit' dirbti po

ponų lakūnai bombardavo 
chinų miestus ir kaimus 
1,500 mylių ilgio lanke nuo 
Shantungo iki Kantono. Be 
kitko sunaikino senių prie- panij'a‘sako,’ L.... ....... x,„
glaudes namų Kantone, is"(UnitedMineWorkersofAme- 
zudydami tuzinus žmonių. .! rica kontraktu. Pirmiau ši 

1-., kompanija turėjo padariusi 
kontraktą su Progressive Min
ers unija. Darbininkai,-priklau
są prie Progressive ^Miners, uni
jos , atsisakė eiti dirbti ir pra
dėjo pikietuoti, saugodami, 
kad kiti neužimtų darbų.

Pirmįą dieną po mainos ati
darymo, tik 13 nusileido dirb
ti. ’

Šerifai saugoja, kad niekas 
se. St. Francis ligoninei prida- neturėtų ginklo. Visi, vadina- 
vė pareiškimus 400 merginų, no- si, vargsta ir tęsia kovą. Bu- 
rėjusių išsimokyti slaugėmis, vo skelbta, kad spalio 7 d. at-

, „—— .—

1 neatvyko. Dabar sakoma, kad 
jis atvažiuos spalio 25 d. Ma
tyt, kad valdžia mažai paiso. 
Ateitis parodys, kas paims vir
šų.

žudydami tuzinus žmonių. .
Chinų priešorlaivinė ka- 

nuolė nukirto japonų lėktu
vą Soochowe.

Hartford, Conn
Jaunos merginos, neturėda

mos vilties gauti geresnio darbo, 
šimtais prašosi dirbti ligoninė-

Bet tik 89 tapo priimtos. Hart- Į važiuos valdžios žmogus, bet
fordo ligoninei 387 merginos pa
davė aplikacijas, o priimta tik 
57. Kitos visos atmestos, kaipo 
fiziškai netinkamos ir maža- 
mokslės.

Hartfordo apielinkės vieškelių 
(highways) darbininkai, savo 
susirinkime spalio 6 d., nutarė 
susiorganizuoti į uniją po ADF 
vėliava. Ir keli lietuviai dirba 
prie to darbo. Jie neturėtų atsi
likti nuo organizavimosi: Rei
kia visiem žinoti, kad kur vie
nybė, ten ir stiprybė.

Neva “Teisingi” Pelnai
. Velionis senis J. D. Ro- 
ckefelleris buvo, įdėjęs tik 
420 tūkstančių doleriu ka
pitalo į Mesabi geležies ka
syklas. Paskui jas parda- 
vė už 79 milionus dolerių. 
Taigi darbininkų triūsas 
ten davė 78 milionus ir pu
sę pelno Rockefelleriui, vien 
tik parduodant kasyklas. Q 
kiek milionų jam pirmiau 
suplaukė iš darbininkų ga
minamos geležies,/ kuomet 
pats Rockefelleris nė vienu 
pirštu neprisidėjo prie to 
darbo. Bet tai vadinasi “tei
singas” uždarbis kapitalisti
nėje “tvarkoje”!

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų;

PITTSBURGH, PA.
Spalių 17 d., APLA 7-ta kp. ren

gia Card Party L.M-D. Svet., 
vai. vak. širdingai kviečiame Pitts- 
burgho ir iš apylinkes visuomenę da
lyvauti, nes bus duodama gražios do
vanos. Taipgi bus duodama išlaimė- 
jimo tikietai prie įžangos. Laimėji
mai

7:30

bus lietuviški produktai.
Kviečia visu Rengėjai.

(242-243)

WILKES-BARRE, PA.
L.D.S. 7 kp. paskaita kaip maitin

tis, kad būti sveiku, įvyks sekmadie
nį, spalių 24 d. B. Poteliūno Svet., 
53 Bank St. ir kampas Stanton St. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Šią pas
kaitą parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, 
skaitys prelegentas J. V. Stankevi
čius. Prašome visų skaitlingai da
lyvauti. Nepraleiskite progos, būsite 
patenkinti. Rengėjai.

(242-243)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp rengia “Oyster 

Roast,” sekmadienį, spalių (Oct.) 17 
d. Pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki vėlai nakties. M. Kučinsko (Beer 
Garden) palei Patapsco tiltą, Lans
downe, Md. Įžanga 35c. asmeniui.

Kviečia Rengėjai.
(241-243)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 17 d. Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Pradžia 
1-mą vai. po pietų. Į šį susirinkimą 
yra kviečiami nariai, šio judėjimo 
sirnjohtikaf f#“priMrėjaf,‘ nes šiame; 
susirinkime bus sva'rstoipa pląnai, 
kaip’ paskleisti apšvietos tarpe reli
giniai suklaidintų darbininkų ir pri
sirengimo prie didelių prakalbų, ku
riose Dr. M. D. Palevičius ir A. M. 
Metelionis pasižadėjo kalbėti. Nuošir
džiai kviečia visus LLEKD Valdyba.

(241-243)

ELIZABETH, N. J.
Pasarga ALDLD 54 kp. nariams: 

Kadangi 20 d. spalio pripuola “Lith
uanian Building Loan” metinis su
sirinkimas, kuriame dalyvaus dau
gelio mūsų narių, todėl ALDLD 54 
kp. susirinkimas atidėtas ant kitos 
dienos, 21 d. spalių 8 vai. vakare.

Čeverykų dirbtuvė, po mė
nesio su viršum stovėjimo už
sidarius, pradėjo dirbt. Vieni 
darbininkai dirba ilgiau, o ki
ti visai po trumpai. Mat, dar 
nėra sutvarkytas nuo kavalkų 
dirbančių darbas. Kai ši dirb
tuvė dirba pilną laiką, .' tai 
samdo kokią 700 darbininkų. 
Unija čia kol kas dar nesusi- 
tvėrė, kadangi dauguma dar
bininkų unijos dar neįvertina. 
O tas kompanijai labai tinka.

Traktorių ir visokių žemės 
apdirbimo miašinų išdirbystė 
pradėjo dirbti (Praeitą žiemą 
ji buvo apdegusi). Tai vis po 
biskio darbai dauginasi, o dar
bo žmonės to tik ir laukia.

* Pabaigtas tiJsti per upę 
Sangamon naujas tiltas. Gra
žus, padarytas iš plieno ir ce
mento. Prie jo pastatymo 
darbo buvo su mašinomis ir 
paprasto. -

Mūsų miesto gatvės taiso
mos ir 
smala, o amt tos smalos—ma
ži, balti akmenėliai. Dar daug 
gatvių iki šiol buvo nebrukuo
tos, paskendusios purve.

gerinamos. Pilama

Viena geležinkelio kompa
nija statys naują traukinių 
stptį, bet kontraktas dar nėra

LOWELL, MASS.
* Spalių 16 d. įvyks nepaprastas pa
rengimas: Lawrence, Nashua ir Ha
verhill lietuviai suvažiuos į keturių 
miestų rengiamas • vakaruškas ALD 
LD kuopų. Įvyks Lowellio Darbinin
kų Centro Kliubo Svet., 338 Central 
St., Lowell, Mass. Apart kitokių įvai
rumų, tą vakarą gros publikos my
limi harmonistai jaunuoliai Bilidukai 
iš Graniteville, Mass. Ar daug tokių 
rasis, kurie kur nors kitur gaišuotų 
ir jausmais kankintųsi, kad jie ne 
tame puikiame parengime, kur ketu
rių miestų lietuviai suvažiavę ir i 
smagiai ūžia?

Gerbiamieji, nesikankinkite berei
kalingai. Užprašome jus visus daly
vauti 
karu, 
tai.

čia ir sykių gėrėtis smagiu va- 
Įžanga visiems lygi: 15c. ypa-

Kom. narys, J. M. Karsonas.
(242-243)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. šaukia labai svar

bų pažangiųjų lietuvių susirinkimą, 
kuris įvyks spalių 17 d., 1937 m., 
kaip 2 vai. po pietų, tai yra sekantį 
sekmadienį. Susirinkimas įvyks Ita
lų Kliubo kambariuose, 1252 Provi
dence Rd. šiame susirinkime daly
vaus draugė Bondžinskaitė ir darys 
pranešimą svarbiais klausimais. To
dėl visus pažangiuosius draugus ir 
drauges širdingai kviečia atsilankyti 
ir atsivesti savo draugus bei drau- , 
ges į šį, taip svarbų, susirinkimą. 
Visus širdingai kviečia ALDLD 30 
kuopa,

(242-243)

MINERSVILLE, PA.
Balius—Card Party

Rengia APLA 48-ta kp. įvyks 16 
d. spalių, 7-tą vai. vak. Darb. Svet. 
Kviečiame Minersvillės ir apylinkės 
gyventojus dalyvauti mūsų rengiama
me baliuje ir Card Party. Užtikri
name, kad visi linksmai laiką pra
leis ir pasišoks smagiai prie geros 
orkestras. Kom,

(242-244)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14-kp. susirinkimas įvyks 

spalių* 17-tą d. 7 vąl. vak; Lietuvių 
Svetaipėję. Visi nariai yra kviečiamą 
dalyvauti ir užsimokėti metines duok-

PIENU
Vėsus, šviežias pienas tikrai 
šarmiškai veikia. Stiklas va
kare ... kitas ryte ... pagel
bėję apvalyt jūsų sistemą 
nuo rūgščių nuodų, susida
rančių per nuovargį.The Bu
reau of Milk Publicity, Al
bany.

kada jūs

ŠARM1NATES
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Puslapis šeštas LAISVĖ Ketvirtad., Spalio

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Reikalinga apysenio vyro prižiūrė

ti didelį namą. Ant vietos gaus val
gį ir guolį. Del daugiau informacijų i 
kreipkitės pas: P. Nassau, 285 Sche
nectady Ave., Brooklyn, N. Y. Apt. 
3-B. Klauskite “Superintendent.” Va
žiuodami, imkite Ralph-Reid Avė. ka
rą ir išlipkite ant Union St.

(238-242)

FRANK DOMIKA1T1S
RESTAURACIJA

3 
s

Darbininkų Balsas 
Per Radio

Šį Vakarą AIDED Susirinki
mas ir Prelekcija

Brooklyniečiai Dirba 
Darbininkų Spaudai

Bučeriai Grasina Kitu 
Mėsos Streiku

Komunistų Partija turi sutar
tis su įvairiomis .radio stotimis 
radio prakalboms per visą šį 
mėnesį. Prakalbas sako žymiau
si New Yorko-Brooklyno kandi
datai. K. P. prašo narius ir sim- 
patikus įsitėmyti dienas ir ne 
tik patiem išgirsti prakalbas, 
bet skelbti tas valandas kitiems, 
o kam išgalima, suruošti savo 
namuose radio klausytojų vaka
rėlius, kuriuose ne vienas pirmu 
kartu išgirs komunistų kalbėto
ją. Prakalbos tęsis po 15 minu
čių ir po pusę valandos, čion 
paduodama tik pradžios laikas.

RADIO PRAKALBOS

Ketvirtadienio vakarą, 14 
spalių, ALDLD 1-ma kuopa tu
rės susirinkimą su prelekcija 
apie Chinijos ir Japonijos padė
tį. Prelekcija duos D. M. šoloms- 
kas, ALDLD Centro sekretorius. 
Ją svarbu išgirst nariams ir ne 
nariams, dėlto kuopa kviečia ir 
nepriklausančius kuopoje daly
vauti šiame susirinkime ir iš
girsti prelekcija.

Susirinkimo pradžia 8 vai. Iš 
pradžių bus atlikti skubieji 
kuopos reikalai, o paskiau— 
prelekcija. Prašome visus susi
rinkt laiku, kad turėtume pa
kankamai laiko gvildenimui 
klausimo, kuriuos šiandiena yra 
labai susirūpinęs visas pasaulis.

Brooklyniečiai antradienį vėl 
atsiuntė $3,205 “Daily Worke- 
rio” ir naujų darbininkiškų 
dienraščių fondan. Iš tos sumos 
Queens Apskritys atsiuntė $1,- 
005, Kings—$2,200. Kings Ap
skritys nuo pereito penktadienio 
atsiuntė $5,000.

LDS 1-mos Kuopos Linksmas 
Vakarėlis

15 
15 
17 
17
17 
19 
20 
20
20 
22

22
24
24
24

7 vai. vak—I. Begun
10 vai. vak.—I. Amter 
10:15 ryto—Angliškai. 
11:30 ryto—Angliškai 
3:45 po-p.—M. Lamar 
9:15 vai vak.—Žydiškai 
8:45 vai. vak.—Cacchione 
9:30 vai. vak.—Jaunuolis 
10 vai. vak.—Nepaskirta 
7 v. vak.—Ben Davis, Jr.

10 vai. vak. — I. Amter 
10:15 ryto—Carl Vedro 
11:30 ryto—Nepaskirta 
3:45 p. p.—Itališkai.

Diena-Stotis - Laikas - Kalbėtojas
WJZ
WMCA
WMCA
WINS
WINS
WFAB
WJZ
WMCA
WMCA
WJZir
WINS
WMCA
WMCA
WINS
WINS

Ben Davis, Jr., pagarsėjusio 
negro advokato ir žurnalisto, 
prakalba bus perduoda ir vieti
nių stočių N. Y. valstijos mies
tuose: Albany, Utica, Syracuse, 
Buffalo, Binghamton.

Iš Pamoką “Išdykusi Pati”
Praėjusį sekmadienį ^Lais

vės” Svetainėje buvo pamokos 
komedijos “Išdykusi Pati”. 
Šitose pamokose buvo lavina
mas aktorių balsas. Režisie
rius J. Juška dėjo visas pas
tangas, kad visi aktoriai 18š- 
dami garsiai kalbėtų ir kad su 
širdies sujudimu ir jausmingai 
ištartų žodžius. Jis sako: “Pir
ma aktorius turi jaust, suju- 
dint savo širdį, tai tik tada iš 
jo gerklės pilsis jausmingas 
balsas ir atsakys veikalo žodžių 
prasmei, o ne kitaip. Pasakyti 
gi žodžiai be jausmo, be šir
dies sujudinimo palieka ma
žaverčiai, o kartais ir visai be 
vertės.” Toliau buvo nurodo
mas balso smarkumas arba mie- 
ra. Pagal nurodymą, tai lo
šėjų balsas dalinasi į tris da
lis arba mieras: Pirma balso 
miera—sau po nosimi, antra 
artimai publikai, trečia—toli
mai. Taigi ir buvo nurodyta, 
kad lošiant reikia vartoti bal
sas tolimai publikai, taip, kad 
girdėtų gale svetainės sėdintie-

Iš šitų pamokų atrodo, kad 
lošiant komediją spalio 31-mą 
dieną, Labor Lyceum Svetainė
je, aktorių balsas bus girdimas 
ne tik svetainėje, bet ir lauke.

Komikas.

Streikas Sumažino Daily 
Eagle Skaitytojus

Streikuojanti Laikraštininkų 
Gildijos nariai sako, kad unijų 
ir masinių organizacijų para
ma Brooklyno Daily Eagle re
dakcinio štabo streikuojautiem 
darbininkAm sumažino Eagle 
cirkuliaciją per pusę.

Gildijos sekretorius I. Kauf
man sako, kad ir garsinimai 
įvairių biznių tame laikraštyje 
sumažėjo rugsėjo mėnesį, kuo
met kituose laikraščiuose paki
lo. atsiekta pikietu ir nepir
kimu pas tuos, kurie skelbiasi 
užstreikuotam laikraštyje.

Kūrenamojo gaso eksplo
zija ant vietos užmušė Mrs. 
Adams, jos virtuvėj, Rich
mond, Rd., Staten Island. Ma
nama, kad iš kiaurų ar ne pil
nai užsuktų kranelių buvo pri
ėję gaso, kuris eksplodavo už
žiebus degtuką.

Majoras Kalbės Septyniolikoj 
Darbo Partijos Mitingų

majoras 
spečialės 
sakymu

Šį sekmadienį, spalių 17 d., 
įvyks linksmas vakarėlis, kurį 
ruošia LDS 1-ma kuopa. Visi 
LDS 1-mos kuopos nariai yra 
kviečiami dalyvauti šiame vaka
rėlyje ir paremti savo kuopą. 
Turėsime skanių užkandžių, gė
rimų ir galėsime smagiai pasi
šokti prie Kazakevičiaus orkes- 
tros.

Pradžia 5-tą vai. vakaro, ‘Lai
vės’ Svet., 419 Lorimer St. Įžan
ga vyram 35 c.—moterim 25 c.

Todėl dar karta kviečiame 
skaitlingai dalyvauti vakarėlyje. 
Atsiveskite su savim ii* savo pa
žįstamus, kaimynus.

Košernos mėsos bučeriai įtei
kė mėsos skerdyklų ir pakavi
mo šapų savininkams notą, ku
rioj duoda laiko iki penktadie
niui numušimui mėsos 
Jei to nebus, penktadienį 
riai iš naujo skelbs mėsos 
ką.

Mėsos pakuoto jai buvo 
leidę bučeriam, bet kaip tik 
“stapičius” tapo atšauktas ir 
mėsos pareikalavimas pasiekė 
pirmesnį laipsnį ir dar pakilo, 
taip greit jie vėl užkėlė kainas 
iki aukščiausio laipsnio, koks bu
vo prieš paskelbimą “stapičiaus” 
pora savaičių atgal. Pakuotojai 
aiškinasi, kad tai esą dėl stokos 
mėsos, bet bučeriai sako, kad tą 
“stoką” padaro patys pakuoto
jai, kad pakėlus kainas.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fornišiuoti kam

bariai Jabai patogioje gyvenimo vie
toje ir kaina bei randa žema. Kreip
kitės šiuo antrašu: A. Sinušas, 690 
Fairview Ave., Brooklyn, N. Y. (Rid
gewood), Ant antru lubų.

(240-242)

kainų.
buče-

. strei-

nusi-

Bedarbiai Demonstruos 
Prie City Hali

PA JIEŠKOJIMAI
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417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

LaGuardia nevedė 
rinkimų kampanijos 
prakalbų, bet dabar, kaip pra
neša Am. Darbo Partijos šios 
valstijos sekretorius Alex Rose, 
majoras kalbės septyniolikoj di
delių ADP mitingų. Jis taipgi 
kalbės ir fusionistų suruoštuose 
mitinguose.

Darbo Partija turėsianti apie 
150 didelių mitingų bėgiu šios 
rinkimų kampanijos. x

Majoras šį vakarą kalbės bus Dienos prakalboj, komunis- 
Yorkville Casino, penktadienį— tų kandidatas į “councilmanus” 
Th. Roosevelt High School, šeš
tadienį — Queens, ir pirmadienį 
—Kings darbiečiams.

Amteris Šaukė Nugalėt 
Torių Kandidatą

Kalbėdamas per radio Colum-

‘Kuo Baigsis Karas Ispanijoj’
Toje temoje kalbės pasauliniai 

garsus rašytojas Ralph Bates, 
ką tik sugrįžęs iš Ispanijos, kur 
jis buvo kapitonu Tarptautinėj 
Brigadoj.- Prakalbą sakys Lin- 
colno Brigados Draugų 
rikos Rašytojų Lygos 
suruoštame masiniame 
šį penktadienį, Mecca

ir Ame- 
bendrai 
mitinge 
Temple,

I. Amter ragino visas progre- 
syves spėkas susiburti nugalėji
mui reakcionierių, kurių kandi
datu į majorus yra Jeremiah T. 
Mahoney. Jis ragino miesto bal
suotojus priimti Am. Darbo Par
tijos platformą, jei nori nugalėt 
reakciją. Tačiau, sako Amteris, 
tik socializmas panaikins visus 
kapitalistinės sistemos blogumus 
ir dėlto komunistų galutinu sie
kiu yra įsteigimas socializmo.

Apskaičiuojama, kad 8,000 be
darbių ir vartotojų, taipgi bro
liškų organizacijų atstovų daly
vaus demonstracijoj prie City 
Hali šį šeštadienį. Jie reikalaus, 
kad Sąmatų Taryba paskirtų 
40 nuošimčių daugiau pinigų be
darbių pašalpai.

Dalyvaus ir unijos, ypatingai 
turinčios daug bedarbių narių. 
Unijoms įmatoma didelis pavo
jus, jei bedarbiai nebus aprū
pinti darbais arba tinkama pa
šalpa. Badaujančius žmones 
sunku išlaikyt nuo ėmimo darbo 
bile algomis, o tas blogina są
lygas visiems dirbantiems.

, Stanislovas Balchunas
Aukščiau yra atvaizdas Sta

nislovo Balchuno, kuris pirmiau 
gyveno Ashland, Pa. Kas žinote, 
kur jis dabar randasi malonė
kite pranešti žemiau paduotu 
antrašu arba tegul pats atsi
šaukia. Jo brolis, Charles Bal
chunas mirė ir jam paliko tur
to. odei yra prašomas atsišauk
ti laike 60 dienų.

(Advokatas)
CHARLES S. CHELEDEN
1316 N. American Bldg., 

Philadelphia, Pa.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandų sekmadieniais.

Teatru Rengėjų Atydai!

Bates seniau yra gyvenęs Is-< 
panijoj 9 metus ir kartkartėmis 
apkeliavęs skersai ir išilgai šalį, 
tad jam Ispanijos žmonės ir jų 
gyvenimo sąlygos puikiai pažįs
tamos. Jo novelės “Liesi žmo
nės” ir “Alyvų Laukas” liečia 
nuvertimą monarchijos ir įstei
gimą respublikos Ispanijoj.

xIškilus karui, Bates nebeiš
kentė nepadėjęs Ispanijos žmo
nėms kuo daugiau, negu plunks
na,—jis ėmėsi šautuvo ir nuėjo 
'į frontą kariaut prieš fašistus, 
kur ir vėl grįžš po apkeliavimo 
J. V. ir Kanados su prakalbomis 
apie Ispaniją.

Pranešu, kad komedijos “Iš
dykus Pati” aktorių jau visas 
laikas užimtas 
nemažai 
lošt.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N, Y.

Šiuomi pranešame, kad Šv. Jurgio 
Draugystės metinis balius įvyks šeš
tadienį, lapkr. (Nov.) 27, Grand Pa
radise Ballroom, 318 Grand St., pra
džia 6:30 vai. vakare. Įžanga 40c. 
Prašome kitų Draugijų tų dieną nieko 
nęrengt ir kviečiame dalyvauti mūsų 
baliuje. , —Kom.

(242-243)

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS /
nuo 1—S dieną ir nuo 7—8 vakare

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barber i ai 
Prielankus Patarnavimas

306 UniDn Avė.
Brooklyn^ N; Yl

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Grabinius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

vietų
iki kalėdų, nes 
esam apsiėmę

manote kviestkurie 
minėtos komedijos ak-

Taigi, 
aukščiau 
torius lošt, tai galit kviest tik 
po kalėdų, o ne pirmiau. Gi po 
kalėdų dar niekur neapsiėmę.

Pirmu kartu komedija bus lo
šiama spalio (Oct.) 31-mą die
ną, Labor Lyceum Svetainėje, 
Brooklyn, N. Y.

J. Juška.

Ateities Žiedui ir Tėvam

REIKALAVIMAI
Rteikalinga moteris dirbti prie abel- 

no namų darbo. Alga $10 į savai
tę. Kreipkitės pas: S. Rosenblum, 
207 Hooper St., Brooklyn, N. Y. 3 
vai. po pietų, basement. (242-247)

Reikalingas patyręs mėsos pjaus
tytojas ir žinantis apie grocernės 
darbą. Darbas privatinėj krautuvėj. 
Kriepkitės šiuo antrašu 414 W. Berks 
St., Philadelphia, Pa.

(241-243)

Reikalingas vyras dirbti ant far- 
mos prie malkų kirtimo. Atlygini
mas $5.00 j mėnesį kartu su valgiu 
ir guoliu. Atsišaukite į “Laisvę”. .

(241-242)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. Notary Public Tel. Stagg 2-5043

- Prasidėjo Nagrinėjimas 
Miesto Sąmatos

įvairių organizacijų

New Yorko Miesto sąmatos 
1938 metams viešas nagrinėji
mas prasidėjo trečiadienį ir tę
sis šiandien. Jame gali dalyvaut 

atstovai.
Sekamą savaitę dar bus per- 
svarstoma Sąmatų (btidžeto) 
Taryboje pirm, negu perduos 
Aldermanų Tarybai.' Pastaroji 
turi teisę numažint sąmatą, bet 
negali didint. Viso 1938 m. nu
matyta $589,000,000 sąmata, 

i kuri yra $22,000,000 didesnė 
pereitos.

šeštadienį, 2 vai. dieną, pra
sideda Ateities žiedo lietuvių 
kalbos ir rašto pamokos. Nors, 
visiem buvusiem mokiniam ir 
A. ž. nariam išsiuntinėtos atvi
rutės, bet gali daugelis jų negau
ti, ypač tie, kurie persikraustė. 
Taigi, visi Ateities žiedo nariai 
ir norinti lankyti A. ž. mokyklė
lę būkite “Laisvės” svetainėje 
spalių 16 d., 2 vai. Kurie gali, 
ir tėvai prašomi būti.

t A. ž. Komisija.

Reikalingą mergina dirbti abelną 
darbą prie pagaminimo valgių. Va
landos: nuo 8-nių iki 4-rių po pietų. 
Nereikia dirbti sekmadieniais. Nuo
latinis darbas norinčiai dirbti. Kreip
kitės pas A. Bergman, 571 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

(241-243)*

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
Ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, • patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Ir Agentai Unijistaj

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Lietuvių Anglių Kompanija
' Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

Vėl Pikietuos Borden 
Kompaniją

Progresyvių Moterų 'taryba 
ketvirtadienį šaukia kitą masi
nį pikietą prie Borden Pieno 
Kompanijos bildingo, 180th St. 
ir Park Ave., Bronx, protestui 
prieš aukštas pieno kainas. Toki 
pikietai jau yra buvę prie Bor
den ir Sheffield Kompanijos 
raštinių Bronxe ir Brookiyne.

Susiorganizavę į Industrial 
Insurance Agents Unijos Lo
kalų 30, CIO, apdraudų kom
panijų darbininkai turėjo ma-' 
sinį mitingą Manhattan Opera 
House, kur 4,500 perpildė sve
tainę ir 1,500 netilpusių sto
vėjo lauke. Jie pradeda or
ganizavimo n e o r ganizuotų 
kampaniją.

Mitinge pranešta, kad Co
lonial Life Insurance jau su
organizuota visi, Prudential— 
85 nuošimčiai, ir Metropolitan 
—80 nuoš. I

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
x 1 I >

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį 
* ••• 
Kaina 65c už Kvortą 

LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 
Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 

ir apsirūpinkite su medum.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street . Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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