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Tai bus, iš tikrųjų, įdomus 
momentas, kai tą knygą amba
sadoriui įteiks!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 

Metams

Auksinė Knyga, kurioj telpa 
virš 100,000 amerikiečių parašų 
sveikinant Sovietų Sąjungą 20 
metų Lapkričio Revoliucijos 
proga,, bus įteikta SSSR amba
sadoriui Amerikoj Trojanovs- 
kiui lapkričio 5 d., Carnegie 
Hall, New Yorke.

Šitoj knygoj randasi labai, 
daug parašų žymių amerikiečių, 
profesorių, menininkų, politikų, 
visuomenininkų, darbininkų va-
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KRISLAI
Auksinė Knyga.
Buvęs Vyskupas W. M.

Brownas.
Jo Vyriausias Obalsis.
Ką Jis Mėgo Skaityti?
Fašistas šmeižia Antaną

Litviną.
Rašo R. Mizara.

Buvęs episkopalų vyskupas 
Wm. M. Brown mirė. Per 20 
pastarųjų metų jis buvo labai 
artimas revoliuciniam darbinin
kų judėjimui: jį rėmė materia
liai ir moraliai; rėmė, kaip jis 
mokėjo ir galėjo.

Vyskupo Browno šūkis buvo:
“Užtikrinkite pasauliui demo

kratiją, ištremdami dievus iš 
dausų, o kapitalistus nuo že
mės.“

Jis daug skaitė; buvo nepa
prastai prasilavinęs žmogus ir 
parašė visą eilę knygų. “Komu
nistų Manifestas,” rašė jis, “yra 
marksizmo evangelija.”

“Kiekvieną dieną aš jo skai
tau po du puslapiu taip ištiki
mai, kaip kadaise skaitydavau 
kokį skyrių iš Jėzaus evangeli
jos; ir 'Manifesto' skaitymas 
teikia man kur kas didesnės nau
dos, negu teikdavo^ skaitymo? 
Jėzaus evangelijos.

Apie savo jaunystę^ ekskomu
nikuotas vyskupas šė: 
x “Mano tėvas pi laiko mi
rė Amerikos Civiliniam Kare; 
dėl to paškui iškriko jo šeimy
na; aš pristojau tarnauti pas 
vieną vokietį (farmerį), kurs 
mane pavertė visišku vergu; jis 
suardė man sveikatą, versda
mas mane be saiko dirbti, nepai
sydamas, koks kada buvo oras, 
ir neduodamas tinkamų drabu
žių bei avalinės; o kas labiausia 
—jis mane laikė tamsybėje; tuo 
būdu, kada, būdamas jau 21 m. i 
amžiaus, aš pradėjau mokintis, 
buvau pasodintas tik į ketvirtą 
skyrių pradinės mokyklos.

“Visą geriausį dalį savo su
brendusio gyvenimo aš sueikūo- 
jau, beskelbdamas krikščioniš
kos teologijos dogmas, kaipo tie
sas,—nors dabar aš, sykiu su 
milžiniška dauguma apsišvietu
sių žmonių, laikau tas teologijos 
pasakas, geriausiame atsitikime, 
tik tam tikrais ženklais (simbo
liais), o blogiausiame atsitikime 
—aršiausiomis niektikystėmis.”

Apie ką fašistas tik rašys, jis 
turi meluoti, turi savo priešą ap
šmeižti.

Tysliava dabar su purvais 
maišo nesenai sugrįžusį iš Is
panijos lietuvį anti-fašistą kovo
toją Antaną Litviną. “Vieny
bės” melagis apšaukia jį dezer
tyru. Girdi,

“Čia parbėgęs, tas dezerty
ras mūsų bolševikams padeda 
vilioti iš Am. lietuvių dole
rius. ...”

Kaip gi ištikrųjų su d. Litvi
nu esama? Bekovodamas su fa
šistais Ispanijoj, jis buvo du 
kartu sužeistas. Tuomet jis bu
vo paleistas iš armijos, kaip it 
daugelis kitų amerikiečių kovo
tojų. Jis galėjo, jei norėjo, pasi
likti Ispanijoj, dirbti kokį dar
bą, arba grįžti Amerikon. Jis 
pasirinko pastarąjį, nes žinojo, 
kad čia reikalinga Amerikos lie
tuviai supažindinti su dalykų pa
dėtimi Ispanijoj.

Antanas Litvinas parsivežė
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Vi«ų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasauli!

&

Sovietų Pagarbos Sa 
vaite Ispanijoje

Vyriausia Madrido Gatvė 
Bus Pavadinta Sovietų

Sąjungos Alėja
MADRID.— Ispanijos re

spublika paskyrė visą šią sa
vaitę išreikšt pagarbą Sovie
tų Sąjungai, mininčiai savo 
20 metų sukaktį.

Madride atidaryta specia- 
lė meno kūrinių paroda, mi
nėjimui sovietinės sukak
ties. Darbininkai, jaunuo
liai ir moterys daro iškilmin
gas eisenas pagerbti Sovie
tams, tikriesiems Ispanijos 
draugams. Sekmadienį tuo 
tikslu įvyksta didi sportų 
pramoga. Toj paskutinėj So
vietų minėjimo iškilmių die
noj bus atidengtas pamink
las Gran Via, svarbiausioj 
Madrido gatvėj. Nuo tos 
dienos Gran Via bus oficia
liai pavardinta Sovietų Są
jungos Alėja.

Sovietų sukakties minėji
mas turi ir kitą, naminę 
reikšmę—sukanka vieni me
tai nuo to laiko, kai fašistai 
dalinai apgulė Madridą.
Sovietinės Vėliavos, Stalino 

z Paveikslai
' \ i

Minint Sovietų 20 metų 
sukaktį, Madrido gatvės 
mirga milžiniškais paveiks
lais Lenino ir Stalino, ko- 
m u n i s t i niais obalsiais ir 
raudonomis ž v a i g ž dėmis, 
dažnai sudarytomis iš rožių, 
su Stalino paveikslais ir su 
Kūjo ir Pjautuvo ženklais. 
Ispaniškuose obalsiuose iš
reiškiama giliausia padėka 
Sovietų Sąjungai už parąmą 
atsilaikyt prieš fašistus; 
skelbiama vienybė su Sovie
tų šalim. Laikraščiai spaus
dina Stalino. paveikslus ir 
straipsnius apie Sovietų nu- 
veikimus. x

Ispanijos respublika jau 
pirmiau pasiuntė valdiškus 
savo sveikinimus Sovietų 
Sąjungai ir delegaciją su 
dovanomis į Maskvą.

Svarbiausia Madrido gat-

Už Ispanijos Laisvę Kritę 
Amerikiečiai Karžygiai

New York. — Abrahomo 
Lincolno Brigados Draugai 
gavo pranešimą, kad Ara- 
gono fronte, Ispanijoj, liko 
nukauti dar ’ šeši amerikie
čiai, kovoję po liaudies vėlia
va: James Doherty ir Ro
bert Walsh iš New Yorko, 
Stefan Cojeran ir Milo Dan- 
janovich iš Detroito, ir Louis 
Goslin ir Harity Kuryk (šių 
dviejų buvusi gyvenimo vie
ta nepaduodama).

Viena. — Nors Austrijos 
valdžia uždraudė rinkti au
kas nazių partijai1, bet na- 
ziai vis daro sau kolektas.

Ispanijos" respublikos ūyriausy- 
bęs ir kariuomenės vadų gra
siausius pagyrimus ir dėkavoji- 
mus. Jis išvyko iš ten kaipo did
vyris ir čia sugrįžo ir buvo pri
imtas kaipo tokis!

Tegu fašistų “Vienybės” Tys- 
liava jį šmeižia ir niekina. Nie
kas iš fašistų redaktoriaus ge
resnio ir nesitiki !

vė, busimoji Sovietų Sąjun
gos Alėja, per mylią išpuoš
ta kryžiavai sudėtomis Is
panijos ir Sovietų vėliavo
mis. Ant fabrikų, dirbtuvių 
ir prieš-fašistinių kliubų iš
kelta bei iškabinta milžiniš
kos vėliavos su raudonomis 
žvaigždėmis, su Sovietų žen
klu—Kūju ir Pjautuvu ir su 
Stalino paveikslais.

Liaudiečiai Puola Fašis
tus Madrido Srity

MADRID.— Ispanijos re
spublika sutelkė dideles ka
ro jėgas prieš fašistus Ma
drido fronte; atakuoja prie
šus Universiteto Mieste ir 
žygiuoja prieš fašistų pozici
jas Cuesta dela Reina srityj, 
20 mylių į pietus nuo Mad
rido, ir Aranjuez šone, į piė- 
tų rytus. „

Salamanca, I s p a nija. — 
Fašistai spėja, kad respubli- 
kiečiai dabar pradėtais oferi- 
syvos žygiais stengsis iššluot 
fašistus iš Madrido prie
miesčių ir paliuosuot miestą 
nuo dalinos jų apgulos.

Vyskupas William Montgomery Brown, kilnus 
darbininkų judėjimo draugas, miręs lapkr. 1 d.

Anglija Apglosto Gen, 
Franco Talkininkus

Ministeris Sako, Anglija Su- 
sirokuotų ir su Fašistų

Valdžia Ispanijoj
London. — Anglijos už

sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden lapkr; 1 d. 
seime nukalbėjo naudai Is
panijos fašistų. Vienas jo 
kalbos tikslas buvo nura
mint darbiečius ir pažan
gesnius liberalus, kurie kri-

Kodėl Italija Neduoda 
Savo Kolonijų Naziams?

Audringi Mūšiai Tekė
siančia Shanghajuj

E. BROWDERIO IR W. Z. FOSTERIO PAREIŠKI
MAS DEL VYSKUPO W. M. BROWN MIRTIES

Amerikos Komunistų Par- demokratijos ir taikos, prie- 
tijos generalis \ sekretorius šas barbariško fašizmo. Jo 
Earl Browdęr.. ir Partijos mirtį apgailėstaus visi my-

Wi. ŽL Fos- lėtėjai laisvės* i? progreso. ’

mirusį epiško- V| W Ht ĮĮ f 
:ios vyskupą A H JHL •

pirmininka^Wm.~ 
ter pagerbė sekamu pareiš
kimu ką tik : 
palų bažnyčios 
,Wm. M. Browną:

“Mirtis vyskupo Wm. M. 
Brown’o išplėšė darbininkų 
klasės judėjimui vieną kil
niausių jos draugų. Liau
dies sūnus, kuriam teko 
skurdas ir sunkus darbas 
jaunystėje, vyskupas Brown 
pašventė dvidešimt paskuti
nių metų savo amžiaus 
idėjai darbininkų ir pri
spaustosios žmonijos.

“Jau būdamas seno am-
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JAPONUS TROŠKINA JŲ 
PAČIŲ NUODINGOS 

DUJOS
S ha nghai, lapkričio 2. — 

7,000 japonų per įnirtusias 
atakas prasilaužė iš šiauri
nio į pietinį Soochow upės 
krantą, į vakarus .nuo Shan- 
ghajaus. Bet chinai, audrin
gomis kontr-atakomis sulai
kė priešus pakrantėj. Per 
dieną žuvo didelis skaičius žiaus, jis sugebėjo pasikelt
kareivių iš abiejų pusių. 
Apie sėkmingumą chinų gy
nimosi liudija kad ir šis pa
vyzdys. Jie vienoj tik vietoj 
nukovė 35 iš 40 japonų inži
nierių, kurie vedė pontoninį 
tiltą per Soochow upę.

Japonai stengiasi dasi- 
briaut iki chinų lėktuvų sto
vyklų Lunghwa ir Hungjao 
ir garsinasi, kad iki lapkri
čio 14 d. jie būsią jau apsu
pę Shanghajų.*

SSRS 20 Mėty Sukakty j 
Žymiai Pakelia Algas
Maskva. — Sovietų vy

riausybė, išvakarėse 20 me
tų sukakties nuo Spalio Re
voliucijos, praneša apie nau
jus pakėlimus algų darbi
ninkams ir raštinių tarnau
tojams, ypač tiem, kurie iki 
šiol gaudavo mažesnes algas. 
Paskirta 100 milionų rublių 
padidint jų algas vien per 
šiuos lapkričio ir gruodžio 
mėnesius.

Ekonominis Sovietų pla
nas skiria 600 milionų rub
lių pakelt darbininkam al
gas 1938 m. Bus atitinkamai 
pakelta ir socialės apdrau- 
dos pensijos darbininkams.

iki tikro istorinio supratimo 
perkratyt visas ligtolines sa
vo pažiūras, begailestingai 
numest šalin iliuzijas ir 
prietarus ištiso amžiaus, va
dovaujantis vien tik. giliu 
troškimu tiesos ir meile iš- 
riaudojamai ir kenčiančiai 
žmonijai.

“Jo teisingumas ir proto 
šviesumas privedė jį prie 
marksizmo. Tatai atnešė 
jam jaunystę sename jo am
žiuje ir padarė jį čampionu 
didžiųjų kuriamųjų jėgų 
mūsų šalies ir žmonių, pa
darė jį kovoto jum prieš vi
sa, kas yra nusidėvėję ir su
puvę, kas sudaro skerspai- 
nę pažangai.

“Jo numatymą ir suprati
mą įkvėpė drąsa jo įsitikini-

Shanghai___  60,000 chi-
nų armija šiauriniame fron
te kertasi su japonais.

Shanghai, lapkr. 2. —Vė
jas suputė atgal ant japonų 
nuodingas dujas, kurias jie 
leido prieš chinus ties Liuho. 
Dujos privertė pačius japo-

Chinai išmušė japonus iš 
penkių punktų pietinėj Soo
chow upės pakrantėj, į va
karus nuo S h’ a n g h a j aus 
Tarptautinės Dalies.

Shanghai, lapkr. 2.—Am
erikos marininkų komandie- 
riai privertė japonus sugrą
žint chinams laivuką su ry
žiais. Japonai buvo tą laivu
ką užgrobę Soochow uį)ės da
lyje, kontroliuojamoje ame
rikiečių.

MANCHUKUO PARTIZA
NAI NUKOVĖ 14 

JAPONŲ

mų, naujas socialistinis pa-.„partizanų.
saulis, pabudavotas Sovietų 
Sąjungoj, įkūnijantis žmo
nijos svajones ir troškimus 
per amžius; jį įkvėpė ir ne
nuslopinama kova Ameri
kos darbininkų klasės.

“Vyskupas Brown supra
to darbininkų klasės istorinę 
misiją-uždavinį ' ir būtiną 
reikalą Komunistų Partijos, 
kaipo pirmosios eilės darbi
ninkų klasės kovoj. Sūnus 
Amerikos, sūnus*" jos darbo 
žmonių, jis išreiškė ir atsto
vavo, kas yra kilniausia ir 
geriausia mūšų šalyje. Dva
sia, kuri jame gyveno, yra 
dvasia tikrosios Amerikos, 
dvasia kūrybinės pažangos,

Tokio. — Manchukuo par
tizanai užpuolė japonų ka
riuomenės būrį tarp Mukde
no ir Hsingkingo. Užmušė 
14 japonų; bet Japonijos ka
reiviai \ sakosi nušovę 200

SYRIJOS POTVINIUOSE 
ŽUVO 2,000 ŽMONIŲ

D a m a s cus, Syria. — Iš 
kartotinų liūčių pakilę nau
ji dideli potviniai Jebel 
Druze ir Latakia apskrity
se Syrijoj. Prigėrė virš 2,- 
000 žmonių; be pastogės li
ko 60,000.

ORAS
Šis trečiadienis bus gied

rus ir vėsesnis, sako . N. Y. 
Oro Biuras. ,

Vakar temperatūra buvo 
64 laipsnių. Saulėtekis 6:27; 
saulėleidis 4:52.

London. — Nors Mussoli- 
nis praeitą ketvirtadienį ad- 
vbkatavo naziams, kad.Vo
kietija turi atgriebti savo 
kolonijas Afrikoj, bet Mus- 
solinis nežada Hitleriui Ita
lijos kolonijų, kurias jinai 
gavo per pasaulinį karą,— 
užreiškė Eden, Anglijos už
sieninis ministeris seime,— 
bet “mes (Anglija) nepri
pažįstame jokios kitos ša
lies valdžiai reikalaut aukų 
iš mūsų, kuomet ta valdžia 
nieku neparodo, kad jinAi 
būtų pasirengus bent ką au
koti iš savo pusės.”

Diplomtiškai kalbėdamas, 
Eden, beje, neminėjo Itali
jos vardo, bet vįsi seimo na
riai kaip reikiant suprato 
ir daugelis trukšmingai 
sveikino tą pareiškimą prieš 
Mussolinio-Hitlerio kolonijų 
planą.

Roma.—Anglijos užsieni
nio ministerio Edeno kalba 
seime padarė “skaudų įspū
dį” tarp Italijos fašistų. Jų 
laikraščiai dėl to vėl paašt
rino kritiką prieš Angliją. 
Nurodinėja, kad Anglija ir 
Francija užėmė pirm-kari- 
nes Vokietijos kolonijas Af
rikoj, tai jodvi ir turėtų su
grąžint tas kolonijas. Bet, 
girdi, . Hitleris pats išsprę- 
siąs savo kolonijų .klausi
mą, “kada ateis laikas.”

tikuoja Anglijos politiką 
linkui Ispanijos karo. Todėl 
jis sakė, kad Anglijos karo 
laivai (sykiu su Francijos) 
saugoja nuo piratų subma- 
rinų Viduržemio Jūroj ir 
Sovietų laivus, plaukiančius 
su reikmenimis Ispanijos 
respublikai.
Pasaka apie “Lygią” Para

mą Liaudiečiams, kaip ir 
Fašistams

Toliau Eden pasakojo, 
būk Ispanijos respublika 
gaunanti iš užsienių '“ne 
mažiau” karo reikmenų 
kaip ir fašistai. Nuo šių me
tų sausio iki rugsėjo mėne
sio, girdi, Sovietų Sąjunga 
įvežė Ispanijon dešimt kar
tų daugiau reikmenų negu 
L 
metais.

Eden dėstė, būk svetimos 
armijos Ispanijoj turinčios 
mažiau svarbos negu gavi
mas karo medžiagų iš sve
tur.—Todėl, supraskite, An-

.-t i

per tą patį laiką pereitais

vius iš Ispanijos žemės.
(Eden stengėsi užtrint tą 

faktą, jog Vokietija ir Ita
lija milžiniškai daugiau pri- 
gabeno ginklų ir amunici-

Mikčiojimai dėl Devyniy 
Valstybių Konferencijos 

London. — Anglija neat
sako už. šaukimą Devynių 
Valstybių konferencijos tai- 
kyt Japoniją su Čhinija, 
kaip pareiškė A. Eden, An
glijos užsieninis ministeris 
seime: Tai’pagal Jungtinių 
Valstijų sumanymą, ta kon
ferencija įvyksta Brussel v, 
Belgijoj, sakė Eden. Angli
ja stengsis bendradarbiauti 
su Amerika, kas liečia karo 
baigimą Chinijoj; bet Ang
lija nesiverš priekin vado- 
vaut tame darbe, aiškino 
seimui Eden.

Jungtinių Valstijų val
džia jau pirmiau pareiškė, 
kad nelaikys sau privalo
mais tarimus tos konferen
cijos. Taigi, ažuot daryt 
tikrus žingsnius prieš japo
nus, Anglija ir Amerika 
stengiasi neužpykinti Japo
nijos, mikčioja ir trypia ant 
vietos.

> Uždraudė Bedarbiam 
Susirinkt Montreale ,

Montreal, Canada. — Jau 
uždrausta mitingai ne, tik 
komunistams, bet ir bedar
biams. Kardinolas Villeneu
ve už tai giria valdžią. >

- .

jos generolui Franco’ui, ne
gu Ispanijos respublika ga
lėjo gaut iš užsienių.)

Jis išvedžiojo, kad Angli
ja, veikdama tarptautinėj 
“nesikišijno” komisijoj, net 
“labai patarnavus” Ispani
jos respublikai. Sako, mes 
“nepripažinome karo teisių” 
nei vienai nei antrai pusei. 
Tas nepripažinimas “la
biausia kenkęs fašistams”, 
kurie turį stipresnį' laivyną 
negu respublikieČiai. Pasak 
Edeno, tai generolas Fran
co “būtų išlošęs,” jeigu bū-, 
tų sutikės iškraustyti visus 
svetimšalius savo talkinin
kus, btle tik gaut karo tei
ses. Nes tuomet savo stip
resniu laivynu (žinoma, su 
“paskolintais” Mussolinio ir 
Hitlerio submarinais ir ki
tais kariniais laivais) gen. 
Franco būtų galėjęs užblo- 
kaduot Ispanijos liaudiečių 
prieplaukas ir užkirst įveži
mą jiem karo reikmenų.

Anglija Susišnekėtų su 
Fašistine Valdžia

Jeigu karą laimėtų ir fa
šistai, tai, anot Edeno, An
glijai nėra dėl to baimės. 
Jis mano, kad generolo 
Franco valdžia taipgi palai
kytų gerus santikius su An
glija. Daugelis šalių, pri
klausančių Tautų Lygai, ir
gi norėtų, kad fašistai lai
mėtų karą Ispanijoj,—pri
minė Eden; todėl Anglija 
negalinti atkreipt Tautų 
Lygą prieš generolą Fran
co,—teisinosi Eden darbie- 
čiams.

Anglija “nesidės nei 
prieš-komunistinį nei į pri< 
-fašistinį šalių bloką,” tvi 
tino Eden, užbaigdamas s 
vo kalbą, abelnai pasitar
naujančią fašistams.

i
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Washington. — Įsakyta 
nutraukt pirštų antspaudus r 
visų 300,000 jaunuolių^ dir
bančių pašalpinėse 
vykiose

v
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Darbo Partijos Judėjimas
Ir “Laisvė”

Kai šiandieną taip plačiai kalbama 
apie Darbo Partiją ir kai New Yorke ir 
tūluose kituose miestuose Darbo Partijos 
judėjimas jau pasidarė rimtu faktorium 
politikoje, tai mes galime pasididžiuoti, 
jog “Laisvė” tą idėją jau labai senai rė
mė ir skelbė lietuviams darbininkams. 
Pavyzdžiui, keturiolika metų atgal,, tai 
yra, 1923 metų balandžio 9 dienos edito- 
riale “Kova prieš darbo unijas politinėje 
arenoje”, mes rašėme:

“Visi pastarųjų trijų metų industri
niai ginčai Amerikoje, pačiame pamate 
turi vieną bendrą šaknį: darbdavių pa
siryžimą iššluoti iš pramonės darbinin
kų unijas. ' Karo metu buržuazija buvo 
perdaug užimta krovimu pelnų, kurie 
plaukė upeliais į jos kišenius; jinai ne- 
taip jau pavydėjo ir alginiams vergams 
vienos kitos nuotrupos nuo nesvietiško
mis gerybėmis apkrauto kapitalo stalo; 
jinai nematė išrokavimo griežtai priešin
tis darbininkų organizavimuisi į unijas 
ir tuomi sukelti industrinius ginčus, kuo
met karo vedimas ir pelnų kuopimas rei
kalavo kuodidžiausios ramybės dirbtuvė
se ir ant gęležinkelių.
' “Bet kuomet karas sustojo ir kartu 

užtrūko Europos melžiamoji karvutė dėl 
Amerikos buržuazijos, pastaroji atsimi
nė, jog reikia savo šeimynos reikalus su
tvarkyti. Bet pasirodė, kad jos vergai 
vienoj kitoj vietoj gerokai susiorganiza
vę ir šiaušiasi prieš sumažinimą duonos 
plutos. Vietoj su padėka priimti turtuo
se paskendusios plutokratijos patvarky
mą dirbti ilgesnes valandas ir už mažes
nes algas, tie mužikai raukosi ir purto 
galvą, daugelyje atsitikimų net ir kumš- 
čia grūmoja.

“Darbdaviams ilgai nereikėjo galvoti, 
kad supratus, jog darbo unijos, kurių 
narių skaičius karo metu paaugo keliais 
milionais, yra viena tų svarbiausių, jei 
bent ne svarbiausia, priemonių, kurios 
padrąsina darbininkus nepasiduoti bur
žuazijos pastangoms nukapoti algas ir 
pratęsti karinių pelnų plaukimą. Todėl 
ir prasidėjo visu frontu kova prieš darbo 
unijas, net ir konservatiškaisias uni
jas, kaip Amerikos Darbo Federacija.”

Kokia iš tos padėties išeitis? Ką turė
tų daryti darbo unijos, idant apsiginti 
nuo kapitalistų atakų? Mes atsakėme: 
“Į darbdavių ‘open shop’ kampaniją 
Amerikos darbo unijos turi atsakyti 
Darbo Partija, amalgamacija ir suvieny
tų darbininkų frontu.”

O tų pačių metų balandžio 26 dienos 
editorialo ir pavadinimas buvo: “Už Ma
sinę Darbo Partiją”. Jame mes griež
tai pasmerkėme gompersininkų pastan
gas pastoti kelią Darbo Partijos judėji
mui ir sakėme: “Bet būtų klaida manyti, 
kad gompersininkams pasiseks sulaikyti

Newark, N. J
Naują Operetę Vaidins 

Sietyniečiai

Ir vėl Newarko ir apylin
kės publika pasigėrės nepa
prastu nauju įvykiu, nauju 

'muzikališku veikalu, kuris 
bus suvaidintas lapkričio 6 d., 
180 New York Avė. Šis veika
las tai hepaprastai 
muzįkalė 
“Meilės
mas iš anglų kalbos. Vertė B. 
Šalinaitė ir Amilija Jeskevi- 
čiutė; originaliai vadinasi, 
“Trial by Jury”. “Meilės Nus
kriausta” operetė vaizduoja An
glijos teismų sistemą, kaip jau-

skambi 
operetė, užvadinta, 

Nuskriausta.” Verti-

Amerikos proletariatą nuo tvėrimo savo 
klasinės partijos. Sentimento už Darbo 
Partiją kuopiasi vis daugiau. Kartus pri
tyrimas verstinai verčia darbininkus pa
galvoti apie tą svarbiausią užduotį.”

Taip mes kalbėjome keturiolika metų 
atgal. Prieš Amerikos darbo unijas mes 
statėme tris vyriausias pareigas, būtent, 
organizavimą Darbo Partijos, .amatinių 
unijų apvienijimą į industrines unijas 
(amalgamaciją) ir bendrą darbininkų 
frontą prieš reakciją. Kaip matote, 
šiandien tos visos trys idėjos jau turi 
milionus pasekėjų.

Kai Pats Nemokėdamas Kitą 
Bando Mokinti

“Lietuvos Žiniose” Dr. K. Grinius pa
rašė, kad “rodos, V. I. Leninas, tarpe 
kita ko, buvo paleidęs pragarsėjusį šūkį: 
‘ramybė bakūžėms, karas rūmams’ ” (pa- 
lociams). Tas nepatiko Chicagos “Nau
jienų” redaktoriui, kuris kiekvieną pa
klydėlį nori tėviškai pamokinti apie 
“marksizmą”. Ypatingai jis supyksta, 
jei kada kas be tulžies išliejimo prisime
na apie Leniną. Taip ir dabar jisai pa
siskubino pamokinti Dr. Grinių. Spalių 
29 d. “Naujienose” jisai duoda jam tokį 
pamokslą:

Dr. Grinius teisingai išaiškino to Šukio pra
smę. Bet jisai—taip pat, kaip ir šaliapinas 
—klysta, manydamas, kad Šukį “ramybė ba
kūžėms, karas rūmams” sugalvojo Leninas.;

Jį paskelbė didis Vokietijos socialdemokra
tų vadas Augustas Bebelis.

Tai buvo 1870 metų Francuzų-Prusų karo 
laiku, kai Prūsų valdžia Augustą Bebelį ir 
Wilhelma Liebknecktą (Karolio Liebknechto 
tėvą) pasodino į kalėjimą už tai, kad juodu 
priešinosi karui. Gindamas savo socialistinį 
nusistatymą teisme, Bebelis pareiškė, kad jisai 
pripažįsta karą tiktai prieš turtuolius, o ne 
prieš beturčius* (apie tai jisai rašo savo au- 
to-biografijoje “Mein Leben”—Mano Gyveni
mas). Savo mintis, kiek pamename, jisai su
formulavo žodžiais: “Friede dęn p.Huettęp, 
Krieg den Palasten”—taika bakužėmąą kąrąs 
palociams.

Leninas tą BebeKo posakį “pasiskolino.”

Vadinasi, garsusis Bebelis 1870 me
tais suformulavo ir paskelbė tą garsų 
šūkį. Taip teigia “N.” redaktorius. Bet 
jeigu ir Dr. Grinius ir “N.” red. įsigytų 
Engelso knygą “Condition of the Work
ing Class in England ifi 1844”, parašytą 
ir išleistą 1845 metais, tai yra, lygiai dvi
dešimts penkiais metais anksčiau, tai 
rastų tokį paskutinį paragrafą:

“Jei šioje knygoje šios išvados nebuvo 
pakankamai ryškiai pravestos, tai gal 
būti bus kitų progų įrodymui, jog jos yra 
būtinos Anglijos istorinio išsivystymo 
pasėkos. Bet štai aš teigiu: varguolių 
karas prieš turčius, dabar vedamas smul
kiais susikirtimais ir netiesioginiai, pa
sidarys tiesioginiu ir visuotinu. Jau per 
vėlu ramiu būdu klausimą išrišti. Kla
sės pasidalina vis aštriau ir aštriau, dar
bininkai persiima pasipriešinimo dvasia, 
įtempimas didėja, smulkūs susikirtimai 
susikoncentruoja į svarbesnius mūšius ir 
greitu laiku užteks mažiausio pajudini
mo paleidimui viso avalančo. Tada, ištie- 
sų, karo šauksmas nuskambės per visą 
šalį: “karas palociams, taika bakūžėms!” 
—bet tada jau bus per vėlu turtuoliams 
saugotis.”

Taigi, “N.” redaktorius pats nežino
damas bandė pamokinti nežinėlį Dr. Gri- \ 
nių. ’ O kas blogiausia, kad jis jau nebe 
pirmą sykį svietą moko to, apie ką pats 
mažai tenusimano.

navedžiam tik susirinkus prie 
šliūbo dingsta jaunasis, palik
damas savo jaunąją ir visą pul-. 
ką. Jaunoji gi greit apsiskun- 
džia teismui ir su visu pulku sa
vo pamergių atvyksta į teismą, 
šliūbiniuose paroduose.

Čia jau yra nepaprasto juoko 
iš jaunikio išsisukinėjimų 
bausmės.

nuo

jos
ma-

Kas įvyks su jaunaja ir 
jaunikiu, tik atvykę patys 
tysit, girdėsit.

Visas vaidinimas, aiškiau ta
riant, teismo procedūra, eina 
nuo pradžios iki galo dainomis, 
nė žodžio kalbos nėra. O tos dai
nos dainelės, kaip jos liūdnai, 
graudžiai, linksniai glamonėja 
klausytojo sielą! sKaip smagiai

primena jūsų jaunas dienas, 
žiūrint į vaidintojus.

C
žymiausi sietyniečiai vaidy- 

los, dainininkai jumis žavėte ža- 
vęs. O pats žypiausis tūzas 
(teisėjas) tai skambus tenoras 
J. Sukackas.

Prie vaidinimo bus ir pre- 
lekcija, kurią skaitys mokytoja 
Šalinaitė. Prelekcija bus ilius
truota garsaus Aido Okteto iš 
Brooklyno, nepaprastai gražiai 
dainuojančio, kuris dar pirmą 
kart bus Newarke. Visus ir vi
sas, apylinkės ir vietinius, kvie
čia sietyniečiai. Atsilankę pilnai 
būsit patenkinti. Po vaidinimui, 
bus smagūs šokiai iki vidurnak
čio.

Reporteris

Kas Tas "Vakarų 
Komitetas”?

Teko sužinoti, kad grupė chi- 
cagiečių, pdsivadinę “SLA Va
karų Komitetu”, siuntinėja tos 
organizacijos kuopom laiškus 
ragindami nominuoti ir išrinkti 
visą dabartinę Pildomąją Tary-/ 
bą. Kadangi kiek laiko atgal to 
“komiteto’ ’ viešai paskelbtame 
pareiškime tilpo ir maųo para
šas, tai laikau sau už pareigą 

- taip jau viešai paskelbti kaip jis 
susiorganizavo ir kas ištikrųjų 
yra tas “vakarų komitetas.”

Netrukus po pasirodymui Dr. 
Montvido straipsnio Keleivyj, 
grupė chicagiečių SLA narių su
sirinkome ir turėjome gana ilgą 
pasitarimą klausime ką nomi
nuoti į Pildomąją Tarybą. Susi
rinkime vienas narys labai agi
tavo už “taiką.” Esą, SLA nėra 
partyviška organizacija ir nega
lima tikėtis išrinkti visus vieno
dų pažiūrų į Pildomąją Tarybą. 
Toliau, jeigu, girdi, mes pąsiū- 
lysime nariam balsuoti už da
bartinę valdybą, kuri susideda 
iš įvairią pažyalgų žmonių, tai 
rinkimuose nesukils jokie bar
niai ir tas išeis naudai pačios or
ganizacijos.

Kada tą tarėme, dar nieko ne
žinojome kaip tuom klausimu 
yra nusistatę ne tik kitų koloni
jų pažangūs SLA nariai, bet ir 
tautininkai. Didžiumos nuomonė 
buvo, taip ir nutarta, kad tas 
mūsų pareiškimas yra tik laiki
nas: jeigu jam prjtars kitų ko
lonijų pažangieji nariai, laiky
simės jo iki galui, jeigu ne—tai
kysimos visi, kad nesuskaldyti 
progresyvių fronto'ir nepaduoti 
organizacijos vadovybės į reak
cionierių rankas.

.i'1’,. .'vif 1'«

Tik spėjo tas ifiušiį pareiški
mas tilpti spaudoj, kaip iš visų 
pusių pasipylė protestai. Kas la
biausiai stebėtina, kdd mūsų at
kištos alyvų šakelėš nė tautinin
kai nepriėmė. Fašistas Tysliava 
pirmiausiai pareiškė, kad jie ne
nori “riekutės,” bet pasiryžę im
ti, visą “bulką.”

Progresyvė spauda: 
Vilnis, Keleivis griežtai 
prieš tą mūsų “taikos

Laisvė, 
išstojo 
planą.” 

Jau atspausdinti tuo klausimu
lapeliai padžiauta ant lentynos 
ir laukiame kas bus toliau.

Kitų kolonijų progresyviai na
riai pradėjo “bombarduoti” mū
sų “komitetą” laiškais. Prisiėjo 
šaukti kitas susirinkimas.

Antrame susirinkime jau nei 
pusės tiek neatsilankė, kiek bu
vo pirmame. Kilo gana karštos 
diskusijos. Didžiuma narių buvo 
tos nuomonės, kad privalome at
šaukti savo pirmąjį pareiškimą 
ir, susitarę sų kitų kolonijų pa
žangiaisiais nariais, statyti ben
drą sleitą kandidatų. Paskyrė- 
me žmogų, instruktavome jį 
greitai susisiekti su kitom kolo-' ' 
nijom, susitarti dėl bendro slei- 
to ir tuoj šaukti trečią susirin
kimą.

Nė savaitei nepraslinkus suži
nojau, kad šis tarimas pakištas 
po suolu, o jo vietoj jau siuntinė
jama kuopom lapeliai, kurie apie

nėdu mėnesiu bųyo išgulėję 
saulės šviesos nematę.

Kas tą padarė? Kodėl nesilai
kyta didžiumos valios ir susirin
kime priimto tarimo?

Į tą galėtų atsakyti tik vie
nas žmogus, kuris iš užkulisių 
sufleriuoja “vakarų komitetui”.

Taigi, galų gale, tiek daug 
diskusijų sukėlęs šis “vakarų 
komitetas” sutirpo. Kas jo var
du paskelbta Naujienose, spalių 
28 dieną, ne tik nėra to komite
to nuomonė, bet kaip tik priešin
ga jo nutarimui.

Prie užbaigos noriu išreikšti 
savo ypatišką nuomonę. Gaila, 
kad chicagiečiai pažangieji SLA 
nariai laikinai pasidavė vieno 
žmogaus užmačiom. Tėmijant iš 
arčiau matosi, kad tas “vakarų 
komiteto dvasios vadas” ne tiek 
bijosi, jog išstačius bendrą pa
žangiųjų sleitą netektume kai- 
kurių vietų, kurias dabar turi
me, bet kad gali nepraeiti Vini- 
kas.

Pažangieji SLA nariai nepri
valo kreipti domės į “vakarų ko
miteto” siuntinėjamas instruk
cijas, nes tokio komiteto visai 
nėra — yra vieno žmogaus, besi
dangstančio progresyviu, koali
cija su tautininkais, kad kaip 
nors 
spėkas 
siliktų 

Mes
balsuoti į Pildomąją Tarybą se
kamus narius:

Prezidentu—F. J." Bagočių, 
So. Boston, Mass.

Vice-prez.—K. J. Mažiukną, 
Pittsburgh, Pa.

S e kr e torium—J. Miliauską, 
McKees Rocks, PdltL'. ?

, Iždininku—K. Gugį, Chicago, 
III.

Iždo globėjais — J. Martin, 
(Marcinkevičių), Kenosha, Wis., 
ir E. Mikužiūtę, Chicago, III.

r—Buvęs “Vakarų Komiteto” 
Narys, 

L. Jonikas.

suskaldžius pažangiųjų 
Pildomo jo j Taryboj “pa- 
reakciniai tautininkai, 
privalome nominuoti ir

SOVIETU SĄJUNGOJ
Stachanoviečiai•

Sovietų šalyj sparčiai auga 
stachanoViečių — g r e itadarbių 
skaičius. Tas nusistatymas vis 
daugiau apima darbininkų. Le
ningrade “Eįektroaparat” fabri
ke stachanovietis Kostikov pa
daro 400 nuošimčių kiekvieną 
dieną daugiau, kaip plano nusta
tyta darbo norma.
Seneliai Atidengė Paslaptis

Uralu kalnuose ir Vakarų Si
bire, kur tiek daug yra gamtos 
turtų, pas gyventojus buvę 
įprotys atidengti apie gamtinius 
turtus saviškiams tik prieš savo 
mirtį. Tas paprotys jau sulau
žytas. Seneliai perduoda paslap
tis. Sovietų valdžiai. Daugelis jų 
pačių yra suradę gamtos turtus, 
daugelis žinias įgavo nuo savo 
tėvų ir protėvių.

Enisejo baseine senelių pagel-

ba surasta vario, sidabro ir an
glies turtai. Prie miestelio Lest- 
venkos surasta vario ir sidab
ro. Usinskame rajone surasta 
asbesto ir aukso. Taštypskame 
rajone surasta platinos ir aukso 
žemėj. Pagalba senelių nurody
mų atrasta per 40 vietų su įvai
riais gamtiniais turtais.

Rengiasi prie Sukaktuvių
Iš Charkovo praneša, kad 

kiekviename fabrike ir dirbtu
vėj darbininkai smarkiai ren
giasi prie 20-ties metų revoliuci
jos sukaktuvių. Iš jų tarpo su
sidarė chorai, lavinasi dainas. 
Daug susiorganizavo sporto, ir 
kitokių grupių. Kiekvienas fab
rikas nori gražiau pasirodyti 
parodų metu. <

Redaktorių Mokykla
' Maskvoje Bolševikų Partija 
suorganizavo redaktorių mokyk
lą. Ją lanko per 200 redaktorių, 
kurie redaguoją dirbtuvių ir 
fabrikų laikraščius.

Juodųjų Jūrų Audra
Juodosios Jūros yra audrin

gos. Viduryj spalių mėnesio bu
vo didelių audrų. Sovietų laisvas 
“Syzran” kiek nukentėjo.

Užderėjo Mandarinai
Iš Sovietų Gruzijos praneša

ma, kad šiemet bus suimta apie 
50 nuošimčių daugiau mandari
nų (apelsinų) ir citrinų už 1936 
metus. Praeitais metais ten su
imta 200,000,000 apelsinų ir cit
rinų. Šiemet įvedama ir naujos 
mašinos vaisių suėmimui.

Prieš revoliuciją ten citrinų 
laukai užėmė 500 hektarų plotį, 
o dabąr jau 6,200 hektarų. T938 
metais dar 4,000 hektarų bus ap
sodinta citrinų medeliais.

Nauji Gy venatfiU j į,. N amai
Iš Mipsko praneša, kad 20-ties 

metų revoliucijos minėjimui 
ruošiama atidaryti 39 nauji gy- 
vennamiai. Jie visi moderniškai 
įrengti. Vienas namas turi 72 
kambarius, kurio išbūdavo j i- 
mas atsiėjo 3 milionus rublių.

Didelė Užtvanka
Ant Isetr upės kranto buda- 

vojamas Uralo alumino kombi
natas. Tai bus eilė didelių fabri
kų. Čia pat bus ir elektros pa
jėgą gaminti stotis. Padaryta 
užtvanka. Iš tos priežasties su
sidarė 20 kilometrų ilgio prūdas, 
kuris turi virš kilometro gylio.

Sovietų Filmos
Maskvoje įvyko suvažiavimas 

paveikslų traukimų, judžių ope
ratorių ir kitų tos salos darbi
ninkų. Šiemet Sovietų Sąjunga 
pagamino 140,000,000 metrų fil
mų. SSSR jau užima trečią vie
tą pasaulyj filmų gaminime.

Kazaniuje baigiamas budavo- 
ti fabrikas, kuris į metus laiko 
pagamins 300,000,000 metrų fil
mų. Sovietai nori taip pastaty
ti jų gaminim’ą, kad visai iš už
sienio nereikėtų traukti.

Sovietų Ekspedicija
Rugpjūčio mėnesį, iš Odesos, 

išplaukė Sovietų garlaivis su 
mokslininkų ekspefdicija. Jie 
nuvykę ąnt ekvatoriaus (žemės

vidurinės juostos) tyrinėjo jūrų 
gyvius, orą ir saulės spindulius. 
Ekspedicijai vadovavo Mokslo 
Akademijos profesorius Ver- 
nyji. Jie turėjo ir radio zontus 
(baliūnus), kuriuos leido į orą 
su visokiais prietaisais. Kartą 
tokis baliunas iškilo net 17 kilo
metrų aukščio.

Kaip Padėti Vajininkam
Mūsų vajininkai paneša 

daug kaštų, rinkdami naujus 
skaitytojus. Reikia jiem padė
ti. Kiekviename mieste turėtų 
būt suruošta pramoga naudai 
vajininkų. Kur tai yra prakti
kuojama, duoda puikių rezul
tatų. Nesenai vajininkų nau
dai buvo surengtas baliukas 
Elizabeth, N. J. Pavyko gra
žiai. Pelnu to parengimo bus 
atlyginama draugams už geso- 
liną, kurie pavažinės drg. 
Stripeiką po stubas jieškoti 
“Laisvei” naujų skaitytojų.

Tokie parengimai yra labai 
' reikalingi Bostone, Montello, 

Waterbury  j e, Worcesteryje ir 
visur, kur tik yra plati dirva 
j ieškojimui naujų skaitytojų 
savo dienraščiui. Turėtume rū
pintis, kad tokios pramogos 
pavyktų.

Materiale parama vajinin
kam juos palengvintų ir duotų 
daugiau jiem ūpo rinkti naujus 
skaitytojus.

Tą dalyką, draugai, turėtu
mėte rimtai pasvarstyti visuose 
miestuose ir miesteliuose ir 
tuojaus turėtumėte veikti. 
Kuom nors visi turime prisidė
ti prie savo dienraščio vajaus.

Drg. D. Yonuša iš Scotia, N. 
Y., apdovanojo “Laisvę” su 
$20. Dažnai gauname dovanų 
nuo drg. Yonušo, bet šiuom kar
tu puikiausia dovana.

Nesenai Brooklyne lankėsi 
draugės Nežentaitienė ir V. 
Kazlauskienė , iš . Hartord, 
Conn. Pirmu kartu pamatė 
“Laisvės” namą ir mašineriją. 
Drg. Nežentaitienė apdovano
jo dienraštf $2, o drg. Kaz
lauskienė $1.

Pora savaičių atgal drg. K. 
Dzevecka iš New York City 
skubiai užbėgo į savo dienraš
čio ofisą, užsimokėjo prenu
meratą metams ir paaukojo $1 
“Laisvės” reikalam ir 50c Agi
tacijos Fondui.

Sekantį draugai aukojo: 
Pranas Balčiūnas, Easthamp- 
ton, Mass., $1; £>. Juknienė, 
Philadelphia, Pa., $1; Nikode
mas Pakalniškis, Maspeth, N. 
Y., $1; J. Kučinskas, Shenan
doah, Pa., $1; J. Kalvaitis, 
Brooklyn, N. Y., $1; V. Bonke- 
vičius, Brooklyn, N. Y., 50c; 
S. Rasinskas ir A. Šlekys, Gar
dner, Mass., po 50c; Joe Dūlis, 
Cleveland, Ohio, 50c; A. Na
vickas, Hartford, Conn., 50c; 
A. Pakarklis, Athol, Mass., 
50c; J. Stankus Naugatuck, 
Conn., 50c ir J. Kablin, y>an 
Francisco, Calif., 50c.

Graži finansinė parama! 
Dėkavodami draugam už do
vanas, kurių Vardai aukščiau 
sužymėti, tikimės, kad dauge
lis dienraščio skaitytojų juos 
paseks.

Neužmirškime nė minutei, 
kad “Laisvė” prašo visų savo 
senų skaitytojų, gauti nors po 
vieną naują skaitytoją.

P. Buknys.

t

Gęneyos mieste, Šveicarijoje, Tautą Lygos specialė'policija išbando šviesas, 
kaip jas būtą'galima užgesyti laike orlaivių užpuolimo nakties laiku. Mat 
Šveicarija irgij laukia karo ir prisirengus atakoms iš oro. 
fc........................

Klausimai ir Atsakymai
Kas vadinama šalies gyvento

jais gyventojų surašuose?
Kas yra gyventojai: ar pa

vienės ypatos, ar šeimynos?

Šalies gyventojais yra visi tos 
šalies žmonės—jauni ir seni, vy
rai ir moterys. Kai mes sakome, 
kad Jungtinėse Valstijose šian
dien yra apie 130 milionų žmo
nių, tai turime mintyje atskirų; 
pavienių žmonių, o ne šeimų. 
Apskaitoma, kad Jungtinėse 
Valstijose šeimų yra tik apie 27 
milionai. šeima gali susidėti iš 
dviejų ar daugiau žmonių.

Taigi, kuomet gyventojų su
rašuose matote tiek ir tiek tos 
šalies gyventojų, tai supraskite, 
jog tai yra pavienės ypatos, o ne 
šeimos.
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Darbininke ir Šeimininke Saulėtekio Moterys

Lietuvos Liaudies Dukterys Kaune
Du Lietuvos piliečiai užeiname į vieš

butį pernakvoti. Viešbutis Laisvės alė
joj. Aukšta, pablyškusiu veidu tarnaitė 
mums parodo kambarį.

—Kiek už kambarį?
—Visaip...—ji šypsosi.—Jei ponai na- 

kvosit, tai 8 litai. Jei šiaip...
—Kas gi “šiaip”?
—Negi ponai toki durniai. Yra pane- 

lių...
—Kaip tai?
—Už kambarį bus po 5 litus, o pane

lėm pagal susitarimą...
—Tai pas jus panelių yra?
—Wiedomu. O kur jų nėra. Tik pas 

mus gražiausios./
Tarnaitė žvelgia į mudu, lyg perkai

nodama. Jos rudos akys blizga.
—O ar aš ne panelė?... Tik bijau šei

mininkės. Mat, policija. Na, tai ponai ar 
duodat savo pasus, ar ne?

—Nerūstauk, — sakau, — šnektelėsim. 
Ar senai čia tarnauji?

—Šnekėtis, ponai, nėra laiko. Šnekų 
nevalgysi.

Šypsosi. Tuo tarpu duris praveria ki
ta, žymiai jaunesnė, blondinė.

—Eikš čia. Ponai fundys,—sako pir
moji.

Įeina.
—Jūs, burbuliukai, tur būt, iš Klaipė

dos. Nematyti,—drąsiai užkalbina blon
dinė.—Aš - geriu tik krupniką. Gerai ? 
Duokit pasus, aš tuo jaus...

Išbėga blondinė šypsodamasi, padariu
si reveransą, o mudu vėl su pirmąja lie- 
kamės.

—Šitos tai pasisaugokit,—sako tarnai
tė.
vaiką susigavo. Pas mus dar nesenai. 
Negalima žinot... Kol kas duokite pa
rūkyt.

—O tamsta iš kur? .
—Iš dangaus. Pamanykit, koki jūs 

mandagūs. Ar pažįstat poną X? (Pa
vardės nerašau). Na, tai... Aš tarna
vau jo šeimoj ir jį mylėjau. Kai nusibo
dau—mane išvijo. Prisiekiu, padarysiu 
jo veidą, kaip rupūžę!

Mergina ėmė kalbėti karštai ir kerš
tingai. Užsimiršo mus raginti dėl pasų. 
Užsimiršo ir šeimininkę.
' —Gal jūs iš tikrųjų klaipėdiškiai? Sa

ko ten galima darbo gauti. Prirodykit. 
Įgrįso viešbučiuose tarnauti... Visokiom 
ligom* apkrečia, o paskum nužudo. Skai
tot laikraščiuos: čia viena, čia kita nužu
dyta. Del ko? Neva del meilės, o mes 
žinom... Aš jau suprantu, kad tamstos 
neapsiliksit. Duokit bent penklitį. Bate
lių neturiu. Septynios seserys ir bro
lis Žasliuose... Badauja. Nusiunčiu ino- 
tinai...

Iškrypo jos veidas. Akys pasriuvo. 
Nuoširdūs ir skaudūs žodžiai biro iš bur
nos, papirosas virpėjo rankose.

—Nepasiliksit? Daugelis taip padaro. 
Paplepa ir išeina. Paskum nors į žemę, 
lįsk. Šeimininkai lauk išvaro. Bėgu...

—Tai tikrai iš Žaslių ? — klausiu, duo
damas penkis litus.

—Tak... Namuose trys ha žemės ir 
aštuonetas vaikų. Aš vyriausia. Nusibo
do bulbienę srėbti, tarnauti atvažiavau. 
Tarnauju... Nė nerašau, kur esu... Nu
siskandinsiu, ir tiek!...

Įbėgo blondinė.
—Ir vėl verki. Bėk, šaukia!—sučiauš

kėjo ji ir tučtuojau prie mūsų prisėdo. 
—Tai kaip, burbuliukai, aš tuojau nu
bėgsiu į automatą? Dabar policija pa
siuto, bijom...

Pagaliau mes turėjom išeiti, nes šei
mininkas už durų prakalbo: arba-arba. 
Blondinė nusispjovė, sukeikė ir išėjo.

Vakare nuvažiuojam prie stoties į vie
ną viešbutį. r ,

—Panelių pas mus nėra,—kategoriš
kai pareiškė storoka moteriškė.

—Mes norime gauti tik kambarį.
—Žinome, ponai, neužkalbinėkite dan

tų,—nusišypsojo, bet įleido.
Nespėjome užsirūkyti—įėjo tarnaitė. 

Aukšta šviesiaplaukė, kukli.
—Ar, pdnai, nakvosit?
—Ne.
—Tai kaip ?...
—Pabūsim, pasišnekėsim ir išeisim.

i tarnavo pas vieną direktorių ir

—Gal būt... ■ Aš tai ne panelė... Pa
kviesiu kitą...

Įėjo tikra panelė. Nusidažiusi, kaip 
“ličyna”, su papirosu dantyse, įžūliom, 
drąsiom akim.

—Labas, ponai. Bet jūs du?
—O kodėl pirmoji pabėgo?—paklausė 

mano draugas.
—Tai pasivyk. Anoji durnelė.
Panelė atsisėdo ant girgždančios kėdės 

ir “paslaptingai” ėmė pasakoti viešbuty 
netarnaujanti, bet gyvenanti.

—Nemyliu vyro. Pamečiau ir gyvenu 
iš “procentų” — kalbėjo ji ciniškai, pri- 
sispyrusi melavo, darė man šlykštų, ais
trų sumaigytą žmogaus įspūdį.

—Ar judu, gerbiamieji, žinote, kur 
yra automatas? Ne? Juokinga. O dar į 
viešbutį einate?

Pasikorusio ūkininko Duktė
Dar keletą kartų paklausęs apie tar

naitę, gavau tokį atsakymą.
—Patinka? Ji nuo Raseinių. Prieš po

rą metų jos tėvas, smulkus ūkininkėlis, 
pasikorė dėl to, kad išvaržė jo ūkį. Mo
tina mirė. Onutė' su Koste liko našlaitės 
ir atvažiavo Kaunan. Ką ji, durnelė, 
Kaune veiks? Vaikštinėjo į bažnyčią 
kasdien po dešimt kartų,—šypsojosi į du
ris žvalgydamosi.—O kai paskutinį litą 
pravalgė, kai Dievas nesusimylėjo—atė
jo, kur ir visos tokios... Tiesa, Kastutė 
gudresnė. Tarnauja pas viengungį, o ši
toji vis dar norėjo “ščyrai”, kaip davat
kos sako, duoną valgyti. Duona—ne ply
ta. Reikia užsidirbti. O kas šiais laikais 
'“ščyrai” duoną valgo? Manot, tos poniu
tės? Juk ji jau mėgino nuodytis, skan
dintis, galų gale čia... Po metų šnapsą 
gers, rūkys, kalbėt mokės...

Šitokį ilgą ir tikrai tragišką monologą 
išdrožė “panelė”, vienu atsikvėpimu ir 
ūmai nutilo.

—Prašom pasus,—prasivėrė durys ir 
Onutė įėjo į vidų dar nedrąsiau, tartum 
ji už durų būdama viską girdėjo.

—Nebūt tokia šventa, šyptelėk. Tie 
ponai tavim susižavėjo. Nepavydžiu aš. 
Juk žinai, kokių pažinčių turiu. Ką sako 
šeimininkė ? Ar žino...

—Žino, tik reikia pasų ir 8 litų už 
kambarį. 1

Pagailo mudviem tos nelaimingos ūki
ninkaitės. Įžūliai paprašėm “panelės” iš
eiti. Draugas sumokėjo už kambarį, pa
davėm pasus ir vos vos įkalbėjom, kad 
Onutė bent valandėlei pasiliktų su mumis 
pasikalbėti.

—Šeimininkė tuojau pamanys... — 
mikčiojo ji.—O kad man pohai duosite 
tarnybą—netikiu.

. —Dėl ko?
—Todėl, kad tie svečiai, kurie čia at

eina,—visuomet meluoja. Nepersenai pas 
mus nakvojo vienas ponas. Jis pasakė 
savo adresą ir liepė ateiti į namus, net 
prisiekė duosiąs rekomendaciją į “Mais
to” fabriką. Nelabai tikėjau, nes jis visą 
naktį skandalijo, mėtė pinigus ir reika
lavo, kad ateitų nuogos mergelės šokti... 
Dėl visko nuėjau... Brudas! Prievarta! 
Davė 10 litų ir liepė išeiti... O kas bū
davo anksčiau?...

Trumpai apie save papasakojus, tą pa
tį/ką pasakojo “panelė”, Ona tęsė:

—Pirmąją tarnybą buvau gavusi pas 
vienus ponu^ Žaliakalnyj. 15 litų per mo

kėdavo. Skalbdavau balti-nesi man
nius, prižiūrėdavau vaikus... Vieną kar
tą ponas gnybt, kitą... Aš su juo jo
kios “šutvės” nelaikiau—išvarė. Pąsakė 
esą jam pražuvęs laikrodėlis. Ką čia aš 
ponams galvą suku. Nei įdomu, nei ką...

—O tavo sesuo esą geriau gyvena?
—Tai ta Magdė spėjo... Kas iš to! 

Ir ji man sakė nusižudysianti. Pamany
kit: mes neturim nei Dievo, nei žmogaus. 
Visi mus uja. Į viešbučius ateina tokie 
žmonės, kurie dienos šviesoj' kalba, lyg 
šventieji, ir mus smerkia be jokio pasi
gailėjimo. Aš nė pati savęs neišskiriu. 
Jei kitaip nesusitvarkysiu, jei negausiu 
padoresnio darbo—būsiu nakties šmėkla 
arba pasiskandinsiu. Sako, pasileidusios. 
Pikta tik! Neištvirkauki t, duokit bent 
kiek darbo ir nereikės,gudrauti... ✓

Onutė pravirko ir bėgte išbėgo pro

Darbininkės Vargai
šiandieninis darbininkų padė

jimas yra gana sunkus ir skau
dus. Jis yra pilnas skurdo, var
gų ir nelaimių. Rodosi, kad vis
kas, kas tik yra bloga, nemalo
nu, pražūtinga, tai paskirta dar
bo žmogui, kuris daugiau nieko 
neprivalo matyti, kaip tik juodą 
sunkų vargą ir grumtis tokiame 
gyvenimo sūkuryje. Bet pažvel
gus į moteries darbininkės gy-

Yra šalis, kurios sostinės 
dukteris septyniom valandom 
anksčiau už mus pasitinka už
tekėjusi saulė ir kurių būvis,\ 
kaip tas saulėtekis, yra skais
tus ir viltingas, pilnas gražių 
siekių, kurie su kiekviena die
na stojasi tikrais, tiktai di
džiausių genijų pramatytais 
įvykiais.

Toji šalis dar jaunutė, ji šį 
sekmadienį apvaikščios savo 
dvidešimtąjį gimtadienį.

Apie tą stebėtiną kraštą štai 
kaip pasakoja viena jo dukra 
M. šaburova:

Sovietinė statyba ant visa
dos panaikino išnaudojimą, 
beteisę ir vergišką moterų pa
dėtį. Sovietų moteris, tai veikli 
dalyvė šalies vedimo ir kultū
ros darbuose. “Tokių moterų 
nebuvo ir-negalėjo būti senes-

venimą atrandame jį dar sun- | niais laikais,” — pasakė drau- 
kesniu. Atydžiai peržiūrėkime gas Stalinas.
moteries padėjimą šeimynoje ir 
ką mes ten rasime? Rasime, 
kad darbininkė, darbais ir rū
pesčiais apkrauta, šiame kapita
listiniame pasaulyje velka sun- “Moteriai Sovietų Socialisti- 
kesnį gyvenimą, negu jos drau- nių Respublikų Sąjungoj sutei- 
gas vyras. j kiamos lygios teisės su vyrais

visose ūkio, valstybinio, Icultū- 
rinio ir visuomeniniai-politinio 
gyvenimo srityse.

“Galimybę įvykdyt šias tei
ses moterims užtikrina suteiki
mas moteriai lygios su vyru 
teisės darbui, darbo užmokes
čiui, poilsiui, socialiniam drau
dimui ir mokslui, valstybinė 
motinos ir vaiko interesų ap
sauga, suteikimas ^nėščiai mo
teriai atostogų mokant algą, 
f>latus gimdymo namų, vaikų 
opšelių ir sodelių tinklas.”

Į štai dėlko masės Sovfetų Są
jungos moterų taip karštai ir 

i rengiasi atei-

Sovietų moterų teisės stali- 
niškoj konstitucijoj—žymiau
siam mūsų šalies įstatyme, už
rašyta sekamai:

Moteriai Sovietų Socialisti-

Kas tyrinėjo gilesnės senovės 
gyvenimą, tas žino, jog moteries 
padėjimas veik nuo žilos senovės 
buvo daug sunkesnis ir, jeigu 
norėtume į tų laikų padėjimą 
gilintis, būtų galima daug tuo 
klausimu prirašyti, nurodant, 
kad veik pas visas tautas mote
rys buvo pavergtos ir šiandiena 
tebekenčia to paties pavergimo 
retežių sunkenybę. *

Trumpai pažvelgkime į šian
dieninį padėjimą moteries dar
bininkės, kuri nedatekliaus ver- džiaugsmingai L ' ‘ ’ 
čiama dirba įvairiose išdirbys- nantiems Aukščiausio Sovietą 
tės šakose, kad tuomi prigelbė-1..... ..........  ........................ -....
jus išmaitinti šeimyną. Ji per ■ 
ištisą dieną dirba sunkiai, par
ėjus namon vėl neranda ramybės 
—atsilsio. Jos gyvenimo butas 
neapžiūrėtas, viskas netvarkoje. rvį 
Kūdikiai be motinos priežiūros 
auga gatvėse. Tokia moteris par
ėjusi iš darbo turi imtis už na
mų ruošos, kad, atvedus viską į 
tvarką, prirengus maistą ir ki
tus reikmenis rytojui. Toks var
gingas moters darbininkės gyve
nimas be pasigailėjimo atima 
spėkas ir be laiko ne vieną nu
varo į kapus.

Ar tu, darbininke moterie, ap-> 
galvoji ir apsvarstai nors kartą, 
kodėl toks skaudus tavo likimas, 
kodėl tau kartu su tavo draugu 
paskirta tiktai tamsus, juodas 
gyvenimas ir vargai ? Gal tu ma
nai, kad visuomet taip bus ir 
darbininkės nematys nieko ge
resnio, apart sunkios gyvenimo 
naštos? Ne,. darbininke, nema
nyk taip. Pasaulis yra visko pil-^—, ~ —
nas, visko yra pakankamai, net bininkių, kurios dar vis neša tą 
ir daugiau, negu darbininkai [ sunkią gyvenimo naštą, kenčia 
galėtų sunaudoti. Tiktai bėda j didžiausius vargus ir vis dar nė- 
tame, kad tas viskas šiandieną I pajėgia prasiblaivyti ir susipra- 
priklauso tiktai saujelei dyka- sti. Tačiau minios moterų jau 
duonių, ištvirkėlių, kurie naudo- suprato, kad jųjų vieta ne vien 
jasi kitų triūsu, priversdami mi- 
lionus darbininkų jiems vergau
ti. Jų rankose šiandien visi 
gamtos turtai ir gerybės, jiem 
linksmybės, smagumai, puikūs 
namai; žodžiu sakant, viskas šviesesnį rytojų, 
priklauso jiems, o darbininkui:

sunkus darbas, nedateklius, ne
darbas, bjaurios gyvenimui lin
dynės ir ankstyba mirtis.

Tai ve, mes čia ir matome dvi 
viena kitai priešingas klases, ku
rios ir veda kovą už būvį. Darbi
ninkų klasė, kaip vyrai, taip ir 
moterys, kovoja už savo būvio 
pagerinimą, reikalaudami dides
nių algų, trumpesnių darbo va
landų ir geresnių sąlygų darba
vietėse. O kapitalistai-dykaduo- 
niai, norėdami daugiau pelnų, 
nesutinka išpildyti darbininkų 
reikalavimų, bando juos palaiky
ti vergystėj ir išnaudojime.

Šiandien moterys darbininkės 
jau nebe tokios tamsios, kaip 
kad buvo keliolika metų atgal. 
Sunkaus gyvenimo spaudžiamos, 
jos jau pajėgia daugiau supras
ti, kad jų gyvenimo pagerinimas 
priklauso nuo jų pačių veikimo 
darbininkiškame judėjime už vi
sos darbo klasės gerovę, žino
ma, dar yra daug ir tokių dar-

tik užpečkyje prie indų ir* na
mų ruošos, bet ir tose organiza
cijose, kurios veda neatlaidžias 
kovas už darbininkų klases ge
resnę ateitį, už linksmesnį ir

Onytė S.

11 . J' * 'n —
Italijoj 1935 metais buvo 14 
nuošimčių, o Vokietijoj — tik 
13.5 nuoš.

Ne veltui Sovietų moterys 
brangina didžiąją revoliuciją 
ir jos sukaktį mini, kaipo žy
miausią savo gyvenimo dieną, 
nes tik per revoliuciją prany
ko moters išnaudojimo ir pa
niekos baisioji naktis ir pra
švito laisvės ir gerbūvingo gy
venimo rytas. A.

rinkimams ir dvidešimtąjai su
kakčiai savo mylimosios šalies.

Dvidešimtis metų nuo di
džiosios socialistinės revoliuci
jos buvo metais greito Sovietų 
išlaisvintos moters kilimo visa
me šalies ūkyje ir kultūps bu- 
davojime.

Sovietų moterys kasdieni
niam darbe šapose, gelžkelių 
tranporte, kolchozuose, įstai
gose, moksluose ir mene, mo
kyklose ir ligonbučiuose yra 
pavyzdžiu socialistinio darbo.

Moterų rolė politikoje ir va
dovybėje, po stalinskos penk- 
metukės, nepalyginamai paki
lo. Pačiose įvairiausiose šalies 
ūkio įstaigose dirba apie de
vyni milionai socialistinės tė
vynės dukterų, priklausančių 
profesinėse sąjungose (unijo
se).

Kolchozų statyba pakėlė 
moterį valstietę iki šiol negir- 
dėton aukštumon.

Milionai moterų kolchozni- 
kių nesudėjo rankas, bet dir
ba kolchozų laukuose.

Diena dienon auga kadrai 
moderniškų moterų artojų, už
simojusių užaugint aukščiausį 
derlių socialistiniuose laukuo
se, traktorisčių ir kombainerių, 
valdytojų naujos miestavai- 
ūkiškos technikos. Visa armi
ja kolchoznikių žygiuoja pir
mose eilėse kovotojų už išaugi- 
nimą 7 ir 8 miliardų pūdų 
duonos.

Jinai jau ne vergė skurdžioj 
ūkininko grįtelėj, bet narys 
kolchozo; ne paskutinė iš pas
kučiausių, o stachanovietė ir 
udarninkė socialistinių ^apų ir 
fabrikų, lygiateisė šeimininkė 
savo didžiosios tėvynės, visų 
gerbiamas ir vertingas narys 
valstybės — štai kuo tapo So
vietu moteris, v

Moterys ir mergaitės mūsų 
socialistinės'' tėvynės laimin
giausios už visas pasaulyje. 
Joms nerūpi rytojus. Joms ne- 
gręsia nedarbas, badas, prosti
tucija, kas labai pažįstama 
mūsų sesutėms užrubežyje.

Mūsų jaunoji moterų gent- 
kartė nepažino praeities ver
gijos, paniekos, savo motinos 
ir vyresnių seserų likimo.

Kapitalistinėse šalyse mote- Prelegentu manoma gauti dr. 
rims tenka paskiausios rūšies šliupaitę ar dr. KaŠkiaučių. 
darbai. Už vienodą su vyrais Toks žingeidus parengimas ma- 
darbą jos didžiumoje gauna 
menkesnę užmokestį. Kaip ir 
vyrai, kapitalistinėse šalyse 
moteris neturi teisės posilsio, 
socialės apsaugos ir apšvietos. 
Jinai neturi motinystės džiau
gsmo. žvėriški fabrikantų, bo
sų, bankierių tūzų, įstatymai, 
įvesti moterų priespaudai, veja 
ją į didžiausią baimę už savo 
ir kūdikio būklę.

Kada tai buvo priimta sa
kyt — “bobos ilgas plaukas, 
trumpas protas.” šis nelemtas, 
moteris žeminusis posakis liko
si negražinamoj praeityje.

Mūsų Sovietų Sąjungos auk
štųjų mokyklų rūmuose skam
ba tūkstančiai moterų balsų. 
Sovietų mergaitės moksle ne
atsilieka nuo vyrų. Niekur pa
saulyje nėra tokio skaičiaus 
studenčių, kaip pas mus, sako 
Šaburova. Ir ji žino, ką kalba.

Pereitais (1936) metais So
vietų aukštųjų mokslų įstaigo
se buvo 39.5 nuošimčiai mote
rų studenčių. Gi Anglijoj 1933 
metais aukštesniųjų mokyklų 
studentės sudarė tik 25.7 nuoš.

Philadelphia, Pa.
Einama Prie Smarkaus 

Veikimo

Pereitas visų organizacijų 
Veikiančio Komiteto susirinki
mas nebuvo skaitlingas nariais, . 
gal del priežasties smarkaus lie
taus, o gal dėl draugų apsilei
dimo. Iš įvairių komisijų rapor
tų paaiškėjo, kad Veikiantis 
Komitetas pasibrėžė daug veiki
mo ateičiai. Pavyzdžiui' “Lais
vės” vajininkai raportavo, kad 
pradeda dirbti išsijuosę, kad tik 
kuris daugiau pagautų naujų 
skaitytojų. Mūsų senas veikėjas 
d. G. Lukaš pareiškė, kad ,d. < 
Stripeika neturi būt ant viršaus. 
Draugas Puodis pareiškė, kad . 
lietuviai savo paskirtą kvotą 
dėl “Daily Workerio” veik bai
gia-

Lapkr. 6-7 dd. yra ruošiama : 
didelė rinkliava Ispanijos demo-. 
kratijai gelbėti. Manoma, kad 
ir lietuviai skaitlingai prisidės. 
Norintieji pagelbėti, turėtų ne
pamiršt virš paminėtų dienų. 
Apie tai bus pranešta per tvar
kymo komisiją visos informaci
jos. Tėmykit.

Lapkričio 14 d. Liet. Kom 
Frak. šaukia labai svarbų susi
rinkimą Liaudies Name visų 
“Laisvės” skaitytojų ir gerų 
simpatikų. Manoma, kad daly
vaus d. Bimba ir aiškins apie da
bartinį karo pavojų ir kitus la- ... 
bai svarbius klausimus. Patar- 
tina kiekvienam komunistų sim- 
patikui dalyvaut, nes bus labai 
žingeidus mitingas.

Kita komisija raportavo, kad . 
[ruošiasi prie perstatymo juo
kingos komedijos ir prelekcijos.

tf-

*
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4.

noma įvykint dar prieš Kalė
das. Mylintieji juokus ir* rimtą 
pamokinančią prelekciją, prašo
mi temyti.

Dar kita komisija pranešė, 
kad sušilus jieško salės suruo
šimui “Laisvės” naudai didelio 
koncerto ir bankieto.

Be j a, apkalbėtas labai svar
bus klausimas, tai įsteigimas lie
tuvių rašybos ir skaitymo vai
kams mokyklėlės. Patarta, kad 
tą darbą pradėtų LDS 5 kuo
pa. Tėvai, kurie turi vaikučių, 
turėtų daryt viską, kad tokia 
mokyklėlė įsisteigtų. Jei ji bus 
įsteigta, būtinai turi leist savo 
vaikučius į.ją. z>

Apvaikščiojimas 20 m. Lap
kričio Revoliucijos sukaktuvių 
įvyks lapkričio 12 d., Broad
wood Hotel, pradžia 8 vai. vak.
Bus geri kalbėtojai anglų kalboj ' \ 
ir graži koncertinė programa. 
Patartina ir lietuviam dalyvau
ti tokiame svarbiame parengi
me, nes lietuviai darb. rė
mė Rusijos revoliuciją. Tačiaus 
jie nerangiai lanko tarptautiš- 
kus parengimus.

Pradėkit, draugai, lankyt juos iilt 
skaitlingiau.

Tai Tiek Dabar.
H

H
M

B
M

iH
M

B
M

M
l

y / J

duris. Ji nebedrįso, nebegalėjo papasa
koti savo palaužtos jaunystės, nebegalė
jo pailiustruoti mūsų daugumoj pūvan
čios, farizėjiškos mieščionijos. Tačiau, 
tikiuos, niekam nepaslaptis, kad mano 
pažymėtų viešbučių Kaune begalė, o taip 
pat ir panašių mergelių. Pradedant nuo 
stoties ir baigiant Laisvės alėja bei ki
tomis gatvėmis, ištvirkauja Kaunas ir 
net jau provincija. Juose laikomos mo
terys neva tarnaitės, visiškai viešai^ gau
na už ištvirkavimą pinigus. Visai vie
šai tos nelaimingosios, daugumoj prole
tarės, del šiokių ar kitokių socialinių 
priežasčių nuslysdusios nuo tikro gyve
nimo kelio tenkina klijehtų žemuosius 
geidulius. Ir keista, kad šitą labai opią 
ir skaudžią problemą pas mus pradėta 
spręsti tam tikrų automatų pagalba. Ar
gi ne juokai, kad laiką save rimtais žmo
nės nori užmigdyt^ visuomenės žaizdą 
pagal pažiūrą, esą nakties moterys iš-

tvirkauja tik dėl to, kad negali nusipirk
ti gražesnių suknelių, kad yra pasileidu- 
sios. Gal viena, kita ir dėlto išėjo į gat
vę. Bet argi nežinoma, kaip paleidžia
ma tarnaitės į gatvę, kiek sugyvenama 
su jomis vaikų? Ar tik jos tai kaltos? 
Argi jie nežino, kad visos tos prakeiki
mo žyme pažymėtosios yra darbininkų, 
smulkių ūkininkų dukterys, tik viena ki
ta mokanti pasirašyti ar baigusi šiokią 
tokią mokyklą? Vadinasi, ką padarysi 
... Dienos metu mes pamokslininkai, tu
rime rimtesnių temų, o naktį niekas ne
mato. .. Viską sprendžia ponas automa
tas. '

—Pusę lito įmetei—dvi štukoš iškrito. 
Ir sveikas būsi ir geras biznis...

' Argi padoru apie tokią techniką kal
bėti? Ar galima pagaliau, taip paviršu
tiniškai ir “protingai” tarp savęs ginčy
tis? J. Ripka.

X

PASITIKĖT NAUJAIS 
TECHNIKAIS, SAKO 

STALINAS s
Maskva. — Stalinas atsi

šaukė į 400 technikų konfe- 
ferenciją, kad pasitikėtų 
naujais vadais pramonėse. 
Pašalinus bei ' nubaudus 
trockistus-fašistus iš įvairių 
įmonių, į vadovybės vietas 
paskirta eilė naujų, pasiti
kimų direktorių.

Casablanca, Franc. Moro-

tininkai tapo užmušti susi-
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Puslapis Ketvirtas DKISVI Trečiadienis, Lapkr. 3, 1937

Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
Lewiston ir Auburn, 

Maine
(Tąsa)

Vėjas liovėsi, debesiai išnyko, o už va
landos šaltis pasikeitė tokiu karščiu, kad 
skaudu buvo plika ranka paliesti įdegu
sią uolą. Dieną, kada saulės spinduliai 
tiesiai krinta ant uolų, tai skaudu į jas 
žiūrėti, o liežuvis prilimpa prie viršaus 
burnos, nes geriamojo vandens stoka. 
Kapitonas pareiškė, kad pagal mūsų tak
tiką, statančią savo tikslu atitolinimą 
priešo užėmimo mūsų pozicijos, reikia 
atakuoti priešo pozicijas, esančias prieš 

t mus.
Kai kurie iš čia buvusių draugų atsi

sakė tą padaryt tuom pamatuodami, kad 
i priešas turi keturis kulkasvaidžius, o 

mums priseis lipti į kalną tarpe retų pu
šų, be kulkasvaidžio ir su mažu kiekiu 
patronų.

—Velnias paimtų,—tarė kapitonas,— 
■ aš neprašau eiti su manim tuos, kurie ne- 
| nori. Man reikia tik penkiolikos sava

norių.
Mes žengėme su kapitonu. Kapitonas 

šlubas, nes pusė jo kairiosios pėdos buvo 
nunešta kanuolės svaidinio Afrikoj keli 
metai atgal, bet jis sugabiai lipo tarpe 
uolų. Aš prieš save mačiau jo sausą ir 
sulinkusią figūrą, šešių pėdų ir septynių 

. colių. Jis apsistodavo, numesdavo tin
kamą žvilgsnį atgal, kad mus padrąsinus.

Be galo karšta, šliaužti visai pasidarė 
negalimas daiktas. Kulkos ūžė ir staugė 
virš mūsų galvų. Du kovotojai buvo už
mušti ir vienas sužeistas pačioj pradžioj. 

| Paskutiniame plote, apie trys šimtai 
mastų nuo priešo kulkasvaidžių, jaunas 

j madridietis, mechanikas, tą pat rytą už 
Į drąsą nakties atakoj pakeltas į kapra- 
I lūs, staigiai pašokėjo, kaip žmogus daro 
I norėdamas ką tai peršokti, ir puolė pir

myn, šokinėdamas uola nuo uolos su to- 
( kiu greitumu, kokio negalima buvo lauk
ėti nuo žmogaus. Jis išbėgo priešakiu 

f mūsų ant dvidešimt, trisdešimt, keturias- 
. dešimt mastų. Neužilgo matėme, kaip 

kraujas tryško iš jo kairios rankos. Jis 
’ iškėlė dešinę ranką prie galvos. Jis pri

siartino ant šešiosdešimts mastų prie
! priešo ^kulkasvaidžių ir sušuko:

—Tegul gyvuoja respublika! Tegul gy
vuoja demokratija! Šalin fašizmas! Ša
lin karasl Liaudis, pirmyn! Ura, už lais- 

, vę Ispanijoj!
Paskui sunkiai sudribo tarpe akmenų 

ir pradėjo šaudyti. Kada mes jį pasie
kėme, tai kraujas gausiai plaukė iš jo ke
turių žaizdų. Su perkreiptu skausme 
veidu jis sakė:

—Tikėkite man, man pavyko įbauginti 
tuos niekšus!

Iš šios pozicijos dar per penkias mi
nutes šaudėme. Matyt, kad priešą skau
džiai pavaišinome. To įrodymu buvo 
faktai. Pagal karo taisykles mes jau se
nai turėjome būti nušluoti nuo žemės pa
viršiaus, bet jų kulkasvaidžiai veik visi 
peraukštai mušė. Kovotojai, likę mūsą 
pirmesnėse pozicijose, pasakojo, kad kul
kasvaidžių kulkos visas laikas kaukė 
tarp medžių. Tas liudijo tą, kad fašistai 
tikrumoje labai blogai šaudė.

Traukiantis ir nešant su savim sužeis
tuosius, mums pakalnėje prisiėjo pri
baigti vieną sužeistą kovotoją, kuris taip 
sunkiai buvo sužeistas, kad nebuvo jo
kios vilties pasveikimui. Mes žinojome, 
ką fašistai padarytų, jeigu pagriebtų 
jį gyvą. Mes pasukome iš to kelio, ku-

riuomi lipome į kalną, traukėmės, į kairę 
pusę, kur griovelyje radome daugiau 
priedangos nuo kulkų.

Pusiaukelyj priėjome poziciją, kurią 
laike mūsų atakos fašistai laikė kaipo 
apšaudymo punktą. Bet jie taip išsi
gando pamatę liaudiečius, kad pasileido 
bėgti. Fašistai paliko apsiaustalus, (ku
rių mums taip labai reikėjo), daug šil
kinių marškinių, priklausančių oficie- 
riams, kelias bonkas degtinės ir dvyliką 
naujutėlių, tik iš fabriko, vokiškų šau
tuvų su daugeliu patronų, pagamintų 
Essene.

Mes sugrįžome į mūsų poziciją apsi
krovę tais turtais, patys netekę trijų 
draugų užmuštais ir penkių sužeistais, 
kovoj, kurią reikėjo atlikt, kad atmušus 
fašistams norą atakuoti mus, kad gavus 
ginklų kuriuos mums užsienio demokra
tai uždraudė įsigabenti.

Ispanijos demokratai turėjo atlikti šį 
rizikingą žygį, beviltingą, bet reikalin
gą tam, kad sumažinus skirtumą iš vie
nos pusės tarpe vokiškų “Junkerių” ir 
naujausios rūšies bombų, ir iš antros pu
sės—valstiečių, ginkluotų senais šautu
vais, atlikusių visą karinį prisirengimą 
bėgyje aštuonių parų.

- XXII
Vieną rytą frontą pasiekė žinia apie 

tai, kad aš turiu vykti į Londoną ir pa
pasakoti ten, kaipo dalyvis, apie Ispani
jos, reikalus.

—Sudiev, anglike!—šaukė kovotojai.— 
Iki pasimatymo, vėl grįšk pas mus!

Jie norėjo parašyti laišką, kuri aš nu- 
vežčiau į Angliją ir išspausdinčiau laik
raščiuose, bet staigiai prasidėjo nerimas, 
pasklydo girdas apie prisiartinimą prie
šo bombininkų, ir mes visi sulindome į 
pasislėpimą. Nebuvo kaip rašyti.

—Tai niekis.—Jie sakė.—Jūs žinote 
dalykų padėtį. Jūs papasakosite jiems'.

—Supraskite,—tarė vienas kovotojas, 
jūs sakėte, kad kuo ilgiau mes čia atsi
laikysime, tuo daugiau anglai darbinin
kai galės prisirengti.

—Aš tą nepamiršau.
Ir juos palikau ant kalno, nuo kurio 

matėsi Guadalajarama. Aš ėjau septy
nias mylias gražiu pušynu ir pribuvau 
į fronto štabą. Čia aš pirmiau buvau, 
tai yra, dar prieš uždraudimą įvežti liau- v 
diečiams ginklų, kuriais jie galėtų at
remti priešą. Aš pateikiau raportą ko- 
mandieriui ir išreiškiau savo mintį. Kas 
tai iš jų tarė:

—Suprantama, mums labai sunku. 
Taip, mūsų padėtis yra be galo sunki.

—Ne tik jūsų padėtis sunki,—tariau. 
—Nejaugi jūs manote, kad mūsų fron
te ji lengvesnė? Fašistai traukia spė
kas prieš Madridą, o Londone keletas 
darbo unijų sulaiko darbininkus nuo vie
nybės, tai yra, nuo pergalės kovoj už 
taiką.

Pirmoje francūzų gelžkelio stotyje rbes 
skaitėme laikraščiuose dideliais antgal- 
viais apie fašistų bombardavimus pro
vincijose ir apie tai, kad francūzai fa
šistai kontrabandos keliu gauna ginklus 
iš Šveicarijos. Man pasirodė, kad fran
cūzai ramaus* laiko turės mažai. Man pri
siminė žodžiai komunisto, Penkto Pulko 
komandieriaus,- apie tarptautinę padėtį 
ir karo ministeriją. " ~

(Bus daugiau)

nepasirašė savo tikro vardo po 
straipsneliais, nes, kaip jis saky
davo, kad nenorįs garbės iš Jo 
turėti. Rinko prenumeratas lie
tuvių jaunuolių žurnalui ‘Voice’ 
ir labai džiaugdavos, kad pasi'se-. 
kė gaut keletą skaitytojų jau
nuolių tam žurnalui. Draugas K. 
S. buvo labai mylimas ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautų dar
bininkų ir, ką tik nesutiksi, visi 
klausinėja apie to jaunuolio tra
gišką mirtį ir su ašarotomis aki-, 
mis smerkia išnaudotojus, kad 
dėlei jų godumo ir neapsaugoji
mo darbininkų gyvybės žuvo tas 
visų mylimas kovotojas. Drau
gas Kazimieras Selemonas gimė 
balandžio 4 d., 1917 m. Jo mo
tina, Leonarija, labai"daug pa
dėjo triušo, kad išauklėti savo 
sūnelį darbininkiškoj dvasioj; 
pati sykiais gan sunkiai gyven
dama ir kovodama su visokiomis 
savo gyvenimo audromis, savo 
sūneliui, dar kūdikystėje esan
čiam, aiškindavo dėl ko į jų var
gingos bakūžėlės pastogę lanko
si vargai, nelaimės ir visokios 
bėdos. Kaziukas gi savo motinos 
pąsakojimų klausydamas ir at

Binghamton, N. Y.
Zs Komunistų Partijos Veikimo

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius per šį vajų turėjo tris 

i taip vadinamus viešus susirinki
mus, kuriuose buvo kviečiami 
dalyvauti ir partijos artimi 
simpatizatoriai. Didžiumoje ki
tataučiai, lietuvių darbininkų 
labai mažai teišpildė Komparti
jos pakvietimą dalyvauti josios 

I susirinkimuose.
Per Šį vajų į Komunistų Par

tiją gauta 15 naujų narių. Iš 
lietuvių tik 2. O lietuvių darbi- 

i ninku kompartijai simpatizuo
jančių priskaitome daug. Kodėl, 
lietuviai darbininkai nesirašo į 

’ Komunistų Partiją, tai paslap-

tis. Jie rimtų priežasčių nesta
to, kodėl? Ypatiškus pakvieti
mus rašytis į Kompartiją pra
leidžia tylėjimu arba atsako, 
kad “neturi pinigų duoklėm už
simokėti,” tai ir visas pasitei
sinimas.

Komunistų Partijos vietinis 
skyrius yra pasiskyręs kvotą 
sukelti $350.00 dabar vedamai 
finansinei kampanijai. Iki šiol 
jau turime sukėlę $180.00, tai 
dar toli nuo kvotos išpįldymo. 
Dar mes, partijįečiai, turėtume 
pasmarkinti darbą aukų rinki
me, o darbininkai savo dešimtu
kais turėtų mums pagelbėti išT 
pildyti mūsų užsibrėžtą kvotą. 
Jš lietuvių darbininkiškų orga
nizacijų tik LDS 6 .kuopa pa
aukojo iš savo iždo $5. Tas labai

gerai, ir LDS 6 kuopai priklau
so ačiū už minėtą auką.

Užbaigimui šio vajaus, kaip X
naujų narių gavime, taip ir fi
nansinės kampanijos yra rengia
ma vakarienė ir šokiai, šeštadie
nį, lapkričio 6-tą dieną, Lietuvių 
Svetainėje. Visas šio parengimo 
pelnas skiriamas “Daily Wor- 
keriui”. Tad visi komunistinio 
judėjimo rėmėjai prašomi daly
vauti šiame parengime. Savo at
silankymu jus prisidėsite prie to 
svarbauš ir .prakilnaus darbo ir 
paremsite .“Daily Workerį.” Mi
nėtai vakarienei įžangos kaina 
tik 75c. ypatai. Pradžia 7 vai. 
vakare. Apart vakarienės;, bus 
ir šokiai prie geros muzikos. 
Tad pasimatysime visi.

Komunistė.
S l■ . 1,.,,š.

Spalio 22 dieną (tarpe 2 vai. 
30 m. ir 4 vai. po pietų), šių 
miestų ne tik lietuviam, bet ir 
kitų tautų darbininkam atnešė 
labai liūdną žinią, nes šią dienų 
netekome vieno žymiausib ir vei
kliausio lietuvio jaunuolio, drau
go Kazimiero Selemono. Nes šal
tos bangos ir verpetai Aųdros- 
coggin upės pagriebė jį savo glė
bin ir išskyrė iš gyvųjų tarpo 
ant visados. Tiesa, ši upė yra 
priglaudus ir paliuosavus dauge
lį žmonių, kurie bėgo nuo gy
venimo ir j ieškojo išeities, kad 
pasiliuosuoti nuo vargų, skurdo 
ir kitų sunkenybių, su kuriomis 
jie neturėjo užtektinai jėgų 
grumtis ir pasirinko saužudys- 
tę. Bet draugas K. Selemonas ne
buvo silpnadvasis; jis buvo pil
nas energijos ir kovojo ne tik 
su savo sunkiomis gyvenimo ap
linkybėmis, bet sykiu su kovo
jančiais darbininkais kovojo 
prieš darbininkų išnaudotojus, ' jausdamas jos vargus, jai atsą- 
ne tik už dalinį darbininkams ' kydavo: “Motinėle, juk tu man 
gyvenimo pagerinimą, bet už esi pasakojus, kad progresas, 
galutinį darbininkų pasiliuosa- pirmynžanga žmonijos ir kovos 
vimą iš kapitalistinės vergijos 
ir įsteigimą Amerikoje Sovietų 
valdžios, žodžiu, per trumpą sa
vo gyvenimą visados buvo pir
mose kovojančių darbininkų ei
lėse. šiemet pavasarį įvyko šiuo
se miestuose didelis čeverykų 
darbininkų streikas ir draugas 
Kazimieras Selemonas buvo 
streikierių pirmose eilėse, o tojo 
dirbtuvėje, kurioje draugas K. 
S. dirbo, norint darbininkai 
nubalsavo už CIO uniją, bet fab
rikantas tos dirbtuvės nei jokiu 
būdu nenori pripažinti USWA 
(CIO)unijos ir nesirašo kon
trakto. Tai ir veiklesnių strei
kierių nepriima į darbą. Nete
kęs darbo, draugas čąlįukas ga- 
vo gan pavojingą darbą, prie 
pertiesimo naujo tilto per An
droscoggin upę už: 9-nių my
lių nuo Lewistono miesto. Ka
dangi darbas buvo labai pavo j in- I sykiu su jumis liūdi-verkia ir 
gas, tai motina ir tėvas tankiai apgailestauja jūsų likimą, katrie 
persergėdavo savo mylimą sū
nelį, sakydami: “Kaziuk, tave 
gyvybei gręsia pavojus, mesk ta 
darbą.” B^t draugas Kazimieras, 
norint savo širdyje ir jausdamas 
pavojų, bet motinai linksmai at
sakydavo: “Brangi motynėle, tu 
jau nebeturi ^spėkos pasidaryti 
sau pragyvenimo, nes Bates Mil) 
audinyčia išsunkė paskutines ta
vo jėgas ir išmetė iš dirbtuvės j 
bado nasrus. Todėl kas tave už
laikys, tu mano brangi žilagal- 
vėle, nebijok, motina, aš, dirb
damas šį darbą, uždirbsiu pini
gų, dalį pinigų tau atiduosiu, o 
už likusius nusipirksiu tikietą ir 
važiuosiu į Ispaniją, nes jau su 
draugais esu susitaręs važiuoti 
ir kovoti už viso pasaulio dar
bininkus prieš tarptautinį fašiz
mą. Jeigu ten, Ispanijoj ir žū
siu, tai žūsiu garbinga mirčia 
ant kovos lauko, kaip tikras dar
bininkiškas kareivis, kaip revo
liucionierius.”

Bet draugui Kazimierui nebu
vo lemta pamatyti ta graži ša
lis Ispanija ir kovoti sykiu su 
narsia ir laisvę mylinčia Ispani
jos liaudimi prieš žvėris fašis
tus. Spalių 22 d. godaus kon- 
traktoriaus boso raginamas, kad 
greičiau dirbtų ir, kad jiems 
(kontrakf oriam) liktų daugiau 
pelno, nukrito į vapdenį iš 60 
pėdų ąugštumos ir žuvo ir ligi 
šio laiko, tai. yra, jau penkios 
dienos, kaip jieško ir jokiu bū
du negali surasti layono upės 
gelmėse.

Draugas K-. S. priklausė prie 
Jaunųjų Komunistų Lygos ir 
šiemet dalyvavo Jaunuolių Ly
gos suvažiavime. Tankiai raši
nėdavo korespondencijas į “Lai
svę” po slapyvarJX’~ 
šešėlis ir kitais

Daug yra parašęs 
lių į “Laisvės^ VniiH 
(jaunuoliu 
Visai ne sėliai 
kame

už geresnę vargingosios liaud. 
būklę negimšta pas tuos žmo
nes, kurie gyvena gražiausiuose 
palociuose, pertekliuje, bet po 
stogu sukrypusių bakūžėlių.”

Tai tokios mintys buvo giliai 
įsodintos, dar visai jaunam d. 
K. S. Dabar gi motina ir tėvas, 
netekę 'savo vienintelio vaike
lio, lieja upelius ašarų ir sielvar
tauja, kad vargiai jie galėsią 
pernešti tą baisų smūgį, kurį 
jiems suteikus gamta ir kapita
listinė sistemą (tvarka).

Aš gi nuo savęs to mano 
brangaus draugo Kazimieriuko 
tėvams turiu tą pasakyti, kad 
aš neturiu žodžių išreikšti, ko
kias Sunkias gyvenimo valandas 
jūs dabar pergyvenate. Bet tuo 
patim aš skaitau, kad jūs esate 
labai didelės pagarbos verti, kad 
taip išauklėjot savo sūnelį, kurio

tik jūsų sūnelį pažino.
Gamtos Sūnus.

Paterson, N. J
Kas Veikiama Pas Mus
Spal. 17 d. lietuvių bendro 

fronto komiteto delegatų susi
rinkime buvo apsvarstyta, kaip 
geriau prisirengti prie ruošia
mų prakalbų. Delegatai dalyva
vo: Nuo Lietuvių Neprigulmin- 
go Piliečių Kliubo d. Zdanis ir 
P. Sakat; nuo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, F. Prap; nuo Lietu
vių Darb. Susivienijimo 123 kp., 
M. Semėnas ir J. Matačiūnas; 
nuo Amerikos Lietuvių Darb. 
Literatūros Draugijos 84 kp., S. 
Aliukonis ir S. Vilkas.

Nutarimai: pirmininku pra
kalboms išrinktas d. Zdanis, 
sekrt. P. Sakat, susirašinėjimui 
su Brooklyno Am. Lietuvių 
Kongreso skyrium ir kt. reika
lais. Nutarta .padaryti penki 
šimtai lapelių; Kaip matome, tai 
Patersone neužilgo įvyks ^nepa
prastos prakalbos. Viršminėtos 
organizacijos darbuosis, kad jas 
padarius p a sėkmingiausiomis, 
kokios kada Patersone buvo.

Tingejimąs Turi Būti 
Nugalėtas

ALDLD 84 kp. susirinkime 
nutarėme, kad šiais metais “Lai
svės” vajus Patersone turi , būti 
vienas geriausių. Mėnesis laiko 
praėjo, bet dienraščiui skai
tytojų dar kaip ir negauta. 
Draugai, jeigu pasižadėjote, o 
nepildote' savo prižado, tai j.au 
prastai. Nelaukdami nieko, stb-

Diegas, pavaryti šalin!

yra . parašęs strąipsjie- 
aisvės< Youth Section 
lių skyrių) angliškai. 
! senai “Laisvės” angliŠ- 
:yriuje tilpo straipsnelis 
Marches.” Bet niekados

Reikalinga žinoti
• < .. ’. I. s t . ,i,,.

Pateko į mano,rankas žurna
las, leidžiamas Association of 
American Railroads (Amerikos 
Geležinkelių Susivienijimo). Ja
me rašoma, kiek geežinkeliai

kas metai sunaudoja įvairių | mokėti dar brangiau, negu prie 
daiktų. Geležinkeliai sunaudoja 
vieną penktadalį Amerikoje iš
kirsto medžio; plieno sunaudo
ja daugiau, kaip, bile kita kuri 
pramonė; daugiau, kaip vieną 
penktadalį iškasamos anglies; 
sunaudoja 65 mil. bulkučių duo
nos; du milionu tuzinų kiauši
nių; 730 tonų špilkučių ir clips;
2 milionu tonų sviesto; 1 milio- 
ną kvortų šaltakošės (ice
cream) ; turi 370,000 namų— 
skaitant nuo sargo budelės iki 
didžiausių geležinkelių stočių; 
turi 200,000 tiltų; išmokėjo vie
ną bilioną dolerių.

Ši skaitlinė parodo didelį ge
ležinkelio biznį. Bet nei žodeliu 
neparodo, kiek geležinkelio kom
panijoms palika pelno į metus.

Sudege šventa Agota
Pirmadienį, spal. 25 d., gyven

tojai pastebėjo palei bažnyčią, 
Pomton-Plains, kad dūmai ver
čiasi pro langus. Pašaukė ug
niagesius. Pastarieji bandė ap- 
gęsiriti gaisrą, bet nepajėgė. 
Bažnyčia supleškėjo iki žemės, o 
bažnyčioj buvo šv. Agota. Vadi
nasi, ugnelė nesigailėjo ir jos.

Bažnyčia buvo pastatyta 1771 
m. Dar Jurgis Washingtonas jo
je melsdavosi.

J. Matačiūnas.

senojo. Bilietai į dangų dar la
biau pabrango. Užtat tokie fak
tai daugeliui ir buvusių fanati
kų atidarė akis. Ir jie dar sako, 
kad neverta krauti “gyvento
jams’ aukso dėžių, kurias paskui 
kiti išnešioja. Pažangesnieji pa
rapijiečiai pageidauja civilinės 
metrikacijos ir laisvų kapinių. 
Visiems nusibodo mokėti duoklę. 
Jei tik atsirastų iniciatoriai, 
greitai galima būtų įsisteigti 
laisvas kapines, nes yra ūkinin
kų, žadančių tam tikslui duoti 
žemės 'sklypus ir paremti pini
gais. Tada nebereiktų peštis ir 
kerštauti dėl tuščio kevalo.

šiaulėniškis Senelis.

LIETUVOS ŽINIOS
ZARASAI

Mašina Sužalojo ūkininką
Antaniškių vnk. (Imbrado 

v.) gyventojas J. čekevičius, be- 
kuliant javus, per savo neapdai
rumą pateko po kuliamos maši
nos volais, kurie jį keletą kartų 
apsuko ir sunkiai sužalojo. Da
bar čekevičius paguldytas į Za
rasų ligoninę, tačiau maža vil
ties pasveikti.

Jums Dangus, o Man žemiš
kos Gerybes

Baisogala — Mūsų padangėje 
“gerieji piemenėliai” labai mėg
sta ir moka žvejoti žemiškus 
“niekniekius.” Nesenai buvo la
bai charakteringas įvykis. Dva
siško stono atstovas prikalbino 
pamaldžias davatkėles užrašyti 
jam jų- dalis ir turimus pinigus, 
o už tai prižadėjo išlaikyti jas 
ligi mirties prie bažnyčios, visu 
kuo aprūpintas. Davatkėlės su
tiko. Atidavė viską, kad tik pri
eiti arčiau dangaus. O “ganyto
jas” nesenai savo sesutei gražų 
ūkį nupirko, gerą inventorių pa
rūpino. Vadinasi, jis tik kitiems 
siūlo dangiškus migdolus, o pats 
linkęs geriau žemiškus turtelius 
rankioti. NesigvieŠia dangaus 
gėrybių, vargšelis.

Valstietis.

Ar Nori Būti Turtingas

Kaip Buyo. iš, Pradžios, 
Taip Bus ir Visados...
Šiaulėnai?. — Šios parapijos 

gyventojų “kovos”- dėl kunigų 
labai būdingos, nes parodo, kad 
bažnyčia ir klebonija gali sukel
ti vaidus, kerštavimus, bet gero 
nieko žmonėms negali duoti. Ne
patiko tikintiesiems vienas “dū
šių ganytojas,” piktinosi jie, kad 
brangi ninkas, nesukalbamas. 
Rašinėjo skundus vyskupijai, 
koliojosi, svaidėsi < supuvusiais 
kiaušiniais ir pešėsi tarpusavy 
—vieni “kovojo” už senį, kiti už 
jauniklį dėjo galvas... Keršto, 
neapykantos pridygo, .kaip pikt
žolių. Geriausi kaimynai liko 
priešais. Pagaliau, sulaukė nau
ją “vadovą.” Deja, naudos nė už 
centą. Greitai parapijoms paju
to, kad nauja šluota dar švariau 
šluoja. Už patarnavimus reikia

Visą Gyvenimą?
Old Gold Naujas Kontestas

Viena geriausių progų jums išlai- 
mėti pinigų, tai konteste, kurį paruo
šė P. Lorillard Co., Old Gold cigare- 
tų ir paskyrė $250,000 dovanoms. Šis 
kontestas gali reikšti vienam iš mūsų 
skaitytojų laimę ir padaryti jį tur
tingu visam gyvenimui. Kontestas 
jau sukėlė didelį susidomėjimą mūsų 
skaitytojų tarpe. Kiekvienas nori lai
mėti vieną dovaną iš 1,000 dovanų.

Kiekvienas iš šeimynos gali stoti 
į šį Old Gold kontestą. Kontestas at
daras visiems — vyrams, moterims 
ir vaikams, čia nėra jokio keblumo. 
Nereikalingas jokis specialis žinoji
mas ir mokslas. Paprastas mechani
kas arba darbininkas gali laimėti di
džiausią dovaną, kaip ir kolegijos 
profesorius. Nors kontestas prasidėjo 
pereitą mėnesį, bet dar vis yra už
tektinai laiko jums į jį stoti.

Visą ką jūs turite padaryti, tai 
nueiti pas artimiausį jūsų cigaretų 
pardavinėtoją ir paprašyti oficialį 
014 Gold Piešinių Buletiną su pil
niausiomis žiniomis apie kontestą. 
Sekite instrukcijas atydžiai. Jeigu 
jūsų cigaretų pardavėjas negali su
teikti jums kontesto Buletiną, tai ta
da prašykite jo iŠ mūsų dienraščio.

Turėkite mintyj ir tai, kad po to, 
kada jūs pabandysite pirmą pakelį 
Dvigubai-Švęlnių Okį Gold cigaretų, 
tai jūs džiaugsitės jais ir dubeltavai 
atgausite savo pinigų vertę.

(Old Gold Naujienos)

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauratija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS lit feLlUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

. Telefonas: EVergreen 7-9851
i-t ūmi f-. i r • < . > r-

PHILADELPHIA, PA

Vakariene ir Koncertas
■■■■■’ ■ ..rr———------------------

Rengia Rusiį-Lietuvių Kliubas paminėjimui 20 metų 
Rušijos Revoliucijos laimėjimų K *

Įvyks Sekmadienį, November 7 Lapkr

Programoje dalyvaus rusų ir lietuvių kalbėtojai, Lyros 
Choras, Merginų grupė, solų, Rusų Choras, Balalaikų 

Orkestrą ir profesionaliai šokikai. .
Po Koncerto Bus duodama Vištienos Vakariene

PrašomSe visų skaitlingai dalyvauti,
KOMISIJA.
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ALDLD III Apskričio Metinė Konferencija
Ši ALDLD apskričio konfe

rencija turi būti ne taip sau su
ėjimas, kad pagal lyg kokį įpro
tį suvažiuoti, pasišnekučiuoti ir 
baigta. Ne! Joje reikės per
teigti metų bėgio nuveikti dar
bai ir pasibrėžti kitų metų dar
bymečio planai. Kolonijose kuo- 

*pų valdybos turi peržvelgti kny
gas, kas svarbaus atlikta nuo 
pereitos konferencijos iki šiai ir 
susidomėti, ką būsiančioji kon
ferencija galėtų svarbesnio nu
tarti, kad kuopose būtų praves
tas platesnis veikimas, nes po 
truputį nužiūrimas daugelyje 
kolonijų draugų tarpe neveiklu- 

^mas, net nė pereitos konferen
cijos iki kol ne visi pasibrėžti 
darbai atlikti. Tai jau visi na
riai kuopų susirinkimuose ture-

tų išspręsti ir suvažiavus į kon
ferenciją nagrinėti neatlikimo 
priežastis ir jas ateityje praša
linti.

Kuopi) susirinkimai atvirlaiš
kiais reikia sušaukti ir disku- 
suoti tie trūkumai, duodant nau
dingus konf. sumanymus ir 
kiekviena kuopa privalo išrinkti 
gerą skaičių delegatų. Įdėkime 
daugiau energijos prirengimui 
konferencijos, tai jos įvykini- 
mas bus naudingesnis, duos dau
giau ūpo ir drąsos ateityje.

Konferencija įvyks sekmadie
nį, lapkr. 21 d., 1937, Lietu
vių svetainėj, 243 Front St., 
New Haven, Conn., 10 v. ryte.

ALDLD III Apskr. Sekr.
V. J. Valaitis.

Jersey City, N. J
grino- 
laišką, 
baksą.

Įvairumai
Iš Vokietijos atvykęs 

rius nusprendė, parašęs 
įmesti į laiškams išimti
Neturėdamas jokio supratimo, 
kuris yra laiškų ir kuris ugnia
gesių baksas, pasuko rankeną 
ugniagesių bakso, tikėdamas 
įmesti laišką į bakso dėžutę, 
bet pribuvo ugniagesių keli veži-

Warrensville, Ohio

San Francisco, Calif
Kaip visuomet, taip ir 

sykiu čia tapo pasidarbuota Is
panijos respublikos gynėjų nau
dai, parenkant aukų. Daugiau 
pasidarbavo San Francisco 
draugai ir draugės, ypačiai mū
sų nauji nariai, šilkaitienė

I Marinas.

Šiame Cleveland© priemies- 
tyj randasi stambi miestava 
farma su keturiom įstaigom: 
kalėjimas, senelių prieglaudos 
namai, sanatorija džiovinin
kam ir biedniems vaikams sto
vykla. Visos įstaigos gyventojų 
prikimštos kupinai.

Pirmiau “Laisvėj” plačiai 
rašiau apie šių žmonių gyveni
mo aplinkybes, tai dabar neat
kartosiu. Visiem sąmoningiem 
darbininkam žinoma, kad prie 
kapitalistinės sistemos darbi
ninkų gyvenimo aplinkybės 
neina geryn ir neis. Kaip vi
sur, taip ir šiose įstaigose gy
ventojai kapitalistų išnaudoti, 
kapitalistam jau nereikalingi.

Kapitalistų politikieriai prie
glaudos namų gyventojus daž
nai panaudoja savo nešvariai 
politikai, šiemet įvyksta Cle- 
velando miesto majoro rinki
mai, tai matyti, kad dabarti
niai miesto gaspadorįai deda 
visas pastangas, kad laimėt

■ rinkimus. Jie nori, kad ir prie
šino glaudos namų gyventojai pa

liudytų Cleveland© visuome
nei, būk anie moka visur gerai 
gaspadoriauti. Į šias miesto įs
taigas atsiunčia keletai .dienų 
pagyventi nusidėvėjusių, politi- 

' kierių, apsimetusių paliegė
liais. Pastarieji čia pagyvena 
porą dienų ir pradingsta. Vė
liau pasimato vietinėj spaudoj 
jų paveikslai ir išpyškinti 
straipsniai apie jų gyvenimą 
prieglaudos namuose.

Vietinėj kapitalistų spaudoj,
“Plain Dealer”, jau ne sykį til- niunistų Partiją, joje darbuo

kis, remti ir auginti ją. Tuomi

A. Knišius papirko tikietų 
laimėjimui už $1; pardavė: 

mai ir policija, kuri rado stovint giikaitienė už $7, B. Sutkus 
prie bakso su laišku rankoje Vo
kietijos pilietį Edward Buhr, 
£0 metų amžiaus. Paaiškėjus da
lykui, policija nedarė jokio jam 
kaltinimo už bereikalingą 
niagesių pašaukimą.

ug

šiųPer aštuonis mėnesius 
metų automob. New Jersey vals
tijoj užmušta daugiau žmonių, 
negu per visus L936 metus. Iki 
rugsėjo mėnesio 1 dienos užmuš
ta 64 žmonės, kuomet per per
eitus visus metus užmušta 57-ni.

atremsim visus reakcionierių! 
pasikėsinimus ant darbininkų 
klasės ir pagerinsim savo* bū
vį.

vienu seneliu, kuris jau virš 
dvidešimts metų gyvena šiose 
įstaigose. Senelis sakė, dėl ne
pakenčiamų gyvenimo aplin
kybių per tą laiką jau pora 
desėtkų žmonių vienokių ar 
kitokiu būdu patys sau galą 
pasidarė. Desėtkas įnamių, ant 
gatvių rinkdami cigaretų ga
lus, tapo mašinų užmušti ir 
daug sužeista.

Tai toki senelių išsireiški
mai. Jei miesto gaspadoriai 
gerai gaspadoriautų, tai šiose 
įstaigose tokių išsireiškimų ne
būtų girdėti, įnamiai turėtų no
ro gyventi. Kapitalistinėj 
spaudoj dažnai matyti apra
šyta apie Sovietų Sąjungą, kad 
ten darbininkai badauja ir 
kenčia skurdą, žinoma, jie 
apie Sovietų Sąjungą visuomet 
prirašo visokių melagysčių. 
Kodėl jie neparašo teisingai, 
kokia darbininkų padėtis ka
pitalistinėj šalyj.

Kol kapitalistinė -sistema eg
zistuos, tol visų, sveikų ir ligo
nių, darbininkų gyvenimo ap
linkybės bus skurdžios.

Tad kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė turim budėti ir 
organizuotis, kad atmušti re
akcionierių pasikėsinimus ant 
darbininkų klasės ir iškovoti 
geresnes gyvenimo sąlygas.

Kaip spauda praneša, šiuo
se Cleveland© miesto majoro 
rinkimuose Komunistų Parti
jos kandidatas Carl Winters 
gavo 2,500 balsų. Reikia daug 
padirbėti, kad kitais rinkimais 
balsai už Komunistų Partijos 
kandidatus dešimtį. sykių pa
augtų. Tą skaičių balsų atsiek- 

i ti būtinai reikia rašytis į Ko-

A. M. B.

Rochester, N. Y

Telephone: EVergreen 8-9770

z J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Spal. 24 d. draugai Milleriai 
suprašė artimus savo draugus 
dalyvauti jų sidabrino vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių paminėji
me. Draugė Millerienė pagamino 
skanius pietus. Valgant svečiai 
išsireiškė linkėjimus draugam 
Milleriam. Drg. P. Bugailiškis 
kreipėsi į svečius ragindamas 
paaukoti kiek Ispanijos respub
likos gynėjams, .kurie jau antri 
metai grumiasi su juoduoju fa
šizmu. Visi tam pritarė ir auko
jo po $1: J. Miller, Johana Mil
lerienė ir jų sūnus, Edward,— 
po $1; P. Bugailiškis, L. Vaiš
noras, J. Grigaliūnas, ir M. P., 
taipgi po $1; P. žirgulis ir F. 
žirgulienė po 50c. Viso surink
ta $8.

Visiems aukotojams tariu di
delį ačiū, o draugam Milleriam 
linkiu laimingai gyventi ir su
laukti auksinio vedybinio gyve
nimo jubilėjaus!

P. Žirgulis.

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

ir

K. 
už 
O.i $4, drg. Marinas už $8,

’ Bernotienė už $10.50, V. Sutkie- 
Inė už $16.50. Oakland© draugai 
’pardavė už $9. Viso suma susi
darė $55. •

Visų draligų vardai, kurie 
pardavė tikietukų, neteko suži
noti. Varde Ispanijos demokra
tijos gynėjų tariu širdingą ačiū 
visiems pasidarbavusiems! Pini
gai persiųsta per “Laisvę.”

V. Sutkienė.

Columbia Park pasilinksmini-1 
»mo įstaiga pateko į resyverio 
rankas. Sakoma, nekurie Co
lumbia Parko šėrininkai tai pa-1 
darė, kad įstaiga neneša pelno, 
bet nuostolius.

Lowell, Mass

Hobokeno miesto -gaspadorius 
McFeely susimušė miesto sve
tainėj su kitu bičiuliu, demokra-, 
tu Thomas Mongan, ir turinčiu i 
miesto darbą. Muštynės įvyko 
miesto gaspadoriaus McFeely 
ofise. Tilpęs Mongano vietinėj

< spaudoj paveikslas rodo jam už
dėtas “juodas akis.” McFeely, 
kaipo miesto galva, sako, kad ji
sai persergėjo Monganą, idant 
nuostotų girtuokliavęs, kaipo 
turintis miesto darbą. Iš to kilo 
muštynės. Monganui išimtas va-1 
rantas už betvarkės kėlimą. 
Monganas tyli, ir bus įdomu 
Hobokeno piliečiam, jeigu įvyks 
teismas ir teisme paaiškės daly
kai, už ką tie miesto viršininkai 
vienas kitam žandus skaldo....

si- 
rug-

antifašistiniams kali-

Laike draugų Paulenkų 
dabrinių vestuvių pokilėlio ( 
sėjo 28 d., 1937) buvo surinkta 
$11.80 aukų Lietuvos politi
niams
niams. Aukojo sekanti svečiai: 
po $2: S. Theoplis, J. Jaroms- 
kas, S. Paulenka; po $1: F. Gre- 
ška ir F. Kadalinskas; po 50c: 
A. Stravinskas, C. Dadalis, V. 
Mikalopas, S. Janauskienė, R. 
Karsonienė; po 25c: B. Mikulis, 
V. Tveragas, R. Chulada, V. Ka- 
lalinokienė, V. Chulada ir M. Ar
bačiauskienė. Viso $11.80.

Aukotojams ačiū. Pinigai pa
siųsta Lietuvos Draugų Komi
tetui, iš kur jau gautas ir pa
kvitavimas.

V. Mikalopas.

skyrė New Jersey valstijai iš 
Social Security fondo $640,503 
seneliams ir našlaičiams užlai
kyti.

po tokių politikierių paveiks
lai ir aprašymas apie jų rojiš
ką gyvenimą prieglaudos na
muose. Gal jie už tai gavo ne
mažą užmokestį. O didelė da
lis darbininkų nematę ir ne
patyrę prieglaudos namų įna
mių gyvenimo aplinkybių, 
skaitydami kapitalistų spaudą 
ir sufabrikuotas politikierių 
melagystes, mano, kad jie vi
sur gerai gaspadoriauja.

Prie kapitalistinės sistemos 
visų darbininkų gyvenimo ap
linkybės sunkios, ypač tokio
se įstaigose. Ligonius, džiovi
ninkus, išvaro iš sanatorijos 
perpus nepasveikusius. Tie, 
kurie'neturi kur prisiglausti, 
tampa įstumti į didžiausį skur
dą, o apie jų pasveikimą nėra 
ko nei mąstyti. Suranda jiems 
kambarius - pačioj prasčiausioj 
miesto dalyj, kur ranvda pi
giausia. Už kambarius užm. ir 
ant maiste duoda tiktai $13 
mėnesiui. Argi ligonis tokiam 
brangume su tiek maisto g^ali 
pavalgyti ir pasveikti?

Kiek teko patirti ir išsišne
kėti su seneliais, gyvenančiais 
prieglaudos namuose, tai nei 
vienas neišsireiškė, kad turi 
norą dar pagyventi. Nuo daug 
senelių išgirsti išsireiškimą, 
kad tokiose gyvenimo aplin
kybėse nėra verta gyventi; juo 
greičiau prieis galas, tuo grei
čiau užsibaigs vargas. Dakta
ram ir įstaigų gašpadoriam 
mūsų sveikata ir gyvenimas 
nerūpi; jiem daugiausia rūpi, 
kad kuoilgiausia tame darbe 
stovėti, imti riebias algas ir 
kuodaugiausia papildyti savo 
kišenių. Teko išsišnekėti su

Berlin. — Naziai numetė 
šalin vainiką, kurį ameri
kietis žydas ex-kareivis bu
vo padėjęs ant paminklo žu- 
vusiem Vokietijos kariam.

PASAULINES ŽINIOS
Pittsburgho Republikonai 

Kursto prieš Žydus
Pittsburgh, Pa. — Repu

blikonai, pasivadinę neva 
“demokratų piliečių komite
tu", išsiuntinėjo šimtus at
viručių nežydams piliečiams 
14-me Warde, ragindami 
sumušt žydus kandidatus 
šiuose miesto rinkimuose. 
Republikonai, be kitko, ter
šia žydus tuom, kad, girdi, 
visas trečdalis jų toj miesto 
dalyj esą “sulindę į valdiš
kas vietas.”

tiniai-bųržuazinių partijų 
taryba reikalauja nutraukti 
ryšius su Anglija. Japohų 
fašistų spauda šūkaują, kad 
Anglija duodanti paramos 
Chinijai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Trečiadienio vakare, 7:30 vai. kal
bės drg. Bondžinskaitė, kuri ilgus 
metus yra gyvenusi Sovietų Sąjun
goj. Prašome visų skaitlingai daly
vauti, nes jinai pasakys daug įdomių 
dalykų. O pasikalbėjimas su drg. 
Bondžinskaitė įvyks 4 d. lapkričio, 
7:30 vai. vak. — Kom. (258-259)

Franci j os Radikalai prieš 
Davimą Naziams Kolonijų

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti rūginę, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kčksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stolleri, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Washingtono valdininkai pa- K. Biuras.

&

K

Amerikos daktaras ir slaugės, kurios priklauso “American 7th Day Ad- 
veiiitist Mission Ligoninei,” Cantono mieste, Chinijoje, jieško griuvėsiuose su
žeistų žmonių po vieno is daugelio Ja ponijos orlaivių užpuolimų.

A ?

Lille, Franc. — Suvažia
vimas Franci jos radikalų- 
socialistų partijos atmetė 
Hitlerio reikalavimus Su
grąžint Vokietijai kolonijas, 
kurias jinai turėjo pirm pa
saulinio karo,' bet suvažia
vimas nutarė palengvint 
gaut iš užsienių žaliųjų me
džiagų toms šalims, ku
rioms stinga tokių medžia
gų namie.

Radikalų-socialistų parti
ja, kontraliūojanti daugu
ma Liaudies Fropto vald
žioj, džgyrė politiką Fran
ci jos užsieninio ministerio 
Y v. Delbos, kas liečia Ispa
niją ir Čechoslovakiją. O 
jis sakė: Jeigu trumpu lai
ku nebus tarptautinėj “nesi
kišimo” komisijoj , išspręs
tas klausimas dėlei atšau
kimo svetimų armijų iš Is
panijos, tai Franci ja atida
rys savo sien^-praleist karo 
reikmenis Ispanijos respu
blikai. Jeigu Vokietija už
puls Čechoslovakiją, " tai 
Franci j a panaudos savo ka
ro, j.ėgą apgint užpultąją.

Ispanijos Fašistai Nuskandi
no Angly Prekybos Laivą
London.—Pasitvirtina ži

nia, kad Ispanijos fašistų 
lėktuvai, bombomis nuskan
dino Anglijos prekybos lai
vą “Jean Weems,” už 16 
mylių nuo rytinio. Ispanijos 
pakraščio.

w**-*p^**~.'. z- v

Japonijos fašis-Tokio/—

Dr. Herman Mendlowitz
M METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

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

OFISO VALANDOS
nuo 1—8 dieną ir nuo T—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo Itt iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2Srd Si.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
. GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoj u, tin

kamai ir už prieinamą kainą
Paraamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Artj Marcy Ąvenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Carbingas Lai
dotuves nepaisant v kastų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią* 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. t/
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Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį •
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Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Odos-Kraujo-Nervy Chroniškų 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

____________ VYS, HEMORROIDAI ar k’tos 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 IŠEG0MINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
'110 E. 16 St. T“rp u5ion »«•ir ,rving Pl> New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 8 P. M, 
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Puslapis šeštas — VIETINES ŽINIOS LAISVE

NEW YORKO IR APBUNKES ŽINIOS
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Trečiadienis, Lapkr. 3, 1937

Brooklyno Lietuviai Reikalauja Demokratijos 
Lietuvoj ir Sulaikyt Persekiojimą Vilnijoj

Amerikos Lietuvių Kongreso I me prieš tokius Lenkijos val- 
Brooklyno ir apylinkės konfe- džios teroro žygius. Mes rei-
rencija, įvykusi spalių 31 d., 
Brooklyne, vienbalsiai priėmė 
sekamas rezoliucijas Lietuvos 
ir Vilniaus klausimais:

»

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
REIKALAIS

Kadangi Lietuvoj jau virš 
metų laiko pasireiškė didelis 
liaudies judėjimas už bendrą 
frontą sugrąžinimui demokra
tinių teisių ir laisvių Lietuvos 
gyventojams,

Kadangi vystosi plati kam
panija už paliuosavimą visų 
antifašistinių politinių kalnių 
iš Lietuvos kalėjimų, ir,

Kadangi šis Lietuvos veikė
jų pradėtas darbas jau pasie
kė ir užrubežyj gyvenančius 
lietuvius išeivius, tai mes, Ame
rikos Lietuvių Kongreso Broo
klyno ir Apylinkės Skyriaus 
delegatai, dalyvaudami konfe
rencijoj, 31 d. spalių, 1937 
metais, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo Svetainėj, skai
čiuje 80 delegatų ir atstovau
dami 27 organizacijas ir 3,4Q0 
narių, širdingai darome paža
dą, kad dirbsime bendrą dar
bą visomis išgalėmis išvien su 
jumis, Lietuvos laisvės ir de
mokratijos kovotojai, patol, 
pakol Lietuvoj bus atsteigta 
pilniausia demokratija visiems 
jos gyventojams; nepaisant 
nei tautų, nei jų tikybinių ir 
kitokių skirtumų.

Mes raginame visus išeivius 
lietuvius darbuotis šiam pra
kilniam darbui už Lietuvos 
laisvę, jos demokratinę san
tvarką.
REZOLIUCIJA TAUTŲ LY

GAI VILNIAUS KRAŠTO 
REIKALE

Mes lietuviai delegatai skai
čiuje 80, atstovaują 27 organi
zacijas ir 3,400 narių, konfe
rencijoj Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno ir Apy
linkės Skyriaus, įvykusioj 31 
d. spalių, 1937 metais, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
Svetainėj, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y., priimame se
kamą rezoliuciją.

1. Mes turime neginčijamus 
faktus, kad Lenkijos valdžia, 
viešpataudama Vilniaus kraš
te. žiauriai persekioja lietuvių 
tautą. Ji uždarinėja lietuviš
kas mokyklas. Po prievarta va
ro lietuvių jaunimą į lenkų 
mokyklas ir lenkina. Uždari
nėja lietuvių kultūros ir savi
šalpos organizacijas, o jų vei
kėjus grūda i kalėjimus.

2. Tat mes griežtai protes
tuojame prieš tokius Lenkijos 
valdžios žygius ir prašome 
Tautų Lygos, kad įsimaišytų 
į tą reikalą ir sulaikytų Len
kijos valdžios terorą.

Kartu mes kreipiamės į 
Tautų Lygą, kad išnaujo per
svarstytų Vilniaus ir Vilniaus 
krašto klausimą kas dėl jo 
grąžinimo į Lietuvos valstybės 
teritoriją.

Rezoliucija lenkuos 
ATSTOVYBEI VILNIAUS 

KRAŠTO REIKALE
Mes lietuviai delegatai, skai

čiuje 80, atstovaują 27 organi
zacijas ir 3,400 narių, Ameri
kos 'Lietuvių Kongreso Brook
lyno ir Apylinkės konferenci
joj, kuri įvyko 31 d. spalių, 
1937 metais, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo Svetainėj, 
280 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., priėmėme sekamą rezoliu
ciją.

1. Mus pasiekia neginčijami 
faktai iš Vilniaus ir Vilniaus 
krašto, kad jūsų atstovaujama 
Lenkijos valdžia žiauriai per
sekioja lietuvių tautą ir kultū
ros reikalus, kaip tai: uždari
nėja lietuviškas mokyklas. 
Lietuvius jaunuolius verstinai 
varo į lenkų mokyklas ir len
kina. Ji uždarinėja lietuvių 
kulto iros ir savišalpos organi
zacijas ir jų veikėjus grūda į 
kalėjimus.

2. Mes griežtai protestuoja- 

kalaujame nesikišti į lietuvių 
kultūros reikalus ir atsteigti 
uždarytas mokyklas ir organi
zacijas.

3. Mes reikalaujame, kad 
visi politiniai kaliniai, areštuo
ti reikale lietuvių tautos kul
tūrinių ir apšvietos reikalų, 
tuojau būtų paliuosuoti iš ka
lėjimų.

(Rezoliucija dėl peticijų už 
amnestiją Lietuvos politiniams 
kaliniams tilpo vakar dienos 
“Laisvėj.”

Kaip Saugotis Veneriš- 
ky Ligy?,

Šį vakarą, trečiadienį, 3 d. 
lapkričio (Nov.), “Laisvės” 
Salėj, įvyks įdomi prelekcija 
apie veneriškų ligų pažinimą, 
saugojimąsi ir gydymą. Tais 
klausimais naudingų žinių su
teiks Dr. I. Byrne, žymus to 
klausimo žinovas. Kalbės an
glų kalboj. Prelekcija rengia 
LDS Jaunimo kuopa, bet kvie
čiami atsilankyt visi, jauni ir 
suaugę, nes šių ligų pavojus 
gręsia plačiai visuomenei ir 
dėlto visiems reikia tuo susido
mėti. R.

Aukštas Katalikę Dvasiškis 
Atmušė Mahoney Lapelį
Majoras LaGuardia pirma

dienį gavo oficialį laišką nuo 
aukšto katalikų bažnyčios dva
siškio Robert F. Keegan, kar
dinolo Patrick Hayes Katalikų 
Labdarybės sekretoriaus. Jo 
laiške majorui sakoma:

“Mano atydą atkreipė į tą 
nepasirašytą lapelį, užvadintą 
‘Katalikai, Jūsų Pareiga,’ ku
ris atakuoja jumis esant ko
munistų kandidatu į majorus 
ir z buvo vakar išdalintas prie 
daugelio katalikų bžnyčių.

“Aš esu įgaliotas oficialiai 
pareikšt, kad bažnyčia nieko 
bendro neturėjo su ta ątaka 
ant jūsų pobūdžio ...”

,, ■ ——<  —■.........
Sumuštas Juoko Rekordas

Praėjusį sekmadienį tapo 
sulošta komedija “Išdykusi 
Pati” ir paskui aprašyta “Lai
svės” vietinėse žiniose. Bet dar 
reikia pasakyti, kad komedija 
labai gardžiai prijuokino žiū
rėtojus. Gi lošiant komediją 
žiūrėtojai per dvi valandas 
juokėsi veik be sustojimo. Ak
toriam gi prisiėjo gana tan-. 
kiai laukt, pakol publika nu
stos juokusis. Taigi, šitas nau
jas Jono Juškos kūrinys pasie
kė savo tikslą ir sumušė juo
ko rekordą. Aš nemanau, kad 
juokingesnę komediją kas be
parašytų. Kaip matyt, drau
gas Juška komedijų rašyme 
smarkiai pažengė pirmyn, ties 
šitoji komedija geresnė už ki
tus jo parašytus veikalus.

Kolonijos, kurios turi pa
kvietę šios komedijos akto
rius lošt, tai neapsigaus, nes 
publika arba žiūrėtojai į loši
mą juoksis net susiriesdami.

Lietuvių Liaudies Teatro
Narys.

L Millerienė Serga
Sunkiai serga draugė Louise 

Millerienė, LDS 5-tos ir ALD 
LD Moterų 81-mos kuopų na
rė. Guli Kings County Ligon- 
butyje. Draugės, kurioms lai
kas pavėlina, atlankykit d. 
Millerienę, nes ir ligoj būna 
lengviau, kada dd. aplanko.

> Lankytoja.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

Mahoney Taikėsi Prie 
Darbininkę Balsę

Kalbėdamas tūkstantinei 
miniai Bronx piliečių, pačioj 
Tamanes-Flynn tvirtovėj, 
komunistų kandidatas į “coun- 
cilmanus” Isadore Bagun nu
rodė, kad Tammanės kandida
to į majorus Mahoney primeti
mas Am. Darbo Partijai rau
donio yra ne kas kita, , kaip 
pastangos sudaužyt organizuo
tą darbininkų judėjimą.

“Tammany,” sako Begun, 
“pradėjo rinkimų kampaniją 
taikydamosi. gaut šio miesto 
darbininkų paramą. Jos nega
vus, dabar jau parodė geleži
nę ranką iš po aksominės pirš
tinės — ranką desperatiškos, 
priešdarbininkiškos, reakcio- 
niškos šaikos, kuri dabar turi 
grasint darbininkų judėjimui.

“Tammany bando išgązdint 
darbininkų judėjimą iš pro- 
gresyviškumo darymu šmei
žiančių kaltinimų prieš Komu
nistų Partiją.

“Mes4 kaltiname Mr. Lyons, 
Bronxo prezidentą, taipgi ir 
Mr. Mahoney, priešdarbinin- 
kiškume. Jie nieko nedarė bu
tų, šalpos ir aukštų kainų 
klausimais, o dabar visa jų 
programa yra nieku daugiau, 
kaip tik fašistų grąsinimu or
ganizuotiems darbininkams.”

Išsigandus žmona matė, 
kaip jos vyras Rubin Kaplo- 
witz, preseris, iškrito pro lan
gą nuo 6-to aukšto, 3109 
Brighton 7th St., ir ant vietos 
užsimušė.

Piliečių Kliubo 30 Metę 
Jubilėjinis Bankietas

Centralinė pažangiųjų lietu
vių įstaiga, Liet. Am. Piliečių 
Kliubas, rengia didėlį bankie- 
tą subatoj, 5 vasario (Feb.), 
1938 m./sukaktyje savo gyva
vimo 30-ties metų.

Įžanga $1.50 ypatai. Kož- 
nam svečiui bus duodamos at
skiros porcijos maisto, taip, 
kad kožnas svetys ir viešnia 
gaus savo dalį, kas priklauso.

Pereitą vasarą Piliečių Kliu
bas turėjo savo 30 metų jubi- 
lėjaus pikniką, kur oficialiai 
dalyvavo kelios dešimtys lietu
viškų organizacijų, šiame ban- 
kiete dalyvaus visa pažangioji 
inteligentija, profesionalai, bi
znieriai, darbininkai įvairių 
įsitikinimų, žodžiu sakant, čia 
bus galima susitikti visą pa- 
žangųjį lietuvišką svietą.

Kitų organizacijų įvairūs 
viršininkai įsitėmykiie aukš
čiau minėtą ir nedarykite ki
tų parengimų.

Bankieto komisija susideda 
iš gabiausių Piliečių Kliubo 
narių. Komisijos pirm', yra 
dainininkas A. Velička, sekr. 
— J. Steponaitis.

Bus muzikalė programa ir 
smagūs šokiai laike bankieto 
ir po bankietui. Vien šokiams 
įžanga 25 centai. '

E. Bensonas.

Iškilmingas 20 Metę 
Sukakties Vakaras

- ■ - *

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas 
ruošiasi iškilmingiausiam Ru
sijos revoliucijos sukakties mi
nėjimui iš visų buvusių. Jis 
įvyks 13 lapkričio, didžiulėj 
Madison Square Garden Salėj, 
New Yorke. Vyriausiu vakaro 
kalbėtojum bus William IZ. 
Foster, Komunistų Partijos na- 
cionalis pirmininkas ir mylimas 
unijinio darbininkų judėjimo 
vadas. Menišką dalį progra
mos pildys šimtai profesionalų 
menininkų. '

Tikietai jau parsiduoda da-. 
bar Kainos $1.65, $1.10, 75c 
ir 50c. Organizacijomis, per
kant 20 ar daugiau, duoda 
nuolaidą.

Mrs. Patricia Ryan, 20 me
tų, nušovė savo vyrą, policistąK 
1350 Purdy St., Bronx. Jie 
susibarę už tai, kurio iš jų 
dviejų pareiga padėt gara- 
džiun mašiną. /

Diskusijos Apie Vaidini
mus ir Veikalus

Šį sezoną Brooklyne jau su
vaidinta du veikalai — “Kor- 
nevilio Varpai” ir “Išdykusi 
Pati.” O sekantį šeštadienį 
Newarke bus vaidinama nau
jai išversta operetė, “Meilės 
Nuskriausta.” Kuomet Newar- 
kas visai netoli nuo Brooklyno, 
tai, nėra abejonės, kad daug 
brooklyniečių dalyvaus newar- 
kiečiu vaidinime.

Todėl Lietuvių Liaudies Te
atras ruošia diskusijas padis- 
kusavimui šių veikalų ir vaidi
nimų. Suvaidinus veikalą bei 
operetę, visuomet kyla disku
sijos veikalo /temos, turinio, 
vaidinimo, režisūros klausi
mais. Spaudoje tie klausimai 
rišti imtų labai daug vietos. 
Paskiaus tie draugai, kurie ne
matė ir neskaitė veikalus, ne
turėtų teigiamos naudos iš to
kių diskusijų laikraštyje.

Tačiaus diskusijų, geros, 
konstruktyvės kritikos reikia. 
Gera kritika dar gali ir tuos 
pačius vaidinimus ir veikalus 
pagerinti, patobulinti. Lietuvių 
Liaudies Teatro Komitetas 
kviečia visus, ypatingai tuos, 
kurie matė minėtus vaidina
mus veikalus, dalyvauti dis
kusijose. Lai vaidylos,’ režisie
riai, veikalų autoriai ir rengė
jai išgirsta platesnės publikos 
nuomonę apie jų darbą.

Diskusijos įvyks lapkričio 8 
d. (pirmadienį), lygiai 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Į diskusijas mes kviečiame 
visus ateiti su gerais patari
mais, pastabomis, kad dirban
tiems padėti, jų darbą page
rinti/ Liaudies Teatro yra tiks
las gerinti mūsų teatrą. Tad

• REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti pirtyje 

prie “Massages and Rub Downs” 
(masažavimų). Gali būti patyrusi ar
ba norinti išmokt tokį darbą. Ateiki
te asmeniškai arba šaukit telefonu: 
Pulaski 5-1090. Antrašas: 29-3J. Mor
rell St., Brooklyn, N. Y. (259-261)

PRANEŠIMAS
Moterys:

Rūpestis jums nepagelbes, bet vien 
tik “Drugol” delei menstruališkų 
skausmų. Gaukite veltui knygutę pas 
Louis A. Goodman, vaistininką, 580 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: Evergreen 7-5878.

PAJIEŠKOJIMAI

Ignas Lakstutis
Pajieškau savo brolio Igno Lakš- 

tučio. Iš Lietuvos paeina nuo Aly
taus Apskr., Butrimonių Valsčiaus, 
Greikonių kaimo. Daugiausia gyve
nęs Scranton, Pa. ir yra buvęs Ame- 
rimos kareivis pereitam kare. Turiu 
labai svarbų reikalą su juo susižinoti. 
Prašau atsišaukti pats arba kurie 
žinote apie jį prašau pranešti. Kuris 
pirmas praneš; gaus $20.00 dovanų.

ALEX LAKSTUTIS
71 School St., Thompsonville, Conn.

(257-259)

I Clement Vokietaitis
Š LIETUVIS ADVOKATAS ;

50 Court Street
Į x TW. Triangle 1-3621

Brooklyn, N. Y.

;:j 168 Grand Street
I Tel. Evergreen 8-7179
| Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis

I
(Armakauskas) 5

Laisniuotas Graborius |
I Notary public 1
> 423 Metropolitan Ave.

Brooklyn, N. Y. / |
Telefonas: EVergręen 7-43M I

MATEUŠAS' SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Hewea eleveiterio stotiem. \ Tel. Evergreen 7-8886

' v

... ...........................................

nereikia suprasti, kad disku-
sijos teatro klausimu bus pa
versta tik pagyrimui arba pei
kimui vaidinimų bei veikalų. 
Diskusijos turi būt pamokinan
čios teatro - darbuotojams ir 
žiūrėtojams.

V. Bovinas, 
L. L. Teatro Pirm.

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 6 November
Šis Kliubas rengia 

“HOT DOG” PARTY
Prasidės 9-tą vai. vakare 

Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Pare bus kliubo name

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus ir visas— 
KLIUBAS.

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y-
Te!.: Glenmore 1-6191

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

Managed by
RHEA TEITELBAUM

417

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nir a valandų sekmadieniais.

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.
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FRANK D0MIKAIT1S 
RESTAURACIJA

Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

Notary Public

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

Tel. Stagg 2-5043

g MATTHEW P. BALLAS
Q - (BIELIAUSKAS)
g LAISNIUOTAS GRABORIUS
B 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 prieinamų kainų
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Lietuvių Anglię Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

Į rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuoklte: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas s EVergreen 7-1001




