
KRISLAI
Lai Nebus Balsu Girioje.
Atbula Filozofija.
Bet kaip su Darbais?
Arba Susivienysime, arba 

Visus Nušluos.
Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Tai jau pasibaigė preziden
tinių rinkimų kampanija. Ry
toj Amerikos žmonės išneš savo 
nuosprendį. Milionai balsuos už 
stambiąsias kapitalistines parti
jas. Taip buvo visais paskuti
niais šimtu ir puse metų, taip 
dar sykį bus rytoj.

Bet ta nelaimė bus dar dides
nė, jeigu nemažai klasiniai są
moningų darbininkų, bijodami 
Landono, savo balsus atiduos 
Rooseveltui, vietoje balsuoti už 
Komunistų Partiją. Tai būtų 
smūgis ne tik mūsų partijai, 
bet visai darbininkų klasei. Po 
rinkimų ir Landonas ir Roose- 
veltas, ir visa buržuazija pasa
kys: “Et, darbininkų politinės 
spėkos silpnos, nieko nereiškia, 
tad nereikia su jomis rokuotis!” 
Taip tikrai ir būtų.
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Šį Antradienį Prezidento Rinkiniuose B alsuokite už Komunistų Partijos Kandidatus, Earl Browderj ir J. W. Fordą—Atski
ru Vietų Rinkimuose Savo Balsais Remkite Farmerių-Darbo Partijos Kandidatus- Sumuškite Landūną, Streiklaužį Republi- 
konų Kandidatų, Didžiausių Priešą Darbo Unijų ir Bedarbių Socialės Apdraudos-0 Šiandien Vakare, Visi Brooklyn© ir Apylin
kes Lietuviai, Važiuokite į Komunistų Pirm-rinkiminį Mitingą Madison Sq. Gardene, Kur Kalbės Earl Browder, ir Kiti.

ISPANŲ FAŠISTAI NAZIŲ IR ROMOS 
BOMBOMIS SUDRASKĖ 110 MADRIDE

a
Balsas už draugus Browderį 

ir Fordą bus balsas už darbi-' 
ninku klasės nepriklausomą po
litinį veikimą, balsas už darbi
ninkų klasės politinę galią, kuri 
ir po rinkimų galėtų ginti darbo 
žmonių interesus. Tegul tai su
pranta kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas ir pasako savo drau
gams ir pažįstamiems.

šimtas kitas tūkstančių balsii 
nenulems rinkimų, tai yra, ne
nuspręs laimėjimo tarpe Roose- 
velto ir Landono. Tai bus klau
simas kelių milionų balsų: Pa
matysite.

Betgi šimtas kitas tūkstančių 
balsų už Komunistų Partijos 
kandidatus šiuose rinkimuose 
bus be galo svarbus faktorius 
darbininkų kovose po rinkimų. 
Štai kas reikia neužmiršti rytoj 1

RESPUBLIKOS GYNĖJAI 
SUNAIKINO 30 PRIEŠŲ 

ORLAIVIŲ

Mūsų prietelius iš “Naujie
nų” ėmė ir apvertė augštyn ko
jom visą marksistinę filozofija. 
Mes manėme ir taip buvo aiš
kinta visų marksistų, kad soci
alizmas yra tiktai pirmasai 
laipsnis komunizmo, kad tik tą 
laipsnį žmonija pergyvenus 
įžengs į pilną komunizmą. Bet 
nieku būdu žmonija negalės pir
ma pergyventi komunizmą, o tik 
paskui atžengti atgal į socializ
mą.

Tačiau visai atbulai išeina pas 
Grigaitį. Savo laikraštyje 
(spalių 28 d.) jisai posmuoja: 
“Buvo sakyta, kad ji (Sovietą 
Sąjunga) stengiasi nusikratyti 
komunizmo ir vystosi linkui ka
pitalizmo. Socializmo Rusijoje 
dar niekuomet nebuvo.. . ”

Kiek toliau jisai vėl prisimy
gęs tvirtina:

Taigi Rusijos ekonominė 
santvarka nuolatos svyruoja, 
kaip švytuoklė, tarp dviejų 
kraštutinybių—komunizmo ir 
kapitalizmo. B.et socializmo 
tenai, kaip nebuvo, taip ir ne
bėra.

MADRID. — Ispanijos 
fašistų lėktuvai šeštadienį 
vėl užpuolė sostinę Madridą, 
kulkasvaidžiais šaudydami 
žmones jo gatvėse.

Penktadienį gi, iš oro 
bombarduodami M a d ridą, 
jie bombomis mirtinai su
draskė 110 žmonių ir sužei
dė virš 200. Tą baisų žygi 
fašistai padarė gautais iš 
Vokietijos ir Italijos lėktu
vais ir vokiškomis ir itališ
komis bombomis. Daugiau
sia jie užmušė vaiku, mote
rų ir šiaip civilių piliečių.

Fašistų lėktuvai bombas 
mėtė iš tokio didelio augš- 
čio, jog visai jų negalima 
buvę matyt, kad nustatyt į 
iuos prieš-orlaivines kanuo- 
les.

Respublikos lakūnai, iš 
savo pusės, bombardavo fa
šistu orlaivių stotis Talave- 
roj, kur sunaikino 20 priešų 
lėktuvų, ir Salamancoj. kur 
bombomis sudraskė 10 bom- 
bim’u ių orlaivių.

Fašistai iš oro bombarda
vo respublikos prieplaukos 
miestą Malagą, pietiniame 
pakraštyje.

Ispanijos valdžia paėmė i 
tiesioginę savo žinybą 22 
prekybos laivus, idant jais 
parsivežus ginklų ir amuni
cijos iš draugiškų respubli
kai šalių.

Šeštadieni Madride tapo 
sušaudyta 70 fašistų milici
ninku, kurie, jsibriovę į res
publikos gynėjų eiles, šnipi
nėjo priešo naudai.

T. D. A. Pasiuntė $4,000 
Vertės Medikalių Reikmenų 

Ispanijos Respublikai
NEW YORK. — Tarptau- 

tinis Darbininkų Apsigyni
mas išsiuntė daugiau kaip 
už $4,000 įvairių medikalių 
reikmenų Ispanijos Liau
dies Fronto valdžiai. Dides
nė jų pusė buvo tiesioginiai 
suaukota gydytojų, vaisti
ninkų ir kitų darbuotojų 
sveikatos srityj. O paties 
Tarptautinio A p s i gynimo 
pinigais buvo nupirkta už 
$2,000 medikalės pagelbos 
dalykų kovotojams prieš fa
šistus.

SSRS LAKŪNAS IŠKILO 
29,462 PĖDAS AUGŠTYN 

SU 5 TONAIS KROVINIO

Vadinasi, istorija trauks at
bulai. Marksistinė , filozofija 
apie žmonijos kelionę iš kapita
lizmo į socializmą ir iš socializ
mo į komunizmą sutirps, kaip 
pavasarį sniegas, vien tik 
“Naujienų” redaktoriui plunks
na pabraukus.

(II-jam) Internacionalui ben
drą frontą gelbėjimui Ispanijos 
demokratijos. Bet ir šį pasiū
lymą broliai socialistai becere- 
moniškai atmetė. Tai jums ir 
darbai Antrojo Internacionalo 
vadų. Bet žodžiais už darbo 
žmonių vienybę jie tikri didvy
riai.

Nesakysiu, kad “Draugo” re
daktorius Šimutis geriau su
pranta marksizmą, bet šiame at
sitikime jis protingiau nušne
kėjo.* Tos pačios dienos edito- 
riale, kalbėdamas apie Roosevel- 
tą, šimutis sako: “Be kitko pri
kišama, būk jis valstybės reika
lus vedąs taip, kad galų gale 
privesiąs prie šocializmo ir net 
komunizmo.” Taigi, net šimutis 
supranta, kad sekama visuome
nės santvarka bus socializmas, 
o tik vėliau bus komunizmas.

Spalių 14 d. Komunistų Inter
nacionalas pasiūlė Socialistų

Tuo tarpu Ispanijoje spren
džiamas likimas visų darbo žmo
nių. Turėtumėme mes bendro
mis spėkomis padėti Ispanijos 
kovotojams už demokratiją. Bet 
to nenori mūsų draugai sociali
stai. Juk aišku, kad arba mes 
susivienysime ir laimėsime, arba 
pasiliksime pasidalinę ir visi 
kartu būsime sublokšti į fašiz
mo nasrus. To negali nematy
ti Antrojo Internacionalo šulai. 
Tai kas gi bus kaltas, jeigu, ne
gavę tinkamos suvienytos pa
saulio darbininkų paramos, Is
panijos kovotojai pralaimės? 
Kieno sąžinė turės būti nera
mi, kieno rankos turės būti ne
švarios ?

MAS KVA. — Sovietinis 
lakūnas Jumačev spal. 29 d. 
iškilo 29,462 pėdas augštyn 
su 5 tonais krovinio savo or
laivy j. Jis sumušė pasauli
nį augščio rekordą, pakilda
mas 764 pėdas ir pusę augš- 
čiau už rekordinį francūzą 
Lucieną Coupe.

Nepavyko Ispanijos Fa
šistam Iškelt Savo Ka

rius į Kataloniją 
___________ I

BARCELONA. — Ispani
jos fašistai‘spal. 31 d. dviem 
atvejais bandė nuo savo ka
ro laivo iškelti kelis šimtus 
saviškių kareivių į Ispani
jos provincijos Katalonijos 
kraštą, ties Rosas miesteliu, 
už 80 mylių į šiaurę nuo 
Barcelonos. Bet miestelio 
majoras ant greitųjų sušau
kė 70 liuosnorių su 10 kulka- 
svaidžių, kurie ir atidengė 
ugnį į atplaukiančias fašis
tų valtis. Koks šimtas fašis
tų liko nukauta, o kiti ap
sisukę nuplaukė atgal į savo 
karo laivą.

Pirm bandant iškelt jūri- 
ninkusį sausumą, fašistų 
šarvuotlaivis bombardavo 
Rosas miestelį.

Katalonijos pro vincijos 
vyriausybė s u m o b i lizavo 
dar 200,000 milicininkų 
prieš fašistus.

Tokio. — Japono farme- 
rio Fujikuros višta per 365 
dienas padėjo 361 kiaušinį. 
Tai esąs pasaulinis vištų 
dėslumo rekordas.

Balsuodami už Komunistų Partijos Kandidatus, Parodysite 
Augantį Darbininkų, Pažangių Inteligentų ir Smulkių 

Biznierių Nusistatymą Prieš Fašizmo ir'Karo Pavojų, 
už Demokratines Laisves ir už Social? Apdraudą

-------- O--------
KURIE NIEKAIP NEGALĖTUMĖTE ŠĮ VAKARĄ AT
VYKTI Į DIDĮ MITINGĄ MADISON SQUARE GAR

DENE, NEW YORKE, IŠGIRSKITE BROWDERIO 
KALBĄ PER RADIO

Amerikos Komunistų Partijos kandidatas į prezidentus 
Earl Browder šį pirmadienį vakare kalbės milžiniškame 
masiniame mitinge Madison Square Gardene, 8th Avė. ir 
50th St., New Yorke; ir jo kalba nuo 10:45 iki 11 P.M. 
bus skleidžiama per National Broadcasting Co. radio vi
sai Amerikai.

šioj kalboj, išvakarėj prezidento rinkimų* Browder nu
švies, ko reikalauja ir už ką kovoja komunistai ir visos 
kitos partijos. Apart Browderio, kalbės dar keli žymūs 
kandidatai įvairiais komunistų rinkimų programos 
punktais.

Visi New Yorko ir apylinkės lietuviai, dalyvaukite šia
me mitinge, o kurie nieku būdu negalite atvykt, išklau
sykite Browderio radio kalbos; tad patirsite, kuri parti
ja atstovauja jūsų reikalus, ir žinosite, už ką balsuot pre
zidentiniuose rinkimuose šį antradienį, lapkričio 3 d.

-------- o--------
Republikonų fašistinis kandidatas į Jungtinių Valstijų 

prezidentus, Alf. Landon pereitą ketvirtadienį, kalbėda
mas Madison Square Gardene, New Yorke, labiausiai 
smerkė prezidentą Rooseveltą už tai, kad prie Roosevelto 
buvo išleistas Socialės Apsaugos Įstatymas, įvedantis at
skirose valstijose pensijas bedarbiams ir nusenusiems be
turčiams. Jis taipgi užsipuolė Naująją Dalybą del to, 
kad jinai, girdi, uždėjus “perdidelius mokesčius” kapita
listams, ypač ant jų bergždžiai laikomų didžiųjų turtų. 
Landonas žadėjo panaikint mokesčius ant kapitalistų lo
bių. Iš antros pusės, jis reikalavo apkraut mokesčiais vi
sus šalies gyventojus, jeigu jau kada nors reikėsią pini
gų senatvės pensijoms; bet to reikalo Landonas visai ne
matė.

Roosevelto pervaryta socialė apdrauda yra labai mizer- 
na, bet Landonas pasižada ir tą pačią panaikinti, jei bus 
išrinktas prezidentu.

Komunistų kandidatas į prezidentus Earl Browder ir 
į vice-prezidentus J. W. Ford reikalauja, kad kongresas 
įvestų tikrą apdraudą su žmoniškomis pensijomis darbo 
žmonėms bedarbėje ir senatvėje pagal Frazier-Lundeen 
sumanymą. Jie reikalauja užtikrint ir apsaugot darbi
ninkams teisę visose dirbyklose laisvai organizuotis ir 
streikuoti, ir praplatinti demokratines piliečių laisves ap
skritai prieš keliantį keterą fašizmą, kurį atstovauja 
Landonas su Wall Strytu.

Komunistų Partija su savo kandidatais ir platforma 
šiuose rinkimuose yra tikriausia jėga kovai prieš karą ir 
fašizmą.

Rooseveltas nėra apsauga nuo fašizmo. Jis nėra ir už- 
tikrintojas bedarbiams ir dirbantiem geresnės būklės. 
Nes kaip tik fašistinė Hearsto-Wall Stryto-Liberty Ly
gos šaika užatakuoja Rooseveltą, jis ir daro jai nusilei
dimų, kaštais darbo žmonių. Bet buvo atsitikimų, jog 
kai darbininkų judėjimas stipriau spustelėja, tai Roose
veltas jiems taipgi duoda šiokio tokio pagerinimo.

Stambus skaičius balsų paduotų rinkimuose už Komu
nistų Partijos kandidatus tai būtų didžiausias spaudimas, 
verčiantis Rooseveltą daugiau žiūrėti darbo žmonių rei
kalų, jeigu jis būtų išrinktas. Nauji šimtai tūkstančių 
balsų už komunistus parodytų Rooseveltui augančią ko
vingą Amerikos darbininkų klasės jėgą, su kuria reikia 
skaitytis. i

Nesakykite: balsuosime už Rooseveltą, idant Landonas 
nelaimėtų. Šie rinkimai bus sprendžiami milionų balsų 
daugumomis; todėl jūsų balsas čia nenulems laimėjimo 
vienam ar kitam.

Bet jūsų balsas turės didelės svarbos ir reikšmės, jeigū 
jūs jį atiduosite kandidatam Komunistų Partijos, einan
čios priekyje kovos prieš reakciją ir už darbo žmonių rei
kalus. \

Balsuokite rytoj už komunistų kandidatus Ęarl Brow-
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VISUOTINAS JŪRININKU STREIKAS 
NUBALSUOTAS ŠAUKT IR RYTUOSE

------------------------------------a-------------------
Francija Apginkluos ir Savo 

Sieną su Belgija Prieš 
Hitlerio Karo Pavojų

PARYŽIUS. — Francijos 
karo ministeris Ed. Dala- 
dier apžiūrėjo savo šalies 
rubežių su Belgiia ir atra
do, kad reikia jis apgink- 
luot, pratęsiant linija Magi
not tvirtovių, kurios iki 
šiol buvo pastatytos tik 
palei Vokietijos sieną. Pa
skutiniu laiku, mat, Belgi
jos valdžia pusiau-paneigia 
apsigynimo sutartį su Fran- 
ciia ir rodo palinkimo į Vo
kietijos nazių pusę.

SAN FRANCISCO PU
SIAU KARINIS STOVIS 

PRIEŠ STREIKĄ

ARGENTINA AREŠTAVO 92 
ISPANUOS VALDŽIAI Iš-
* TIKIMUS JŪRININKUS
BUENOS AIRES. — Ar- 

gentinos policija suėmė 92 
jūrininkus Isnaniios respu
blikos laivo “Cabo San An
tonio.” Juos areštuot pa
reikalavo patys laivo oficie- 
riai todėl, kad jūrininkai 
įsteigė savo komitetą laivo 
reikalam tvarkyti.

Roosevelto Rinkiniu Kampa
nijos Paskutinė Kalba

NEW YORK. — Prezi- 
dentas Rooseveltas savo kal
boj Madison Square Garde
ne praeitą šeštadienį vaka
re skundėsi, kokia bjaurią 
melų ir kurstymų kampani
ją prieš jį varo didieji pel- 
nagrobiai, Landono rėmėjai, 
priešai bet kokios socialės 
apdraudos bedarbiams ir 
nusenusiems betų rčiams. 
Net “pėdžių” konvertukuo- 
se jie agituoja prieš Roose- 
velta del to, kad prie io bu
vo išleistas Socialės Apsau
gos Įstatymas; sako, būk 
tuo įstatymu būsią nu
skriausti darbininkai.

Rooseveltas priminė Lan
dono agentam, kad ir repu
blikonų senatorių ir kong- 
resmanu dauguma balsavo 
už minimą įstatymą. Jis 
pasižadėjo ir toliau tęsti 
viešuosius darbus, žiūrėti, 
kad nieks\Amerikoi nemir
tu badu, rūpintis, kad dar
bininkai gautu užtenkamas 
pragyvenimui algas ir sek
ti taikos politiką.

NEW YORK. — Susirin
kime Tarptautinės Marinin- 
kų Unijos narių su vieti
niais viršininkais Cooper 
Union svetainėj, praeitą 
šeštadienį, liko nubalsuota 
taipgi šaukt streikan jūri
ninkus ir laivakrovius viso 
rytinio Amerikos pakraščio, 
tuomi išreiškiant pritarimą 
marininkams s u streikavu
siems vakariniame pakraš
tyje. Rytiečių streiko rei
kalavo ypač Joseph Curran, 
pasižymėjęs kovotojas už 
jūrininkų ir laivakrovių 
reikalus.

San Francisco i, San Ped
ro j ir San Diego j, Cali- 
fornijoj; Seattle ir Ta- 
comoj, Wash., Portlande, 
Ore.; Hawaii salose ir kitur 
vakaruose jau streikuoja 
virš 40,000 marininkų. 
Streikas taipgi plinta Balti
ni o rė j, New O rleanse; 
Houstone, Texas, ir kitur. 
Praeitos savaitės gale prasi
dėjo jūrininkų “sėdėjimo 
streikai” ir New Yorke.

San Francisco miesto ma
joras A. J. Rossi paskelbė 
varžos stovį prieš jūrininkų 
ir laivakrovių streiką. Pa
našiu pusiau-karišku stoviu 
ten buvo laužomas ir 1934 
m. didysis marininkų strei
kas.

Ispany Fašistai Atgrie
bę Seseną ir Parlą

MADRID. — Pranešama, 
kad Ispanijos fašistai, veik
dami vokiškais ir itališkais 
orlaiviais ir tankais, vėl at
siėmė nuo respublikos mili-’ 
cininku Sesena, gelžkelio 
stoti, ir apdrūtintą kaimą 
Parlą, 10 mylių į pietus nuo 
Madrido.

Francija Turėsianti 50 
Tūkstančių Karo Lakūnų 
PARYŽIUS. — Francijos 

valdžia nutarė padidint sa
vo karinių lėktuvų skaičių1 
1,500 ir įstatyt į orlaivinin- 
kystės tarnybą dar 10,000 
lakūnu ir 1,000 ių oficierių. 
Tuo būdu Francija turė
sianti 50.000 vyrų ir 4,000 
lėktuvų kariniame savo or- 
laivyne.

derį į prezidentus, J. Fordą į vice-prezidentus, ir už kitus 
komunistų kandidatus; o kur atskirose vietose yra Far
merių-Darbo Partijos kandidatai, tai balsuokite už šiuos 
į vietines valdvietes.
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Dvi žmogžudystės Anykščių 
Valsčiuje

SVILELIŲ vienk. rugsėjo 20 
d. Adomavičiams grįžus iš An
drioniškio bažnytkaimio šulnyje

Puslapis Antras

Nenugazdins!IS LIETUVOS

už cnt.

Waterbury, Conn

a s

Visoms AIDED Kuopoms ir Nariams Lietuvos

Po konferencijos paaiškėsiąs 
laikas, kada bus sušaukta KVC 
konferencija.

šį 
miręs 
lat.

šydamas nepranešti policijai, 
labiausiai nukentėjusiam A. 
Menkui, davė 5 litus gydymusi.

Varžytinėse dalyvavo 
biržiečių ir iš viso 
dvasininkų. Varžytines 
kun. Spudas. Naujasis

every day, except Sunday
<9 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..................  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year................. $7.50
Foreign countries, per year............  $7.50
Canada and Brazil, per year........ .. $5.50
United States, six months ................. $3.00
Brooklyn, N. Y., six months...........$4.00
Foreign countries, six months.........$4.00

Canada and Brazil, six months .... $3.00
Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Ištrūkęs Jautis Subadė 
Kelis žmones
d. Pagyžių gatvėje iš- 
mėsininko Reizo jautis 
keletą žmonių. Laikraš-
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Paaiškinimai Kai Kuriems 
Balsuotojams

Tūlose valstijose, laike piliečių užsire
gistravimo balsavimui, įteikiama užsire
gistravusiam kortelė su užklausimais: 
kuriai partijai jis pritaria. Daug bal
suotojų, pritariančių Komunistų Partijai, 
bijodami persekiojimų, tokiuose atsitiki
muose pasisako už vieną kapitalistinių 
partijų—demokratų arba republikonų.

Dabar tūli iš tokių asmenų kreipėsi į 
“Laisvės” redakciją, klausdami, ar jie, 
užsiregistravę, pav., demokratais, gali 
balsuoti (antradienį, lapkričio mėn. 3d.) 
už Komunistų Partijos kandidatus.

Į tai atsakome: žinoma, kad gali! Ne
paisant, katrą partiją laike užsiregistra
vimo užgyrei, laike balsavimų gali bal
suoti už ką nori. Balsavimai slapti ir 
niekas nežinos, už ką balsuoji.

Mes žinome, daug lietuvių darbo žmo
nių, verčiami tam tikrų sąlygų, užgyrė 
vieną kapitalistinių partijų, bijodami už- 
girti Komunistų Partiją, nors jai prita
ria. Tokie lietuviai balsuotojai raginami 
balsuoti antradienį už komunistus.

Kiti klausia: ar galima balsuoti už 
tuos kandidatus, kurie jam geriausiai 
patinka, nepaisant partijų? Žinoma, kad 
galima. Mes, tačiau, patariame nebal
suoti nei už vieną kapitalistinę partiją! 
Neeikvokit savo balsų. Jeigu, pagaliau, 
ir atsirastų tokių, kurie ’šakyTų:' “neno
riu, kad Landonas būtų išrinktas, tai bal
suosiu už Rooseveltą, nors demokratų 
partijai nepritariu,” tai jų pareiga ne
balsuoti už nieką daugiau demokratų 
partijos kandidatų sąraše. Jų pareiga 
paduoti savo balsą už kitus komunistų 
sąraše esančius kandidatus.

Darbo žmonės neprivalo eikvoti savo 
balsų rėmimui kapitalistinių partijų. Jie 
turi balsuoti už savo klasės partiją — 
Komunistų Partiją—už josios kandidatų 
sąrašą.

Gesu Užduso

dintis.

d.

a Ė

i o

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekretorius,

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

Rinkimai
darbinin- 
komunis-

7 Metų Vaikas Užsimušė

John Vecchio, 77 Phoenix

našaus jau senai negirdėta. Vy
ras patalpintas Marijampolės 
kalėjime.

Prasidėjo Vyskupų 
Konferencija

KAUNAS. — Spalių 6 
Kaune prasidėjo vyskupų konfe
rencija, kurioje dalyvauja visi 
Lietuvos vyskupai. Konferenci
jai pirmininkauja metropolitas 
Skvireckas.

v
‘ >

Prezidentiniai Rinkimai, Komunis
tę Platforma, Pasaulio Taika ir 

i Lietuva

t

h

Pereituos mūsų dienraščio numeriuos 
mes nurodėme 'eilę svarbių dalykų, koJ 
del lietuviai balsuotojai darbo žmonės tu
ri paduoti savo balsus ųž Komunistų 
kandidatus—Earl Browderj, James W. 
Fordą, ir į kitas valdvietes komunistų 
kandidatus.

Šiuo tarpu matome reikalo pareikšti, 
jog balsuotojas, paduodamas savo balsą 
už komunistinius kandidatų sąrašus, jis 
podraug balsuos ir už taiką, o podraug ir 
už Lietuvos nepriklausomybės palaiky
mą.

Komunistų Partijos rinkiminės plat
formos Septintasis Skyrius sako: “Sulai
kykime Ameriką nuo Karo, Sulaikydam: 
Pasaulį nuo Karo!” Ir ten pat dėstoma:

-V
Mes pareiškiame, kad turi būt išlaikyt? 

ir apginta taika, nežiūrint jokių lėšų. Me. 
pasisakome už sustiprinimą visų žingsnių 

i»r‘4 _...................................
nūo karo.

I

reikalingų kolektyvei (bendrai) apsauga 
Tuo tikslu mes stojame už pa 

sėkmingus finansinius ir ekonominius žings 
nius, kuriuos turi padaryt Tautų Lyga prie, 
hitlerinę Vokietiją, prieš Italijos fašizmą ii 
prieš Japonijos imperializmą. Tuos žingj • 
nius turėtų remti Jungtinių Valstijų valdži?

g į| ‘ Eikvojimą bilionų dolerių ginklavimui; ' 
■ ir kariniams prisirengimams mes laikorre 

nereikalingu ir provokuojančiu karą, pris - 
, dedančiu prie naujo pasaulinio karo pav< - 
i jaus. Užuot vis labiau ginkluotis, mes m. - 

BOme, Jungtinės Valstijos turėtų išvysty i 
Rrt^Amerikinę Taikos Politiką, glaudžiai bem • 
f radarbiaujant su Sovietų Sąjunga, ir ta p • 

litika turėtų būt paremta šitokiais dėsniai.* : 
į. visiškai uždraust prekių pardavinėjimą b i 
į -t pristatymą ar paskolas toms šalims, kuries 

veda užsieninį karą priešingai patvarky
mams Kellogg’o Taikos Sutarties. Milžiniš
kos pinigų sumos, dabar eikvojamos ginkla
vimuisi, turėtų būt panaudotos kenčiantiems 
žmonėms pagelbėti.

Mes reikalaujame pervest visą ginklų ir 
amunicijos pramonę į valstybės rankas.

Mes reikalaujame, kad Amerika nustotų 
kištis į vidujinius reikalus Lotyniškos Ame
rikos kraštų ir Filipinų.

Mes reikalaujame, kad ši šalis nieku bū
du nepripažintų Japonijai jos užkariautą 
Mandžuriją ir Chinijos plotus ir kad griež
tai atsisakytų pripažint Italijai užkariautą 
Ethiopiją.

Mes remiame Puerto Rico reikalavimą ne
priklausomybės.

Mes remiame pilną nepriklausomybę ir 
apsisprendimą visoms svetimų prispaustoms 
tautoms.
Šitaip komunistai žiūri į pasaulyj tai

kos išlaikymą ir mažųjų tautų reikalus.
Lietuvos nepriklausomybės likimas re

miasi taika; jos likimas remiasi ir tuo, 
kiek bus pažabota fašistinė Vokietija ir 
jos varjotas Hitleris.

Komunistų Partija stoja už suvaržymą 
fašizmo, už suvaržymą Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos imperialistų, trokštančių 
karo, trokštančių pavergimo naujų sri
čių ir tautų. Komunistų Partija stoja už 
tai, kad Amerika glaudžiai bendradar
biautų su Tautų Lyga ir Sovietų Sąjun
ga ginant mažąsias tautas, ginant taiką.

Dėlto tie lietuviai darbo žmonės bal
suotojai, kurie antradienį balsuos už Ko
munistų Partijos kandidatus, jie balsuos 
už taiką, prieš karo ruošėją fašizmą, už 
mažųjų tautų (jų tarpe ir Lietuvos) ne
priklausomybės apgynimą.

Štai, kodėl turime visi balsuoti už ko
munistų kandidatus!

Nauda iš Priklausymo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui

LDS Centro Sekretorius J. Siurba ra
šo “Tiesoj” apie tai, kokią LDS nariai 
gauna naudą priklausydami tai organiza
cijai. Jis ima konkrečius pavyzdžius. 
LDS Sekretorius rašo:

Pasižiūrėjęs į LDS rekordus, štai ką ra
dau:

Asmuo įsirašė į LDS. Praėjus kiek lai
ko susirgo. Pasirgęs tūlą laiką numirė. 
LDS išmokėjo jo pašalpgaviui apie $1,150. O 
ar žinote, kiek tas asmuo duoklėmis sumo
kėjo į LDS? Tik apie $50.

Antras pavyzdis. Asmuo išbuvęs tam 
tikrą laiką LDS nariu, susirgo ir pašalpa 

• išėmė $216. Gi duoklėmis viso tesumokėjo 
apie $25.00.

Ar gi ne didelė nauda buvo tiems asme
nims prigulėti Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime?

Nuo LDS įkūrimo iki šio laiko ligonių 
buvo net 2,400. Pašalpomis viso išmokėta 
virš $100,000.

Nuo LDS įkūrimo iki dabar numirė apie 
140 narių. Pomirtinėmis viso išmokėta 
virš $50,000.

Viso pomirtinėmis ir pašalpomis LDS iš
mokėjo virš $150,000.

Jeigu peržiūrėtume rekordus kiekvieno 
nario, kuriam išmokėta pašalpa bei apdrau- 
da, tai surastume, kad kiekvienas iš tų virš 
dviejų tūkstančių narių, kurie sirgo, tik ma
žą dalelę tesumokėjo to, ką gavo pavidale 
pašalpos; surastume, kad kiekvienas iš 140 
mirusių narių tik mažą dalį sumokėjo to, 
ką gavo jo pašalpgavis pavidale pomirti
nės.

Taigi, kas kam padarė gero: ar tie žmo
nės Susivienijimui, kad prigulėjo prie-jo, 
ar Susivienijimas padarė gero jiems bei jų 
šeimynoms, išmokėdamas tiek daug pinigų 
atsitikus nelaimei?

Tuos dalykus mūsų veikėjai turi išaiškinti 
eiliniams nariams. Jieškant naujų narių 
taipgi reikia tą minty turėti.

Tai tiesa! Ne kartą tūli LDS nariai 
pazurza, būk duokles perdidelės, būk ap
sunkinimų esą ir perdaug “red tape,” ta
čiau, pasvarsčius visapusiai, jie suras, 
kad fraternalė darbo žmonių organizaci
ja yra didžiausia pagelba nariui ir jo 
šeimai, nelaimei ištikus.

Vidurinė Lietuvių Mokykla Balta
rusijoj Progresuoja

Kaip mūsų skaitytojai jau žino, Sovie
tų Baltarusijoj veikia vidurinė lietuvių 
mokykla (kaip ir gimnazija), pavadinti 
Dimanovos Angariečio vardo mokyki?,. 
“Raudonojo Artojo” bendradarbis d. St. 
apie ją rašo (“R. A?’ num. 56):

Dimanovos Angariečio vardo lietuvių vi
durinėn mokyklon metai į metus vis dau-

UKMERGĖ
Peršovė žmoną

Spalių 4-tą dieną 20 valan
dą savo bute Kauno gatvėje 
Adomas Vasiliauskas revolverio 
šūviu peršovė savo 24 m. am
žiaus žmoną. Kulka perėjusi 
per kairiąją krūtinės pusę, per- 
skrosdama plaučius. Sužeistoji 
guli apskrities ligoninėj, šovė- 
jas sulaikytas.

Apolonija Smigelskaitė-Vasi- 
liauskienė pasiturinčio Alytaus 
apsk., Daugų vai. ūkininko 
dukra. A. Vasiliauskas buvęs 
klierikas, paskui vienuolis. 1934 
m. vedė dabar savo paties ran
ka sužeistąją Apoloniją. Prieš 
paleisdamas šūvį, pasakęs: “Aš 
einu pas panas”.. Ji atsakius: 
“Eik sau.” Paleistas šūvis. Bute 
tada nieko nebuvę. Todėl ne 
tuojaus buvo pastebėta bei ligo
ninėn nugabenta.

PANEVĖŽYS 
Klebonas Nupirko 

Karvių
rudenį Rygoje staiga 
Pabiržės klebonas pre- 

Andrašiūnas, kaip
dabar pasirodo, buvo vienas 
turtingiausių žmonių Biržų ap- 
skrityj. Dar gyvas būdamas 
jis padovanojo Panevėžio vysk. 
Paltarokui liuksusinį automobi
lį. Apie palikimą jau buvo ra
šyta. Rugsėjo mėn. paskutinė
mis dienomis įvyko mirusio Pa
biržės klebono inventoriaus var
žytinės, 
nemaža 
krašto 
pravedė
Pabiržės klebonas nupirko apie 
20 melžiamų karvių iš buvusio 
klebono.

rasta nebegyva namie palikta 
22 mt. amžiaus duktė Adomavi
čiūtė.

Kvotos nustatyta, kad tą 
žmogžudystę padarė Troškūnų 
vai. gyventojas Navikas plėši
mo tikslu. .

Kita: Anykščių valse, pro 
langą iš oro peršautas žmogus. 
Peršautasai dar esąs gyvas, bet 
jo pasveikimui esą maža vilties.

ALYTUS
Atpigo Lašininės Kiaulės
Pereitą pirmadienį privatūs 

pirkliai už kiaulės gyvo svorio 
centnerį mokėjo 45 litus. Piieš 
kokią savaitę mokėjo už tokias 
pat lašinines kiaules 55—60 li
tų

KAUNAS
Mirė Paspringusi Blynais

Kampiškių kaimo Garliavos 
Valsčiaus pilietė šiugždienė 
vakar valgė bulvinius blynus ir 
bevalgydama užspringo. Staiga 
buvo vežama į ligoninę, bet kol 
atvežė į ligoninę—šiugždienė 
mirė. Jos gerklėje rasta bulvės 
gabaliukas, kuris patekęs buvo 
į blyną.

Nupjovė Kišenę su Pinigais
X. 3 d. Pašto gatvėj esančio

je “Maisto” krautuvėje buvo di
delis pirkėjų susigrūdimas. Tuo 
pasinaudodamas kažkoks pikta- 
daris tūlai moteriai N. iš po 
trumpo švarko skverno nukirpo 
išlindusią kišenę su pinigine, 
kurioje 'buvo keliasdešimts litų.

trūkęs 
subadė
čių išnešiotojui Menkui sužeis
tas veidas, kijiems sudraskyti 
drabužiai. Vienas pilietis nuo 
jaučio išsigelbėjo už telefono 
stulpo. Mėsininkas Reizas, pra-

DRAUGĖS IR DRAUGAI I
Metai jau eina prie pabaigos. ALDLD Centro Komitetas 

išleido už devynis mėnesius “Šviesą” ir gamina paskutinį nu
merį. Išleidome vieną iš geriausių knygų “Gamta ir žmonės.” 
Visa tai pareikalavo daug pinigų.

Bet dar. apie 2,000 narių yra nemokėję duokles už 1936 
metus. Aišku, kad tas apsunkino centrą, sudarė sąlygas, kad 
mes negalime visas bilas padengti.

Centro Komitetas išsiuntinėjo visiems duokles nepasimo- 
kėjusiems nariams paraginimus, kurie gauna į namus “švie
są”, kurių antrašus turime, kad jie greičiau pasimokėtų. Jau 
daugelis draugų ir draugių gerai į tai atsiliepė ir prisiuntė 
kuopos jų duokles. Kurie dar tą nepadarėte, tai prašome nueiti 
į sekantį jūsų kuopos susirinkimą ir pasimokėti. Kurie negali 
į susirinkimą nueiti, tai priduokite duokles kuopos valdybai.

žinoma, raginant neišvengiamos klaidos: tūli draugai jau 
buvo pasimokėję, bet kuopų valdybos dar nepasiuntę duokles, 
kaip kur ir taip įvyko klaidų. Už tai nepykite, praneškite 
kuopai ar tiesiai centrui ir tas bus pataisyta. Atminkite, kad 
raginimai padaryt geriausiais sumetimais organizacijos labui.

Dabar yra vajus už mūsų dienraščius. Neužmirškite ir 
ALDLD organizaciją. Jeigu kas stos iki naujų metų į ALDLD, 
tai tokių naujų narių duoklės bus priskaityta už 1937 metus, 
jeigu jie to reikalaus. ALDLD vajus prasidės su 1 d. vasario, 
1937 metais, ir tęsis iki Pirmos Gegužės. Jau dabar rengkitės 
prie vajaus.

giau pastoja mokinių, mokykla kas metai 
vis auga. Mokyklos įsteigimo metais (1929 
m.) mokykloje mokinosi apie 90 mokinių, 
praeitais mokslo metais mokinosi 115., moki
nių, o šių mokslo metų pradžioje jų buvo 
172 (buvo tikėtasi turėti tik 130 mokinių). 
Apie 10 mokinių su blogesniu pasiruošimu 
veikiausiai nebus palikti mokykloj.

Dimanovos ‘lietuvių vidurinėn mokyklon 
mokiniai suvažiuoja iš įvairių vietų, šiais 
mokslo metais malkoviečių Dimanovos liet, 
vid. mokykloj mokinasi apie 50, sofeiskiečių 
apie 30, cegelniečių apie 12, suslaukiekių 
apie 8 ir t.t.

1929 mokslo metais mokykloje buvo tik 
V ir VI klasės, o 1932 m. buvo nuo V iki 
VII klasės imtiniai, praeitais mokslo metais 
buvo ir IX klasė, o šiais mokslo metais yra 
ir X klasė.

Pirmadien., Lapkr. 2, 1936

Būkite atsargūs!—Sako mums klebonai,— 
Komunistų raštus nuodėmė skaityti!
Užtai jum po mirties raguoti šėtonai 
Spirgins ant skaurados kaip “karštą šunytį”.
Pulkime atmušti raudoną pavojų!
Komunistai stengias šią tvarką sugriauti! 
Darbininkams rengia laimingą rytojų, 
O mum, parazitam—galą viešpatauti...
Per šimtmečius vertė parazitai-ponai 
Vargdienius vergijos retežius nešioti;
Žino darbininkai, kad meluoj’ klebonai, 
Suprarit, kad ne griekas už tiesas kovoti.

Raguotis.

ŠIAULIAI
Trūksta “Literatūros”

Šiauliečiai nusiskundžia nega
lį gauti kioskuose naujai pradė
jusio eiti pažangaus žurnalo 
“Literatūra”. Kioskininkai aiš
kinasi mažai gavę ir išpardavę.

UŽKABINĖJA GATVĖSE
MARIJAMPOLĖ.— Paskuti- 

niu laiku įėjo į “madą” visokį 
užkabinėjimai. , Naktį iš spalių 
4 į 5 d.d. nežinomi chuliganai 
užpuolė šaulių g. pil. Nav. čia 
pat iš tvoros išlaužtais štankie- 
tais taip sudaužė, kad be są
monės jį rado vienas kalėjimo 
prižiūrėtojas gulintį šaligatv. 
Nav. piktadarių visai’ nepažįsta.

Spalių 2 d. kazlųrūdietis K. 
naktį ėjo Vilkaviškio g. Stai
ga iš stumdžiusių vienas kitą 
šalygatvyje girtų piliečių priėjo 
vienas ir pasakė: “Duok, drau
gas, papirosą”. Pil. K. paaiški-_j 
nūs, kad papirosų neturi ir iš 
viso “draugo” nepažįsta, pasta
rasis .kirto žandan kažkokiu aš
triu daiktu, perkirsdamas veidą. 
Merginą L. girti vyrai užkabino 
Basanavičiaus a. prieš policiją 
ir nusivijo net į Stoties g., o 
trys pasigėrę miesto peštukai 
spalių 6 d. nepagavę vieno cuk
raus fabriko darbininko ap
stumdė pilietę M. C. Tokie ir 
panašūs reiškiniai.

Miesto savivaldybė turėtų pa
sirūpinti gatvių padoresniu ap
švietimu, o policija—imtis grie
žtesnių priemonių prieš chuli
ganus.

Prašo Nuo Kauno iki Dot
nuvos 7 Vai. Ryto Leisti •

Traukinį
KAUNAS. — Jonavos, Žei

mių, Lukšių, Kėdainių ir Dot
nuvos apylinkių gyventojai pa
davė prašymą susis, ministeriui, 
kad 7 vai. ryto nuo Kauno ligi 
Dotnuvos būtų leidžiamas trau
kinys arba automatrisa.

Pamaldos už Ispanijos 
Sukilėlius ,

KAUNAS. — “šaltinis” pra
neša, kad daugelyje vietų Lie
tuvoje įvykusios pamaldos už 
žuvusius Ispanijos sukilėlius.

Dingo ‘‘Maisto” šoferis
KAUNAS. — Nuo sekmadie

nio dingo “Maisto” b-vės šofe
ris. Apie tai pranešta atatinka
moms įstaigoms. Spėjama, kad 
nusižudė.

Spalių 25 d. atsibuvo pra
kalbos Lietuvos ir Ispanijos ir 
Amerikos rinkimų klausimais. 
Kalbėjo A. Bimba, žmonių bu
vo pilna svetainė. Kalbėtojas 
labai plačiai išaiškino Lietu
vos ir Ispanijos darbartinę pa
dėtį; žmonėms patiko. Buvo 
renkamos aukos del
politiškų kalinių ir rinkimų 
kampanijos. Aukų surinkta 
$20.43.

Spal. 26 d., 8 vai. ryte, ras
tas miegamajam kambaryj po 
numeriu 411 West Main St., 
gesu užtroškęs Edw. Gibbsons, 
40 metų. Priežastis mirties— 
geso paipa buvo kiaura.

Sužvėrėjęs Vyras Užmušė 
Žmoną

Šiomis dienomis palaidota 
Balaikių kaimo, Liudvinavo val
sčiaus gyv. Venciuvienė, kurios 
mirties priežastys itin šiurpios: 
jos vyras Vencius užsidarė ją 
kamaraitėje ir taip sumušė, kad 
tik porą dienų išbuvo gyva ligo
ninėj. Jai sulaužė krūtinę, šon- Avė., nupuolė nuo stogo ir už
kaukus, sutrynė vidurius, suža- simušė. Turėtų būti pamoka 
lojo galvą ir kt. Apylinkėj ūki- tėvams, kurie augina vaikus, 
ninkai tik ir šneka apie šitą kad neleistų lipinėti stogais, 
žmogžudystę, nes čia nieko pa- kad vėliaus nereikėtų grau- XZ • • • 1 — J _

Daugėjant metai į metus mokinių skai
čiui mokykloje, mokykla kas metai statosi, 
šiais metais vėl pastatytas mokiniams nau
jas bendrabutis.

Sovietų Baltarusijoj lietuvių skaičius, 
palyginti, nedidelis — apie 6-7. tūk
stančiai. Bet žiūrėkit, kaip Sbvietų 
valdžia kreipia domės: stato ir palaiko 
lietuvių vaikams pradines mokyklas, 
stato ir palaiko net vidurinę mokyklą.

Tiesa, mokykloje, kaip “R. A.” bend
radarbis nurodo, dar yra trūkumų, dar 
stokuoja lietuvių mokytojų, tačiau tie 
trūkumai su laiku bus išgyvendinti.

Jokioj buržuazinėj valstybėj tautinės 
mažumos apie tokius dalykus negali nei 
svajoti, koki dedasi Sovietų žemėj!

Lapkričio 3 d. Šalies
Daugelis lietuvių 

kų žada balsuoti už 
tų kandidatus. Tas labai gerai,
tiktai Kom. Partija paliuosuos 
darbininkus iš skurdo.

Reporteris.

BERLYNAS. — N a z i ų 
“keturių metų plano” galva 
generolas Goering paskelbė, 
kad visas Vokietijos gyveni
mas ir pramone turi būt su
mobilizuota kariniais pa
grindais jau dabar. .Jis pa
grūmojo išnaikinti visus 
brangininkus (suprantama, 
tik mažuosius) ir šaukė 
žmones susilaikyt nuo svies
to, kiaušinių ir mėsos valgy
mo. »

Jaučiama didele šių pro
duktų stoka Vokietijoj; bet 
nazių valdžia negalinti pini
gų “eikvoti” valgių pirki
mui iš užsienių. Visi pini
ngai esą reikalingi dasipirkt 
'iš svetur būtinų pramonei 
medžiagų ir rengtis karui.
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^Balsuokit už Komunistus!
Pirmadien., Lapkr. 2, 1936

Draugai ir Prieteliai!
Lietuvių Komitetas Rem

ti Komunistų Partijos Kan
didatus eilėje pirmesnių sa
vo atsišaukimų išdėstė poli
tinę situaciją ir dabar mes 
tą nekartosime.

Šiuose rinkimuose vienati
nė darbo žmonių ir pažan-

EARL BROWDER, 
Komunistą kandidatas į Jungt. Valst. prezidentus.

giųjų partija yra — Komu
nistų Partija su savo kan
didatais Earl Browder į 
prezidentą ir James W. For
dą į vice-prezidentą, ir ki
tais kandidatais. Visi laisvę 
ir demokratiją mylinti, visi 
karo ir fašizmo priešai, vi
si, kas tik trokštate teisingo 
ir geresnio gyvenimo, tai 
lapkričio (November) 3 die
ną balsuokite už komunis
tus !

Laike šių rinkimų kapita
listinės partijos išleido mi- 
lionus dolerių darbo žmonių 
apgavimui. Komunistų Par
tija galėjo tiek išleisti, kiek 
darbo ir pažangos žmonės 
galėjo sukelti, nes mūsų au
kos buvo jos vienatinės 
įplaukos. Komunistų Parti
ja prašė mūs, lietuviu, su
kelti bent $5,000 tam tikslui. 
Iki šiolei mūsų komitetas 
perdavė Komunistų Partijos 
Rinkimu Kampanijai virš 
$1,200,00. Bet tai toli gražu 
ne viskas, ką lietuviai sukė
lė paramos, kita tiek arba 
dar daugiau mūsų draugai 
pinigų perdavė ant vietos 
tiesiai Komunistų Partijos 
organizacijom. Pav., iš Eas
ton mes gavom $10.80, bet

9 
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ALDLD REIKALAI
Drg. M. Žaldoko Maršrutas 

ALDLD. 13-to Apskričio 
Ribose.

Draugai ir Draugės!
Tėmijant mūsų dienraščių 

“Laisvės” ir “Vilnies” vajaus 
atskaitas, mūsų apskritis pasi
rodo blogai, nes ant vajaus 
žemlapio nesimato mūsų kolo
nijų; nesimato, kad būtų rū
pinamasi gavir r naujų skai
tytojų del L^iM.Js” ir “Vil
nies”.

Be abejonės, yra kalbama, 
kad reikia pradėti eiti nuo stu- 
bos į stubą ir gauti naujų 
skaitytojų del “L.” ir “V.”, 
bet atidėliojama ant toliaus.

Atidėliojimas ant toliaus to 
svarbaus darbo neneša-naudos 
darbininkų klasei, tik demora

ant vietos draugai partijai 
perdavė virš $20,00; iš 
Montello mes gavome $15, 
bet ant vietos partijai per
davė virš $50; iš Summer
ville draugas prisiuntė pa
liudymą, kad jis partijai 
perdavė $6.50 ir taip buvo 
daugelyj kitų miestų. Mes 

esame tikri, kad lietuviai 
sukėlė virš $3,000. Mes dė
kojame savo draugams ir 
prieteliams už gausingą pa
ramą Komunistų Partijai 
šiuose rinkimuose 1 Jeigu 
dar kur turite pinigų’' už 
kuponus, kurie nebuvo pa
siųsti prieš rinkimus, tai 
vis vien juos prisiųskite 
mums ir jie. bus perduoti 
Kom. Partijai. Atminkite, 
kad partijos veikimas nesi
baigia su rinkimais, kad 
prieš jūsų partiją stovi daug 
darbų!

Draugai ir prieteliai! Mes 
dėkodami jums už paramą 
primename jums, kad Ko
munistų Partija savo Rinki
mų Platformoje reikalauja:

1. “Gražinti Amerikai 
darbus — suteikti užsiėmi
mą ir tinkamas pragyveni
mui algas. Atidaryti užda
rytas dirbtuves.”

2. “Įvesti bedarbių ap- 
draudą, senatvės pensiją ir 
sociali užtikrinimą visiems. 
Neturi būti alkanų Ameri
koj !”

3. “Išp-elbėkime jaunąją 
karta. Mūsų šalis privalo 
suteikt jaunimui progą ap- 
švietai ii’ darbui. Panaikin

lizuoja darbą mūsų apskrityj, 
nes nesusižadina draugiškos 
lenktynės d e 1 gavimo naujų 
skaitytojų.

Gal mes nustojome to pasi- 
rįžimo, kurį turėjome praeity
je ir prakilnų darbą dirbom, 
platindami mūsų spaudą, kuri 
darbininkus šviečia klasiniam 
susipratime ir organizuoja 
darbininkus del pagerinimo 
būvio.

Šis mūsų apsileidimas negali 
būti pateisinamas ant toliau. 
Mes privalome užsiduoti sau 
priedermę, stoti į darbą ir 
aktyviai dalyvauti “L.” ir “V.” 
vajuje už išpildymą kvotos — 
po vieną tūkstantį naujų skai
tytojų.

Tuo tikslu ir drg. M. žaldo- 
kas, lankysis mūsų apskrityje.

kime karo mokinimus!”
4. “Turčiu rankose yra ša

lies turtai. Mes reikalauja
me, kad būtų aptaksuoti 
turčiai. Mes esame priešin
gi bent kokiems taksams 
ant pirkinių — par davinių. 
Mažai gaunanti įplaukų, 
smulkūs biznieriai, namų 
savininkai turi būti apsau
goti nuo užgrobimo ir iš
pardavimo jų nuosavybės.”

5. “Apginti ir praplatinti 
demokratines teises ir lais
ves. Mes kovojame už ne
va r ž o m ą 1 a isvę žodžio, 
spaudos, radio ir susirinki
mų, ir už darbininkų teisę 
organizuotis ir streikuoti.” 
Jau laike šių rinkimų reak
cionieriai Tampa, Floridoj; 
Terre Haute, Indianoj ir EI 
Centro, Californijoj parodė 
pilietinių teisių varžymą, 
kas da kartą patvirtino, kad 
Komunistų Partijos reikala
vimai yra teisingi.

6. “Apsaugokime Ameri
ką nuo karo, apsaugodami 
pasaulį nuo jo.” Partija rei
kalauja, kad karo reika
lams skiriami pinigai tuč 
tuojaus būtų perduoti pilie
čių pašalpai, kam tas rei
kalinga.

Šie Komunistų Partijos 
reikalavimai ir daugelis ki
tų kartu yra ir jūsų reika
lavimai. Jeigu jūs norite, 
kad jie būtų pravesti gyve- 
niman, jeigu jūs norite tu
rėti geresnį gyvenimą jūsų 
ir jūsų šeimynų, jeigu jūs 
norite pagelbėti visai Ame
rikos darbo klasei, tai 3 d.

J. W. FORD, 
Komunistų kandidatas j Jungt. Valst. vice-prezidentus.

Turime dirbti, kad prakalbos 
būtų sėkmingos, nes d. žaldo- 
kas yra senas darbuotojas ir 
daug prisidės prie užbriežto 
vajaus tikslo.

Drg. M. žaldokas kalbės:
East St. Louis, Ill., 13 d. 

lapkričio, 7 vai. vakare, S. Yo- 
ciaus svetainėj, 537 Collins
ville Ave. I

St. Louis, Mo., 14 d. lapkr.,
7 vai. vakare, Knygyno svet., 
14-ta ir Cass gatv.

Collinsville, Ill., vienoj iš šių 
dviejų dienų: 15 arba 16 lap
kričio.

Benld, Ill. 17 lapkričio.
Auburn, Ill., 18 d. lapkr.
Springfieldo apylinkėj d. 

žaldokas pasiliks ant ilgiau.
Būtų ne pro šalį, kad atlan

kytų Bull-Pitt, III.
Tuomi pasirūpins Springfiel

do draugai.
Draugiškai,

ALDLD. 13-to Apskričio

lapkričio (November) bal
suokite už Komunistų Par
tijos kandidatus!

Balsuokite už Earl Brow
der Į Jungtinių Valstijų 
prezidentą ir už James For
dą i J. V. vice-prezidentą! 
Balsuokite už jūsų valstijo
se visus išstatytus Komu
nistų Partijos kandidatus! 
Mes pasitikime, kad jūs tą 
padarysite!

Lietuvių Komitetas Remti 
Kom. Part. Kandidatus.

AUKOS KOMUNISTU
PARTIJOS RINKIMU

KAMPANIJAI
Šiuom kartu aplaikėme 

Komunistų Partijos Rinki
mų Kampanijai nuo seka
mų draugų ir organizacijų 
aukų:

Drg. Alex Duda iš Bing
hamton paaukavo $1.00.

Drg. M. žvirblienė iš Bin
ghamton, aukavo $2. Pini
gai gauta per drg. O. Gir- 
nienę.

ALDLD 20 kp. sekreto
rius drg. Joe S t role prisiun
tė už kuponus $5.

Drg. V. K. šerdis prisiun
tė nuo LDS kuopos už ku
ponus $3.

Drg. V. Senkevičius pri
siuntė $10.80. Pinigai yra 
nuo: ALDLD 13 kp. $2.25; 
LDS 51 kp. $3.55 ir drg. L. 
Tilvikas aukavo $5. Kartu 
rašo, kad ant vietos draugai 
Kom. Partijai sukėlė ir pri-

laikinas sekretorius,
J. J. Daujotas, 
1377 N. 25th St.

East St. Louis, Ill.

Conn. ALDLD. III Apskričio 
Šaukiama Konferencija.

ALDLD. III Apskričio kuo
pom senokai išsiuntinėta šau
kimai konferencijon. Tačiaus 
šiuomi norima pabriežti, kad 
visos, kaip mažosios, taip ir di
džiosios kuopos prisiųstų po 
gerą skaičių delegatų į konfe
renciją. Į ją besirengiant susi
rinkimuose, kurie dar įvyks 
reikia svarstyti nauji sumany
mai ir juos įteikti savo kuo
pos delegatam, kad juos per
duotų konferencijai apsvarsty
mui.

Duokles į apskritį už narius 
irgi reikia atsivešti.

Iki kol nuo kuopų negauta 
raportai, kuriuos reikia su-
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davė apie $20.
Drg. A. Chapas prisiuntė 

nuo LDS kuopos iš Chica- 
gos už kuponus $10.

Drg. A. Krajauskas pri
siuntė $4. Aukavę yra seka
mi draugai: J. Mockaitis, A. 
Masiokas ir K. Mockus po 
$1; A. Krajauskas—50c. V. 

Į Burba ir J. šalaševičia po 25 
i centus.

Iš Montello draugai pra
neša, kad jie ant vietos 
Kom. Partijai sukėlė ir pri
davė virš $50.

ALDLD 61 kp. aukų pri
siuntė per savo sekretorių 
drg. J. Adomaitį $2; kuo
pos draugai pardavė kuponų 
už $5 ir drg. J. A. paaukavo 
$1.25, taip, kad kartu pasi
darė $8.25.

Šių aukų skelbimas “L.” 
No. 250 buvo sumaišytas ir 
čia pataisom klaidą.

Drg. Bendinskas iš Sum
merville, pasiuntė tiesiai K. 
Partijos centran $6.50. Au
kavo sekami draugai: V. 
Chesnovski. P. Chesser, J. 
Janonis ir M. Bendinskas po 
$1; Mizola, A. Jarvis, J. 
Frayer, V. Stanevich ir A. 
Savicki po 50 centų.

Visiem aukotojam taria
me širdingą ačiū. Prašome 
siųsti likusius pinigus už 
kuponus ir taip aukas, kad 
galėtume Komunistų Parti
jai perduoti prieš 3 d. lap
kričio (November), nes da
bar labiausiai pinigų reikia.

D. M. šolomskas,
Liet. Komiteto Vedėjas, 

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

Visoms ALDLD. 7-to 
Apskričio Kuopoms
ALDLD 7-to Apskr. metinė 

konferencija įvyks gruodžio 
6 d., 1936 m., 10 valandą iš 
ryto, 376 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Kuopos yra prašomos pa
siųsti delegatų pilną skaičių, 
kad tuom sudarius skaitlingą 
ir sėkmingą konferenciją, kad 
labiau sutvirtinti mūsų orga
nizaciją ir darbą joje.

Taipgi svarbu, kad tos kuo
pos, kurios negali delegatus 
prisiųsti, prisiųstų raportus bei 
sumanymus labui organizaci
jos.

D. Lukiene (Lukas),
7-to Apskr. Sekretorė.

New Haven, Conn.
ALDLD. III ir LDS V Apskri

čių Milžiniška Vakarienė.
Del blogų pavasarinių orų 

šių dviejų apskričių bendrai 
rengtas didelis piknikas New 
H aven e tapo sulytas ir vieton 
pelno, padarė daug nuostolių. 
O štai, užėjus rudeniui ir arti
nantis žiemai, reikės rengtis 
prie plačių prakalbų maršrutų. 
Tam, aišku, reikalinga finan
sų, ypatingai siunčiant kalbė
tojus į mažąsias kolonijas. To
dėl ALDLD. ir LDS. apskričiai 
per newhaveniečių darbščią 
komisiją rengia milžinišką va
karienę lapkr. 22 d. Lietuvių 
Svetainėj, po pietų. Matote, 
laikas patogus, graži progra
ma bus prirengta, nes iš dau
gelio miestų vaidylos atlikinės 
dailės kurinius ir gabiausi ko
lonijų draugai pasakys prakal- 
bėles. Būtinai reikia iškalno

tvarkyti, kaip paprastai aps
krityje būdavo daroma. Sek
retoriai, prisųskite tuojau.

Konferencija įvyks lapkri
čio 8 d., 1936, Lietuvių Darbi
ninkų kambariuose, 774 Bank 
St., Waterbury, Conn., kai 10 
vai., iš ryto. Kuopų valdybos 
turi prižiūrėti, kad delegatai 
nesivėluotų į konferenciją.

ALDLD. III Apskr. Sekr.
V. J. Valaitis.
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ruoštis į šią vakarienę iš visų 
miestų. ' Skleiskite tikietus, 
rengkite žmones važiuoti bu- 
sais ir mašinomis. Prašomos 
mažos kolonijos irgi neatsilik
ti, nes del jūs labiausiai rei
kia finansų, siunčiant kalbėto
jus. Vikutis.

Tyrinės Bosus Gąsdinančius 
Numušt Algas, Jei Roose- 

veltas Bus Išrinktas

WASHINGTON. — Pi r- 
mininkas senatinės komisi
jos, tyrinėjančios varžymus 
darbininkų pilietinių laisvių, 
senatorius La Follette įnešė 
komisijai, kad ištirtų, kaip 
bosai verčia darbininkus 
balsuoti už republikonų kan
didatą į prezidentus Landū
ną. La Follette ypač krei
pia dėmesį į tai, jog samdy
tojai į “pėdžių” konvertu- 
kus dabar savo darbinin
kam deda įspėjimus, kad jie 
turėsią numušt algas, jeigu 
Rooseveltas vėl bus išrink
tas prezidentu.

Tel. Virginia 7-4499

Bany P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C p 

KIRPIMAS

SKUTIMAS J EJ 

Prielankus Patarnavimas 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp*"Ten Eyck ir Maujor Sts.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
į-------------------------------------------------------------—o
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PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI

914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.
•

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

E--------_---------------------------------------------------—----------------------------- E

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jlsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

NOTARY PUBLIC

(BIELIAUSKAS)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
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Wilkes-Barre, Pa
Lawrence, Mass

Šilavoto įvykiuose — esą Ma gi-

BROOKLYN LABOR LYCEUM

sužeidi-

juos šaudyti

Mills, Julius 
Bernotienė.

del 
tas

žinojo, 
policiją

tai V.
Visockio 

Taipgi V. 
raportavo

,r

’F

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

su rykštele 
rykštelė—tai

Kalba Adv. Plokštys
Veiveriai — liūdniausioj i da-

St. Veiverį irgi 
Bet kaip?—Per 
kišenių! Tai jau

Kišenėj kitas

Petrušauskas 
smurto prieš 
prieš jį pavartotas

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Mirė Agota Kievisienė, ku
ri gyveno po numeriu 143 Lo
well St. Tai buvo nebe jauna 
moteriškė, bet veikli Šv. Fran- 
ciškaus parapijos narė.

Sar. Vineas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai

Šaltas, Putojantis Alus 
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

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

NEDELIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Norwood, Mass.
Vaduoja Vilnių po Žmonių 

KiŠenius

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

Jcfferzoh
-2779

lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savoIi

a*
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Puslapis Ketvirtas

Suvalkijos Ūkininkų Byla 
Kariuomenės Teisme

(Tąsa)
O kaip su smurtu policijai?, 

Čia liudininkai parodė, kad iš, 
autobuso areštuotieji “išsiver
žė.” Bet tie patys liudininkai j 
tada savo policininkų negalėjo 
atskirti. Be to—juk neginkluoti 
žmonės pabėgo nuo ginkluotų, i 
Dalis kaltinamųjų išėjo iš auto
buso, kai policija, viršininko 
įsakyta, pasitraukė. Tad ar čia 
gali įžiūrėti smurtą?

Atpuohis tam antram momen
tui ir straipsnis ir kaltinimas 
atpuola.

Liudininkų buvo aiškiai paro
dyta, kad ten gręsė pavojus gy
vybei, tad ar jie tokiu atveju 
galėjo ten arešte laukti? Jie! tik 
šalinosi iš pragaro—nes ten pu
vo visi pragaro atributai:v ir 
akmenys, ir lazdos, ir dujos.

nekonstatuota. Tokiu būdu gali
ma abejoti, ar iš viso smurtas 
buvo.

Ten tada buvo pavojus gyvy
bei, o sargyba turi saugoti su
imtuosius—ir net nuo pavojaus. 
Tam būtų buvęs pats prasčiaur 
sias būdas—reikėjo nedavažiuo- 
ti iki minios, arba davažiavus 
—tai bent pravažiuoti toliaus 
(o tas, pagal liudininkų paro
dymus, buvo galima).

Bandomas čia pritaikinti 
straipsnis (174) liečia teismo 
nutarimu suimtus, o to nebuvo 
šiuo atveju, to str. sąstato nėra.

Ir sargyba tada neprivalėjo 
palikti pavojuje suimtų—“lai
juos apmėto akmenimis” — to
kiu atveju natūralu, kad jie pa- 

I tys turėjo savo saugumu rū<- 
Kaltinamojo Jankausko alibi pintis.

irgi įrodyta. Jis pirko papirosų 
krautuvėj ir tuo pat metu nega- ražas, Jotautas, Skučas vadova- 
lėjo būti kitoj vietoj, kur šau- vo miniai, areštavo-polic. Moc- 
dė, toli nuo krautuvės. Kiti liu-kų ir apie 1 vai.
dininkai skiria pagal kelnes, 
švarką—veido nematė. Urnavi- 
čiusr—tik antroji figūra; jis ėjo 
su kitu, pas jį nieko nerasta ir 
patikėtina, kad jis net atsišauki
mo pobūdžio nežinojo.

Baigdamas prašo visus jo gi
namuosius išteisinti.

Jokių polic. smaugimo žymių |rėjo lazdas, botagus—ir tokius 
v.-, j.. . '“maištininkus” išsklaidyti Ra

dzevičius, neduodamas laiko iš
siskirstyti, vartoja ginklą.

Įstatymas leidžia vartoti šau
namą ginklą, tik kai nėra kitos 
išeities, bet prieš tai turi būti 
tris kartus aiškiai garsiai įspė
ta. O Radzevičius šito nepadarė.

Yra davinių, kad bėgantieji 
(Stasys Veiverys) ir gulintieji 
buvo šaudomi. Jei Starkevičie- 
nė nebūtų užtrenkus durų prieš 
su revolveriu bėgantį policinin
ką, tai iš Veiverių šeimos galė
jo būti antras velionis. Kam 
reikėjo bėgančius vaikytis?

Liud. K. Tilindis (šaulys) sa
kė: “jie nevaktavo pašalinių, 
jie ir savęs nevaktavo.” Tai 
kartu su sugriuvusia versija del 
šūvią iš minios leidžia manyti, 
kad ir polic. Baltrušaitis suža
lotas policijos, ne minios.

Adv. Plokštys prašo savo 
namuosius išteisinti.

žinios!
Vieną kartą žmonės, pamatę, 

kad rašo jų pavardes, buvo pra
dėję skirstytis. Radzevičius Vei
veriuose gyvena apie 6-8 km. 
pažįsta ten žmones (dabar jis 
perkeltas į Lazdijus), čenkus 
turėjo net neuniformuotų ben
dradarbių.

Ir koks viso įvykio pagrin
das? Radzevičius sako, kad “va
rinėjo padvadas.” Bet kai jis 
buvo klausiamas, ar jis sustatė 
protokolą ir davė tam eigą^—tat- 
sakė, kad ne. Na, jei ne—tai ir 
ne! Ir tas viskas galėjo baigtis 
Kazlų Rūdos teisme; ir net jei 
Radzevičius įsižeidė Gustaičio 
pasakymu: “Neliesk vaikų!”, 
tai ir del to Gustaitis blogiausiu 
atveju galėjo atsidurti Kazlų 
Rūdos teisme, bet ne Veiverių 
kapuose,

(Bus daugiau)

sekanti draugai: Lucy Raudu- 
vienė, V. Glaubičius, J. Vilke
lis J. Surdokas ir J. Daugirda.

Nutarta rengti prakalbas 
adv. Bagočiui; pataisymas Dr. 
Montvidui, pataisymas prie 
pataisymo, palikti komisijai.

Duoklių mokėjimas į bend
ro fronto įstaigą; delegatai su
grįžę į savo organizacijas, turi 
plačiai išaiškint šį svarbų dar
bą, ir raginti jų organizacijas 
būti nariais ir pasimokėti duo
kles bendro fronto komitetui.

Ši konferencija daro tarimą, 
kad būtų pasiųsta delegatai į 
Lietuvą ištirti politinių kalinių 
padėtį. Balsavime vienas bu
vo prieš.

Nutarta rengti parengimą, 
sukelti finansų šiam darbui.

Konferencija užsidarė 
vai. po pietų.

Pirm. V. Glaubičius, 
Sekr. E. Cibulskienė.

Kalba Adv. Engleris, 
kuris gina iš paskyrimo.

Jo darbą palengvino prokuro
ras, atsisakęs kaltinti Juodžbalį. 
kuris savo laiku buvo padavęs 
net 4 prašymus, kad jis čia ne
kaltai pakliuvęs. Tie prašymai 
buvo įsiūti byloj,—bet jiems ne
buvo duota eigos, kurios reika
lauja baudž. proc. Tad dabar 
dalinai atitaisoma ta moralė 
skriauda, kuri jam padaryta.

Bašinskas, esąs, “raitas vado
vavęs miniai.” Bet abejotina, ar 
iš viso vadovauta miniai. Juk 
prok. sakęs, kad pryšakyj buvę 
moterys ir vaikai. Net polici
ninkai nepaminėjo, kad buvo 
raitų. O kiti liudin. net sakę, 
kad nebuvo raitų. Tat del Ba
šinsko dalyvavimo galima pa
vartoti žodį “legenda.” Jis tik 
po to atsirado, išgėręs, ir tada 
esą raginęs grįžti, kada jau ne
buvo reikalo. Prieš jį gandai, 
kuriais nei prokuroras, nei ka
riuomenės teismas remtis nega-

neleido eiti 
pareigų.” Bet Skučas areštavi
me nedalyvavo—apie tai nekal
bama. Net pats liud. Mockus 
sakė, kad jo nematė. Jis tik 
vežė raštą. Ir del jo viena išva
da—išteisinti.

O kas liečia asmens smurtą 
Mockui—tai jis pats sakė, kad 
jam smurto nebuvo. Smurtas— 
tai asmens palietimas fizine 
prasme, o to nebuvo. Ar galima 
laikyti įsibrovimu, kada viešai 
nustatytomis priėmimo valando
mis, pro atviras duris įėjo ir 
paklausė: “kur mūsų kaimynai 
Krūvelis ir Stravinskas?” čia 
nebuvo “nei ekonominių, nei 
luomnių, nei politinių” santy
kių, o tik klausė, kur jų anks
čiau išrinkti delegatai. Todėl čia 
122 str. sąstato nėra.
,, Pagaliau ir pats polic. Moc
kus sakė, kad jam tik “jausmas 
susidarė,” kad areštuotas, ir jis 
gi turėjo ginklą; o jo “sargybi
nis” Jotautas net buvęs prie
šingas areštavimui. Tas “sargy
binis” Jotautas kitą dieną buvo 
saugumo valdin. klausinėjamas 
—ir nesuimtas, byla nesudary
ta, o suimtas tik Vėliau.

Čia, šioj byloj, iš viso matyti 
asmeninių sąskaitų suvedimai; 
iš smulkmenų iki tokios bylos 
išsivystė.

Jo ginamuosius prašo išteisin
ti.

Del Petrušausko (jis buvęs 
karininkas ir buv. policijos tar
naut.)-^ gynėjas laukė, kad pro
kuroras irgi atsisakys kaltinti, lis. Teismas turi tikrinti ren-
Tada, autobuse, sargybos jau giamojo tardymo stadijos duo- 
nebuvo. Į menis, bet vien tardymo davi

niais remtis negalima.
Jei Veiveriuose buvo vartoja

mi peiliai—tai kur jie? Kur 
įrodomoji medžiaga?

Šaunamųjų ginklų, pistoletų, 
klausimas? “Aukštas vyras su 
galifė kelnėmis buvo su pistolie- 
tu, revolveriu”—tai įvairiais 
niuansais norėjo pravesti pro
kuratūros liudininkai. Bet 1936- 
X-4 d. prie bylos prijungtas 
šaulių būrio raštas išaiškina: 
Radzevičius žinojo, kad pas K. 
Gustaitį, kaip šaulį, yra ginklas, 
bet įkarštyje užmiršo, kad jis 
pats tą ginklą jau buvo perėmęs 
ir perdavęs šaulių būrio vadui, 
kur jis ir šiandien yra.

Tad versija apie “aukštą vy
rą su galifė” atpuola.

Pas velionį 
matę ginklą, 
plono švarko 
nepatikėtina. 
daiktas gali būti panašios for
mos, pav< kad ir pypkė. O kas 
pas jį buvo rasta kišenėj pa
tikrinus? Rastas nebaigtas val
gyti obuolys. Tai Radzevičiaus 
matytas revolveris! Ir daugiau 
apie ginklus davinių nėra.

Bet jei ūkininkai neturėjo 
ginklų—tai kam 
karštu ginklu?

Gustaitis buvo 
rankoj. Ar toji 
simbolis minios vado? Kiti tu-

nebuvo.
Bet čia kartu ir policija turi 

pamoką — ji nemokėjo vežti 
areštuotų: rezervas turėjo va
žiuoti pryšaky, o ne užpakaly, 
ir tada iš viso to areštuotą pa
bėgimo nebūtą. Autobuse gi tuo 
metu buvo pavojus gyvybei (pa
vyzdys — Stravinsko 
mas).

Be to, 
kad del 
gali būti 
ginklas (jis gi tarnavo polic.), 
ir taip pat del to žinojo, kad jis 
ten nekaltas suimtas ir tuoj bus 
paleistas Kaune—jam nereikėjo 
smurto, kuris blogintų jo padėtį, 
griebtis. Susitarimo, kuris buvo 
akcentuojamas, ten taip pat ne
buvo.

Prašo jo ginamuosius išteisin
ti-

Sekantis
Kalba Adv. Šmulkštys

—Ar kaltas Krūvelis, kuris 
esą užpuolęs polic. Bertaitį ir 
pabėgęs iŠ arešto? Tik iš auto
buso pabėgimas jam tegalėtą 
būti primestas, nes juk pats 
prokuroras pasakė, kad tiksliai 
nežinia, kas padarė smurtą. Su
sitarimo čia negalėjo būti ir 51 
str. negali būti taikomas, dargi 
įrodyta, kad neturi būti taiko
mas. Bendrų veiksmų ten ne
buvo.

Adv. širvinskas
Kaltinamasis Krūvelis nebuvo 

suimtinis ta prasme, kaip įstat. 
numato, ir autobusas—ne namai 
suimtiesiems; veiksmuose rei
kiamo nusikaltimo sąstato nėra.

Nėra to sąstato (122 §) ir 
Šilavoto įvykiuose. Net kaltin. 
akte sakoma, kad “iš aplinkinių 
kaimų susirinko,” bet tai nebu
vo sambūris įstatymų prasme. 
Pagaliau ten pats Mockus turė
jo ginklą, o jį “areštavusieji” 
neturėjo. Vien del polie. Moc
kaus jausmą, kad jis “jautęsis 
areštuotas,” negalima konstruoti 
nusikaltimo—reikia faktų.

Pagaliau apie Marazą net 
nuovados viršininkas davęs pa
lankią atestaciją. Prašo gina
muosius išteisinti.

Paskutinis gynėjų
Gauna žodį Adv. Tumėnas

—čia kelių dešimtų atstovų 
asmeny teisiama mūsų ūkininki- 
ja,—sako Tumėnas.-—Įstatymas 
tvarko gyvenime santykius, bet 
jų visų neišsemia. Norint, baud, 
kodeksą galima pritaikyti kiek
vienam viešam santykiui. Vie
nas prancūzų teisėjas yra pasa
kęs: “duokit man žmogaus raš
to 4 eilutes, ir aš jį pakarsiu,” 
žinoma, jei reikia.

Baudž. Statuto straipsniai yra 
iš prieškarinių laikų, ne iš mū
sų gyvenimo. Į juos turime įdė
ti mūsų protą ir mūsų širdį. O 
prieš karą įstatymo-turinys bu
vo: “čto izvolit gosudar.” O 
kaip piliečiui, tas— nesvarbu. 
Pas mus gi centre piliečiai. Mes 
negalim taikyti, “.kak prikažet 
gosudar.” Dabar neteisėto rei
kalavimo pilietis gali nepįldyti.

Iš esmės, tai šaltupio slėnio 
ir Veiverių—dvi atskiros bylos. 
Ir jas surišo tik tas, kad tai 
vyko Čenkaus apylinkėje: viena 
byla pagal vieną observatorią.

Šaltupio slėniui prokuroro tai
komas—per aukštas .koeficien
tas. Jis rado ten vadus, o aš 
randu, kad šitos dramos auto
rius—p. čenkus. Motociklistai, 
rezervas, a u tobusas—dekoraci
ja. Jos nebūtų — nebūtų bylos. 
Juk tie žmonės numatė, kad 
pastos kelią; numatė, kad rei
kės dujų; numatė, kad.. ., reikės 
paleisti ir kulką! Ar nekilo na
tūrali mintis tiems žmonėms: 
suėmėm (delegatus) naktį, tai 
ir veskime juos naktį, ir gal 
net kitu keliu—nebus dekoraci
jos, tai ir minia neturės ko da
ryt. Tad čenkus ir Klipštas-au- 
toriai, tai įvyko del ją adminis
tracinio nesugebėjimo, kurio pa
sėkose—provokacija. Mat, jie 
norėjo parodyti, ką jie valstybei 
“gali padaryti”, o padarė liūd
ną netvarką, už kurią atsakin
gų iš ūkininkų nėra, o atsakin
ga—Prienų ir Marijampolės ad
ministracija, kuri “žinojo, kas 
Varšuvoje,” o nežinojo, kas gali 
būti jų' pašonėj. Tur būt, pas 
jį ir apie Varšuvą labai blogos

Lietuvių Bendro Fronto 
Konferencija įvyko spal. (Oc
tober) 25 dieną, 325 E. Mar
ket St. Wilkes-Barre, Pa.

Konferenciją atidarė B. Na
vickas, antrą valandą po pie
tų. •

Pirmininku išrinkta, V. 
Glaubičius, sekretore E. Cibul- 
skienė.

Įnešta, kad pirmininkas pa
skirtų mandatų komisiją. Į ko
misiją įėjo L. Rauduvienė, O. 
Sinkevičienė, ir B. Navickas.

Dienotvarkis skaitytas, vien
balsiai priimtas.

Kol mandatus komisija su
tvarkė, pakviesti Stanislovai- 
tis ir J. Vilkelis pakalbėti. Jie 
labai gerai išaiškino dabartinę 
Smetonos supelėjusią valdžią.

Ed. Cook, jaunuolis iš Kom
partijos pranešė, kad Nov. 11 
d., tai yra Armistice Day, bus 
paroda prieš karą ir fašizmą, 
ragino visus dalyvauti.

Mandatų komisija rapor
tuoja, kad yra 31 delegatas 
nuo 17 organizacijų:

L.D.S. 78 kp., Pittston, Pa., 
L. Rauduvienė ir E. Zinkevi
čienė.

L.D.S. 4 kp., Nanticoke,
E. Cibulskienė.

L.D.S. 7 kp., Wiike«-Barre,
J. V. Stankevičius.

L.D.S. 60 kp., Plymouth,
O. Miliauskiėnė.

L.D.S. 96 kp., Plains,
O. Glaubičienė.

L.D.D. 15 kp., Wilkes-Barre, 
J. Vilkelis ir P. Naujalis.

S.L.A. 35 kp., Wilkes-Barre, 
V. Bdtyrius ir J. Andrušis.

A.P.L.A. 51 kp., Wilkes-Ba 
rre, V. Glaubičius ir T. Gaule.

Lietuvių Progresyvių Kliu- 
bas, J. Stanislovaitis, J. Surdo
kas ir M. Norbūta.

D.L.K. Gedemino Draugys
te, Nanticoke, J. K areckas ir
P. Kaminskas.

A.L.D.L.D. 170 kp., Miners
Bernotas ir M.

A.L.D.L.D. 97 kp., Ply
mouth, B. Navickas ir O. Kru- 
tulienė.

S.L.A. 68 kp., Lee Park, ' 
V. Suckius, K. Mašcinskas ir 
St. Žukauskas.

A.L.D.L.D. 12 kp., Pittston, 
M. Kalauskas ir A. Botyrius.

Pzttston Komunistų Partija, 
O. Sinkevičienė.

L. S. A. 33 kp. Miners 
Mills, K. Ayisonas.

D.L.K.K. Draugyste, Wil
kes Barre, J. Ruzgis, J. Kviet- 
kus ir J. Jencaitis.

Kadangi J. Visockis buvo 
automobilio nelaimėje subato- 
je prieš konferenciją, 
Glaubičius išdavė 
raštišką raportą. 
Glaubičius plačiai 
kongreso įvykius.

Raportai vienbalsiai priim
ti.

Daug kalbėta, kaip veikti 
Lietuvos klausime, bendro 
fronto reikalais, ypatingai, 
kaip galima sutraukti visas 
šios apylinkės organizacijas, 
rengti parengimus, gelbėti 
Lietuvos darbo žmones.

Nutarta rinkti bendras ko
mitetas iš 5’narių< Į kom. įėjo

American Woolen kompani
jos bosai darbuojasi už repu- 
blikonų partiją, štai pavyz
dys. Tos kompanijos dirbtu
vėje prilipdė apgarsinimus- 
kompanijos agento pono Wil
liam Whitwham (?), kuris 
1931 metais gerai darbavosi 
laužyme audėjų streiko. Jis 
republikonų nominuotas į 
Mass, valstijos augščiausį teis
mą. Tai dabar darbininkai ir 
darbininkės pamislykite, kas 
būtų, jeigu toks sutvėrimas 
laimėtų rinkimus. Laike strei
ko jisai išduotų indžionkšinus, 
idant darbininkai negalėtų pi- 
kietuoti dirbtuvę.

nijoj. Prakalbos atsibuvo Lie
tuvių Svetainėj, žmonių, susi
rinko apie 3 šimtai. Kalbėtojų 
buvo visa virtinė, lenkų, lietu
vių, sirijonų ir kitų, visi kal
bėjo angliškai, išskiriant len
ką, kuris kalbėjo lenkiškai.

Kalbant, vienas darbininkas 
pradėjo daryti obstrukcijas, 
tai policistas tą darbininką 
pagriebė, kaip žvėris, ir išme
tė per duris laukan.

Visi kalbėtojai pasirodė di
deli demagogai—prižadų nesi
gaili nei vienas. Bet darbinin
kai jau gerai supranta, kad 
republikonai neša fašistų vė
liavą ant Amerikos liaudies. 
Todėl kalbėtojai veik kiekvie
nas buvo palydėtas su garsiu 
“bū”. . . Supliaukšėdavo katu
tes tik pora lietuvių, šargalis 
lietuvių tarpe save skaitosi so
cialistu, o amerikoniškoj dir
voj energingai darbuojasi už 
republikonus. R e p u b 1 ikonų 
laimėjimas reikštų: darbinin
kams algų kapojimą, bedar
biam pašalpų atėmimą, unijų 
sugriovimą. O mūsų socialis- 
tiškas Šargalis su visa savo 
energija darbuojasi už Lando- 
no išrinkimą. Zuzana Puišiu- 
tė-šalna irgi darbuojasi už re
publikonus. Ji yra gabi kalbė
toja, bet kada kalba už reak
cijos kandidatus, tai baigus 
jai kalbėti irgi gavo garsų 
“bū”,., ir dar priedui pasi
girdo balsai, “you are rene
gade.” Norwoodo darbininkai 
didelėj didžiumoj parodė di
delį nepritarimą republiko- 
nams. Taip ir reikia. Sąmonin
gi darbininkai savo balsus ati
duos už Komunistų Partijos 
kandidatus. Reporteris.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

Dr. Herman Mendlowitz

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABOR1US 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avc. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Michael Micholsky prisipa
žino kriminališkam teisme 
kaltu paėmime $200 nuo Au
gust Vaiternskos ir tapo nu
teistas vieniems metams į pa
taisos namus. Abu vyrukai yra 
katalikai.

Buvo surengta “pare1 
Jono Stundžio. Mat, 
jaunuolis užsimanė būti kuni
gu. Mokinosi ant tautiško 
kunigo. Tėvai nebagoti. “Parė
ję” žmonių buvo daug ir dar 
gavo prezento $100.

L.D.S kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus lapkričio 
5 d., ketvirtadienio vakare, 
L. U. Kliubo svetainėje. Visi 
nariai dalyvaukite, nes tai bus 
svarbus susirinkimas.

L. K. Biuras.
Nuo Red. Susimildami, 

draugai, parašykite žmonių 
vardus ir pavardes aiškiai. Ir 
šiame pranešime kaikurių pa
vardžių negalėjome įskaityti 
ir turėjome spėti—veikiausiai 
klaidingai išėjo.

Sandariečiai turėjo surengę 
“arbatėlės” vakarą del p. Už
davinio, Vilniaus “vadavimo” 
komiteto atstovo iš Lietuvos. 
Uždavinys yra gudrus ir pa- 
traukiantis-simpatingas vyru
kas. Bet kada Vilniaus “va
davimas” yra labai neaiškus, 
tai Norwoodo žmonės nelabai 
kreipė atydos, o taipgi čia 
sandariečiai labai silpni-netu- 
ri įtakos vietos lietuviuos, tai 
ir žmonių “Vilniaus vaduo
ti” susirinko vos trejetas de- 
sėtkų. Aukų patriotai sumetė 
apie $13. Klausimų bei disku
sijų neleido, tik duok pinigus, 
o kaip tą Vilnių “vaduos”, tai 
jų dalykas.

Daugiau “Bū”, Negu 
Aplodismentų

Norwoodo republikonai su
rengė rinkimines prakalbas, 
darbininkų apgyventoj ■ kolo-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
ge i d a u j a m a.

Taipgi atmalia- 
voju jvairiom 
spalvom.

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

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

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Pa r samdau automobilius

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

časir naument
or OUK

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglį

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
I>eKalb Coal Co. su

aruodus auglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po
atvežimo.

Prisipilkit jūsų au
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
angli bekūriadami.
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aLINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos vertė DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

Labai sunku buvo sekti paminėjimą 
punktų ir jų dalių, kuriais remiantis teis
mas rado galimu suminkštyti sprendimą 
ir skaityti kaltinimą del nelegalių susi
rinkimų organizavimo ir literatūros pla
tinimo Liepenių valsčiuj neįrodytu.

Visai aišku buvo tiktai tada, kai ofi
cialų sprendimą perskaitęs pirmininkas 
trumpai atkartojo:

—Taigi jums priteista mažiausia baus
mė—šeši mėnesiai kalėjimo.

A tais nespėjo nustebti del nelauktai 
lengvo sprendimo, kai jį jau vedė iš sa
lės lauk, kad paliuosavus kaltinamųjų 
suole vietą sekantiems.

Vos įeinant Atalui į kaltinamųjų kam
barį, daugelis klausimų jį jau pasitiko:

—Kiek? Kiek! Na! Pasakok!
—Tiktai šeši mėnesiai!—stebėjos Rem

sons ir tuoj pasidarė truputį drąsesnis 
del savo bylos, nes jo buvo mažesni ap
kaltinimai, kaip Atalo.

—Atalui ištikrųjų sekasi!—juokavo Li- 
paika.—Jis nuginkluoja visą apskritį, 
paskui pabėga—sugrįžta, organizuoja ra
telius ir—tiktai šeši mėnesiai kalėjimo!

Kai Atals smulkiau išpasakojo bylos 
eigą ir nuotikį su Grosmanu, tai visuos 
kampuos nuskambėjo juokas:

—Tautiškas zuikių advokatas!
—Valdžios pasturgalio laižytojas!
—Koja pasturgalin išspirtas!
—Vargšelis!
Daugelio kaltinamųjų gynėju buvo gar

sus jaunas advokatas šablovskis. Jį pra
dėjo visi girti kaipo įmatrų ir gerą kal
bėtoją, kuris iš esmės nušviečia bylą ir 
net kritikuoja esamą tvarką. Atals girtis 
savo gynėju ištikrųjų negalėjo.

Kalninš iš centralinio kalėjimo, kaipo 
prityręs ir jau pusėtinai tąsytas po teis
mus, pripažino, kad Atals mokėjo šnipą 
pastatyti atitinkamon padėtin.

—Jei jums, drauge, nebūtų buvę vil
ties, kad bausmę sumažins, tada reika
linga būtų buvę taip vesti bylą, kad ir 
šnipas būtų teisiamas. Toki atsitikimai 
buvo ne kartą. Bet vienas dalykas aiš
kus: cariškas teismas nepasižymi huma
niškumu; jis buvo ir pasilieka klasinio 
keršto teismas; vienok—ne tiktai šį kar
tą, bet ir kitose bylose remiantis vien 
šnipų ir provokatorių liudymu nenutei
sia. Net toks žvėris, kaip Krašeniniko- 
vas, taip pripažįsta ir gerbia juridiškas 
tradicijas, kad šnipus ir provokatorius 
skaito tiktai atmatomis ir smarve.

—Mano byloje, — įsikišo akiniuotas 
Ozolinš, — mano byloje irgi buvo pana
šiai: šnipas liudijo prieš mane, bet teis
mas į tai nekreipė dėmesio.

Tokioje dvasioje pasikalbėjimas tęsėsi 
gana ilgai. Teisiamuosius atvesdavo ir 
išvesdavo. Keturi metai katorgos, šeši 
metai, aštuoneri biro daugeliui kaip iš 
gausybės rago. Išteisinti buvo tiktai abu 
duobelniekai; Remsons gavo metus kalė
jimo ir ėjo labai nusiminęs. Jis nuliūdo 
ypač dėlto, kad, nudžiugintas Atalo 
sprendimu, tikėjosi būti išteisinamas. Li- 
paika irgi neišsisuko be metų kalėjimo. 
Kalininšui priteisė ketverius metus kator
gos, bet kadangi jam šešeri metai jau 
buvo priteista, tai tik nusišypsojo. Ben
drai — tarp nuteistų šį kartą Atals 
buvo vienintelis gavęs mažiausią baus
mę. Daugelis buvo linkę tai aiškinti tik
tai Krašeninikovo keistuolio kaprizu, kas 
retkarčiais su juo atsitikdavo.

Buvo jau vėlus vakaras, vienok dar 
ne visos bylos buvo išspręstos. Teismo 
posėdis buvo pertrauktas ir neišspręstų 
bylų dalyviai turėjo būti atvesti sekančią 
dieną.

Šios dienos metu gubernijos ir centra
linio kalėjimo kaliniai gerai susidraugavo 
ir skyrėsi širdingai. Atalui išeinant pasi
darė kaip ir gaila kaltinamųjų kambario 
ir atsirado noras rytoj vėl ateiti.

Kameroj draugai jau miegojo, kai iš 
teismo atvestieji buvo įleisti. Del jų buvo 
pripilti Čainikai arbatos ir apsukti rankš- 
luoščiais ir kaldromis, kad neatšaltų.

Tuoj turėjo būti išpasakota kiekvieno 
bylos eiga ir bendrai visų, nes visi norė
jo žinoti, kaip ėjosi, koki įspūdžiai, ko
kius pažįstamus matė, ką girdėjo iš lais
vės ir tt. • ‘

Kalbos nusitęsė toli už pusiaunakčio. 
Kai visi nutilo, Atalui atėjo į galvą jo 
antra, laukiama byla ir jis, nusiminė: 
dabar, jei tik šios dienos byla, po šešių 
mėnesių laisvas! Bet su ta antraja taip 
lengvai neišsisuksi.
♦ Remsons naktį per miegus ėmė rėkti 
ir pabudo išbudindamas ir kitus. Jam 
prisisapnavo baisus sapnas apie juoda
šimčius. Pradėjo pasakoti su išplėstomis 
akimis:

—Buvo tarsi mėnesiena ir sniegas. Ei
nu aš plentu su šautuvu už pečių—kaip 
veikimo komiteto narys. Girdžių, kaip ir 
varpeliai, kaip žvangučiai. Nešpėjau ap
sidairyti, kaip prieš mane didelis būrys 
žmonių: kardai ir durtuvai rankose, ap
sisiautę baltais ploščiais su juodais kry
žiais. Ant galvų juodi kapiušonai, o visų 
priešakyj pastorius su biblija ir kryžium. 
“Tai ši yra juodoji šimtinė! Na ir ji jau 
čia! Ak, tai taip ji išrodo!”—pamaniau 
aš. Iš būrio išbėga vienas auksu išsiuvi
nėtu švarku—tas bajorijos maršalas, ku
ris sėdėjo teisme, ir su milžinišku peiliu 
rankoje puola ant manes! Įgrūdo ranką 
man į burną, sugriebė liežuvį ir nori nu
pjauti. Ir valsčiaus viršaitis vis šalę! Ir 
pastorius tik šaukia: mūsų viešpaties Jė
zaus Kristaus vardu! Aš nieko daugiau 
negaliu daryti, tik rėkti. Bet ir' surikti 
negaliu. Po velnių, koks baisus sapnas! 
Gerai, kad pabudau.

Jis buvo labai susijaudinęs ir ilgai ne
galėjo nusiraminti.

6.

Po dviejų savaičių Atalo ir Lipaikos 
sprendimai įsigaliojo, neš jiedu neapelia
vo. Užtat juodu pervedė į centralinį ka
lėjimą atlikti bausmę. Ten juos patalpi
no iš pradžių pirmo korpuso pogrindi
niam aukšte, kampinėj kameroj, taip va
dinamoj pereinamoj, iš kurios kartą į 
savaitę pats viršininkas visus susirinku
sius paskirsto į kameras pagal bausmės 
kategorijas, pagal nuteistojo padėtį ir 
išsilavinimą. Ši kamera pagal savo kali
nių sąstato įvairumą panaši į gubernijos 
kalėjimo etapo kamerą. Šiaip ji buvo 
švari ir gana šviesi. Ilgas stalas viduryj 
su suolais aplink ir brezentiniai narai, 
pritvirtinti vienu galu prie sienos ir pa
kelti.

Ir čia pirmas pasveikinimas įeinant 
buvo panašus į etapo pasveikinimą:

—Gal užrūkyt turi, brolel? Baisiai no
risi rūkyti! Visą savaitę nerūkiau!

Tai, žinoma, buvo gudrus kriminalinio 
prisigerinimas naujai įėjusiems politi
niams ir išmėginimas, kaip jie laikysis ir 
kaip reiks prieš juos laikytis. Kai Lipai- 
ką išdalino keletą papirosų, tai jiedu abu 
su Atalu buvo priimti stačiai kaip broliai, 
kaip savo žmonės, pasiskubino parodyti 
jiems narus ir padėjo sutvarkyt daiktus.

—Čia jau niekas neims. Būkit ramūs! 
—pastebėjo kažkas. Suprantama, šiuose 
žodžiuose buvo iš vienos pusės žinoma 
ironiška prasmė: tie dorieji politiniai vi
suomet mano, kad mes, tie vagys, juos 
neapvalytume; bet iš kitos pusės čia bu
vo ir tiesa: užtat, kad įėjusieji dalijosi 
su jais ir nebuvo išdidūs, jie atsistojo 
vienodon padėtin ir pasidarė savo žmo
nėmis.

Kameroj buvo dvidešimt įvairiausių 
žmonių: seni, jauni; latviai, lietuviai, ru
sai, estai, vokiečiai, lenkai,- žydai, net 
vienas totorius ir vienas graikas.

Kai įėjusieji susitvarkė, nuo suolo, sto
vėjusio tamsiausiam pasienyj, atsistojo 
kažkas ir prisiartino prie jų. Tai buvo 
arkliavagis iš apskrities kalėjimo—Pete
ris Teters.

—Na kaip? Kandalai ar rota?—jis 
tuoj paklausė ir po to jie pasisveikino 
kaip seni draugai.

Rodėsi, kad nėra jokio skirtumo tarp 
Atalo, Lipaikos ir Teterio, nežiūrint taip 
įvairios jų padėties. Kameros ir korpu
sai per tuos mėnesius juos stipriai su
vienijo.

Tuoj prasidėjo smulkūs klausinėjimai 
ir pasakojimai apie bylos eigą ir pasek
mes.

—Man, bra, įstatė plunksną! Įgręžė ro
pę! Ketveri metai roton! Ketveri metai, 
—pasakojo Teters, kartu liūdnai ir piktai.

(Daugiau bus)

KONCERTAS
IIIIIHIIIH

Koncertas Bus
LAPKR. 8 NOV.

Koncerto Pradžia
3:30 Vai. Po Piety

Šokiai Bus
Tuojaus Po
Programai

■W

Labor Lyceum
Svetainėje

949 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y.

Wm. Norris
Orchestra

Bilietai Gatavi

GEORGE PRAVDIN, BARITONAS
Tai garsusis baritonas, rusas, pasižymėjęs teatrų daini

ninkas. Lietuviai jį girdės “Laisvės” koncerte.

dalyvauja šie talentai:
savo talentu ir išsilavinimu išsidirbo gražios karjeros 

Vedegis, duos' gražių duetų akompanuojant elektriniu 
dainininkas, puikaus talento artistas. Smuikų, Cello ir

Daugiau, programos išpildyme,
Ona Leonavičiūte, dramatiškas sopranas, lietuvaitė, 

amerikoniškoje scenoje. Viktoras Bekeris ir George 
gitarų. M. A. Dedovitch, tenoras-Spintto, rusų operų 
Piano Sekstetas, solus dainuos mylima Brooklyno dainininkė Aldona Klimaitė, koloratūra sopranas. Taipgi šia
me koncerte dainuos Konstancija Menkeliuniutč, mezzo-soprano, kuri plačiai Amerikos lietuviams yra žino
ma kaipo puiki operų dainininkė. G. Pravdin, baritonas, irgi rusas profesionališkas dainininkė''iš New Yorko.

Programą atidarys Brooklyno Aido Choras, vadovaujant B. Šalinaitei. Po koncerto bus šokiai, griežiant 
Wm. Norris orkestrai.

8 Seserys Petraičiutes iš Chicagos, lietuves, puikiausios scenos šokikes,
jos šoks penkius kavalkus sceniškų šokių pianu akompanuojant 

Nellie Valinčiutei.

Prašome Tuojaus Įsigyti Įžangos Bilietus, nes Sėdynės Rezervuotos.
Įžanga Koncertui ir šokiams 50c, 75c ir $1.00. Vien tik šokiams 50c.

DAUGELIS NEPAPRASTŲ 
ĮRANKIŲ GELBSTI PADA

RYTI LUCKIES LENGVU 
UŽSIRŪKYMU.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”
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Amerikos pramonė labai daug pa
sinaudojo iš nepaprasto pobūdžio iš
radimų, kurie buvo praktiškai panau
doti gaminių pagerinimui. Ypatingai 
įdomų pavyzdį, kaip dideli nuopelnai 
auga visuomenėj įgyvendinant tokius 
įrankius, suteikia cigaretų pramonė.

Pavyzdžiui, išdirbime Lucky Strike 
cigaretų išskirtinas “It’s Toasted” 
procesas lošia svarbią rolę padaryti 
Luckies lengvu užsirūkymu iš turtin
go, brandaus-kūno tabako. Betgi tas 
“toasting” procesas nebūtų buvę pra
ktiškai įgyvendjnti, jei nebūtų išradi
mo genijus išradęs šilumos aukštes
nėse temperatūrose kontroliavimo bū
do, podraug su drėgmės kontrole. 
Luckies išdirbimo “toasting” proce
sas naudojama išvalyti tūlus; erzinan
čius nešvarumus net ir puikiausiame 
tabake randamus.

Tik Luckies išdirbėjams pripažinus, 
jog pamatine nuo seno žinoma tiesa 
yra tai, jog karštis valo ir kaipo to 
pripažinimas “toasting” procesas bu
vo pradėtas cigaretų išdirbime.

Ultravioletinių spindulių naudoji
mas yra labai svarbia “toasting” pro
ceso dalimi. Per šimtus metų žmo
nės visur žinojo, jog saulė nokina. 
Ir ultravioletinių spindulių .panaudo
jimas tame procese parodo praktiš
ką įgyvendinimą šio gerai žinomo 
principo. Bet šis principo įgyvendi- 
,nimas lygiai taip pat turėjo laukti, 
kol išradėjai surado būdus, kaip pa
naudoti ultravioletinius spindulius su
teikti tą saulės šviesos suteikiamą 

mokinimo naudą tabakui.
| Kitokį įtaisymai suteikia galimy- 
ibes pilnai ventiliacijai didžiulėse, k.ir 
i Luckies yra apdirbama, dirbtuvėse. 
I Taipgi atrasta, jog drėgmės kontrolė 
Luckies gaminime yra labai svarbiu 
žingsniu ir tam tikslui buvo išgalvo
ta stebėtinai tikslus instrumentai.

| Dar kitokį instrumentai, kuriuos 
genijai išrado gelbsti padaryti Lvc- 

ikies apvaliais, kietais ir pilnai pri
kimštais, be liuosų, rūkytojams įky-» 
rių, tabako galų. Beveik visi šie įtai
symai buvo išrasta del Uucky Strike. 
Ir jie visi gelbsti padaryti Luckies 
lengvu užsirūkymu iš turtingo, bran- 
daus-kūAo Tabako. * '

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų Sąry

šio delegatų susirinkimas įvyks 2-rą 
d. lapkričio (Nov.), 8 vai. vak., 180 
New York Avė. Visi delegatai būkit 
laiku, nes turime daug svarbių ta
rimų atlikt. — Seku. S. Gaubienė.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

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

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

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

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartfprd, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
No.NOTICE is hereby given that License 

R L 6370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4322 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE WATERS
4322 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 237 Eldert St., 567 Wilson Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GUSSIE FALBONSKY 
ELDERT GRILL

Eldert Street, and 567 Wilson Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1212 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER PALKER 
(COZY TAVERN)

1212 Ralph Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 15 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 290 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SADDLE HOTEL, INC.
290 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcohdlic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

KATHERINE HILL 
D-B-A PENN REST. BAR and GRILL

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2336 has_ been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 98 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN LEWICKI
98 Berry St., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 175 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS CHARLES
175 Meeker Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4719—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KEARNS BAR and GRILL 
PATRICK J. KEARNS

4719—5th Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6554 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 212 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK
212 Berry St.. B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6558 has, been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholicf Beverage Con
trol Law at 1237 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY RANDAZZO
1237 Atlantic Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. CARR
67 Furman St., B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Grattan St., Borough of 
Brooklyn,. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVTCH
148 Grattan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6593 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liouor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2042 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA ZACK
2042 Fulton St.. B’klyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6616 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WASILEWSKY
518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 396 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 689 Vanderbilt Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises,
FRED W. PLATE and META A. PLATE 
639 Vanderbilt Ave.. B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1206 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Jaw 288 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

„ SCHULTZES
i „ Retail Wine & Liquor. Inc. 

288 Coney Island Ave., 7“ '
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Puslapis šeštas Pirmadien., Lapkr. 2, 1936

Lietuviai! Urmu Traukime į Kompartijos 
Rinkimų Iškilmes Šį Vakarų Madison Sq.

s
Pažintis Su Artistėm
.Brooklyno lietuvių visuome

nė turės progą pažint žymias 
lietuvaites artistes, kurios jau 
turi išsidirbusios gerą vardą 
amerikonų publikoje. Jomis 
yra seserys Pearl ir Frances 
Peterson - Petraičiutės, scenos 
šokėjos. Jos paeina iš Chica- 
gos. Dirba New Yorko sce
noje. Jų artistiškais šokiais 
gėrėsis brooklyniečiai lietuviai 
ateinantį sekmadienį, 8 lap
kričio, “Laisvės” dienraščio 
metiniame koncerte, Labor Ly
ceum svetainėj.

Apart jų dviejų bus visa ei
lė lietuviams jau girdėtų ir 
negirdėtų meno spėkų. Lygiai 
taip bus ir su publika, daly
vaus daug tolimų ir artimų 
svečių, tarp jų rasis senų, il
gai nematytų draugų ir naujų 
pažinčių.

Koncertui sėdynės rezervuo
tos. Bilietai jau dabar parsi
duoda. Kainos: 50c., 75c. 
$1. Vien šokiam—50c.

S. M.

ir

Skulptoriaus P. Rimšos 
Iliustruota Paskaita

Sekantį ketvirtadienį, lapkr.
5 d., Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje 
dailininkas 
iliustruotą 
ną.

Paskaita
suprantama visiems, 
kviečiami dalyvauti.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
asmeniui 10c. Koresp.

(280 Union Avė.) 
Petras Rimša duos 
paskaitą apie me-

bus įdomi ir lab.U
Todėl

New Yorko Jūrininkai 
Rems Streiką

Penktadienio vakarą visų 
esančių porte laivų jūrininkai 
perpildė Manhattan Lyceum, 
kur buvo balsavimas, ar remt 
Vakarų Pajūrio streiką. Vien
balsiai, atsistojimu, pasisakė 
už streiko rėmimą. Nutarta 
tuojau pradėti paliaubą darbo 
“sėdėjimu” kiekvienam laive.

900 Studentų Klausė 
Browderio Kalbos

Kolumbijos Universiteto 
campus penktadienį buvo liū- 

.dininke, kad šimto procentų 
amerikonai mielai klauso ko
munistų vado prakalbos. Nei 
nekrutėdami 900 studentų iš
sėdėjo veik vai. Browderiui 
kalbant. Jį perstatė Thomso- 
nas, kurį 3 metai atgal pasa
kyta.Browderio kalba pasukus 
į komunistus.

“Stebuklai” Aut Žemės
Brooklyne dabar eina Mais

to ir Namų Paroda, kurioj iš
statyta įvairūs maisto produk
tai ir braižiniai, nurodanti 
maistingumo procentą. Tarp 
kito ko šeimininkės ragina
mos reikalauti anketos, kurioj | 
nurodoma, kaip galima pen- 
kiem “gerai” pragyvent sa
vaitę su $9.10. Esą, ne tik 
žmonės ant pašalpos, b e t ir 
pasiturinčios šeimos reikalau
jančios to patarimo.

Šių žodžių rašytojo teisin
ga nuomonė yra sekama: Pa
reikalavimas informacijų, bei 
pamatymas parodos ir žinoji
mas kai kurių dalykų maisto 
srityje niekam žalos neneš. 
Tačiau, jei aš bučiau tarnaitė 
pas vieną iš Park Ave. ponų, 
tai nerizikuočiau “balansuoti 
budžetą” parodos patarimų, 

L į peš aišku, kaip diena, kad po
nia manytų mane iš proto iš
ėjus ir tuojau iš darbo išvytų.

Paroda yra Armorėj, 14th 
St. ir 8th Avė., Brooklyne.

Rep.

Taip, New Yorko darbininkai nėra matę tokio milžiniško, 
iškilmingo Komunistų Partijos susirinkimo, kaip kad tas, kuris 
įvyks šį vakarą didžiulėje Madison Square Garden salėje. Pe
reitą ketvirtadienį toj pačioj salėj republikonai laikė savo su
sirinkimą ir Landonas ir jo pasekėjai nuleido labai daug karš

to garo bebubnijant apie savo par
tijos platformą ir tuomi salėj pasi
liko tiršta migla, šeštadienį demo
kratai laikę susirinkimą toj salėj, 
vienok Rooseveltas nei kiek nepra
šalino miglos.

. šį vakarą Komunistų Partijos at
stovai išsklaidys tą abejonių ir su
maišytų minčių miglą ir punktu po 
punkto konkrečiai išdėstys Kom
partijos platformą, šia platforma 
bus aiškiai prirodyta, kad obalsis 
“Komunizmas — Dvidešimto šimt
mečio Amerikonizmas” ne tuščias 
vėjo maišas, bet kad Komunistų 
Partija ir jos platforma šiuose rin
kimuose pilnai atatinka Amerikos

Baigiantis Rinkimams

Ko-Earl Browder,Drg.
munistų Partijos kandida
tas į prezidentus, kalbės 
Madison Sq. Garden mi
tinge.

darbininkų reikalams.
Madison Square salės patalpoje gali susirinkti 22,000 žmo

nių, vienok, atsižvelgiant į smarkų tikietų pardavimą iš anksto, 
manoma, kad daugeliui tūkstančių darbininkų neteks vietos 
toj salėje. Todėl valstijos Komunistų Partijos Komitetas pri
rengęs garsiakalbius ir lauko pusėj, ties 49th St., kur gatvėj 
stovintieji galės išgirsti visą susirinkimo eigą.

Vyriausiu kalbėtoju bus pats d. Earl Browderis, kandidatas 
į prezdentus ir jo kalba bus perduodama per radio visai ša
liai 10:45 vai. vakare. Kiti kalbėtojai bus: I. Amter, John 
Little, Fred Briehl, Grace Hutchins, Angelo Herndon, Irving 
Schwab, Julien Sawyer ir Robert Minor.

Salės durys atsidarys 6 vai. vakare. Reikia persergėti drau
gus, kad salėn pribūtų anksti, kitaip gręsia netekimas sėdynių. 
Iškilmės prasidės 7:30 vai. vak.

Rinkimai baigsis su ateinan
čiu antradieniu, 3-čią lapkri
čio. Bet mūsų rinkimų kampa
nijos nemokėtos bilos slūgs 
Komunistų Partiją sunkia naš
ta po rinkimų, jei paskutines 
dienos nesuteiks stambių au
kų. Tad kas dar išgali, prašo
mi pridėti prie pirmiau duo
tų. Kas dar neturėjo progos 
prisidėt, prašomi tai padaryti 
dabar. Būtiniausios kampani
jos išlaidos yra $50,000. Iki 
šiol surinkta tik $22,968.88.

Taip pat, kam galima prisi
dės darbu, padirbėkime iš pe
ties.

Tiesa, daugelis mūs drau- 
gų-draugių yra prisidėję au
komis, kiti darbu, o tūli ir 
abiem. Tačiau, kada pažvel
giami į 74 metų amžiaus senu
tę Motiną Bloor, kuri paskuti
niais 3 mėnesiais apkeliavo 
16,000 mylių, kalbėdama už 
komunistų kandidatus, tai da
rosi aišku, kad mūsų darbas 
yra dalis to milžiniško darbo, 
kuris vedamas po plačią šalį 
ir jokia auka nėra perdidelė, 
kad privesti jį prie sėkmingos 
užbaigos.

baigia sezoną, žinoma, ne visi 
sykiu. Pigesnė “lainė” jau žy-1 
miai šlubuoja, geresnė dabar, I 
kaip pranešimai sako, pilnoj 
darbymętėj.

Apie lietuviškas šapas nieko 
ypatingo. Vienos smarkiau, ki-į 
tos lėčiau, bet krapštosi, vištas 
pamėgdžioja, 
šapa 
apie 
siu.

Su Atkočaičio 
yra tikras galvosūkis, bet 
ją šį sykį nieko nesaky- 

J. Nalivaika.

Tūkstančiai Žmonių 
Apsiverkė

Išsprogdintos ašarinių dujų 
bombos aštuoniuęsę teatruose, 
iš kurių penki randasi Times 
Square apylinkėje, judžių žiū
rovus išvarė lauk su ašarotom 
akim.

Sprogdinimai palietė Globe 
Teatrą—46th ir Broadway; 
Times Teatrą—Eighth Ave. ir 
42 St.; Parlf Teatrą—59th St. 
ir Columbus Circle; Central 
Teatrą—47 St. ir Broadway; 
Liberty Teatrą—42 St., tarp 
Seventh ir Eighth Avs.; Audu
bon Teatrą—167 St. ir Broad
way; Colony Teatrą—82 St. ir 
Roosevelt Ave., J a c k s o n 
Heights, Queens; Sanders Te
atrą—118 Prospect Park 
West, Brooklyne.

Policija sako, būk tai 
sėkmė judžių darbininkų 
tynių-kovų, vienok judžių
vininkai sako, kad to nebuvę.

pa-
im-
sa-

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOČIUS

Kaip Balsuot Čarterio ir Kitais 
Klausimais?

Pirma Propozicija—išleidimas $30,000,000 vertės bond-.
sų pašalpai—Balsuokite UŽ tą propoziciją.

Pirmas Klausimas—Valstijos konstitucijinė konvencija 
—Balsuokite UŽ tą klausimą.
> Pirmas Lokalinis Klausimas—Naujas miesto čarteris— 
Balsuokite PRIEŠ tą punktą.

Antras Lokalinis Klausimas—Proporcionališka repre
zentacija—Balsuokite UŽ tą punktą.

Trečias Lokalinis Klausimas—Trijų šiftų darbo sistema 
Ugniagesiam—Balsuokite UŽ tą punktą.

Reiškia, už propoziciją ir visus klausimus balsuokite— 
TAIP, išskyrus miesto čarterio klausimą. Čarterio klausi
me balsuokite NE.

Iš Lietuvių Kriaučių 
Susirinkimo

Trečiadienį, 28 dieną spalio, 
Lietuvių Kriaučių 54-tas sky
rius turėjo savo mėnesinį su
sirinkimą Liet. Piliečių Kliube. 
Susirinkime mažas skaičius 
kriaučių dalyvavo. Ar tai, kad 
siuvimo sezonas baigiasi, ar 
kitokios priežastys, — sunku 
pasakyti. Bet visgi tokis ne
kreipimas domės į savo orga
nizacijos — unijos susirinki
mus nėra pateisinamas. Turė
ti galvoj tą seną ir nudėvėtą 
mintį, kad kiti už mane atliks 
visos organizacijos reikalus — 
neišlaiko jokios kritikos, ir 
ateityje ta sena mintis turi būti 
varoma į kapus amžinam po
ilsiui. Kitaip, tai ir gyvais bū
dami skaitysimės mirusiais . . . 
O tas organizacijai darys nuo
stolius.

Paliekant skaitymą protoko
lo, išdavimą finansinės mėne
sio apyskaitos, — eisime prie 
skaitymo laiškų. Neskaitant 
laiško, bet perduodant susi
rinkimui jo prasmę, kurioje 
sakoma, kad unija reikalauja 
iš skyriaus, idant jis prisiųstų 
kelis lokalo narius mokinimui- 
si unijizmo, — kilo kažin ko
kis neaiškumas. Diskusijoms 
besitęsiant išsiaiškino, kad ne
reikalaujama mokinių, bet ap- 
švietos komiteto, vedimui dar
bo pirmyn, kuris, pagal neku
riu augusių supratimą, palie
čia kriaučišką jaunuomenę, 
šitas klausimas pasiliko be jo
kių pasekmių.

Kalbant apie mokyklos 
klauimą — negalima sutikti 
su tūlų išreikšta nuomone, ku
rioje matosi didelis unijos vir-

šūnei nepasitikėjimas, su išva
da, būk ten bus mokinama, 
kaip apgauti darbininkų kla
sę. Tokia mintis reikia visa 
spėka rauti iš galvos ir pradė
ti protaut, kai viso pasaulio 
liaudis šiandien protauja. Ki
taip pasiliksime t i k tautiški 
viengungiai ir iš viso to pasi
pūtimo išeis besarmatiškas 
piš . . . Sakyti, jog unija ima 
duokles, irgi neturi pamato ar
gumentacijai. Jeigu jos perdi- 
delės, tai jau kitas klausimas, 
bet be jokių mokesčių, tai jau, 
vyrai, tokios unijos negausite 
ir nemanykite būti be duoklių 
unijistais.

Toliaus. Negalima sutikti, 
kad, va, yra vakarinės moky
klos ir jose galima visko iš
mokti ir kad unijos mokykla, 
kurią lankant reiks mokėti $30 
už sazoną mokiniui,—nėra 
reikalinga. Vakarinės mokyk
los turi savo mokslo šaką, o 
unijos mokyklos savo, ir jų jo
kiu būdu sutaikyti negalima. 
Jeigu kas taip protauja, tai 
trumpa ateitis parodys, kad jis 
stambiai klysta.

Nesutinku ir su tokia min
čia, kurią daugelis mūsų jau
nimo turi galvoje, kad kaip se
niai išmirs, palikdami jauni
mui vadovybės vadeles, tai ir 
unija bus geresnė, šitokis pa
sakymas duoda suprasti, jog 
mūs pagyvenę unijistai kažin 
kaip sureakcionėjo ir patys 
sau nenori geresnio gyvenimo. 
Tokiu neapmąstytu išsireiški
mų, draugai, vengkite, nes ir 
iš paties jaunimo turime at
kaklių reakcionierių, kurie su 
nieku nesiskaito, bile tik jam 
yra arba bus pilnas kišenius. 
O jeigu tu prašysi 
daugiau gyvenimui, 
lazdą per labuonę

centą-kitą 
tai gausi 
“pumpt,”

'<22X

Ella Reeve Bloor, geriau žinoma, 
kaipo kovinga Mot,įna Bloor, 74 me
tų. Jinai šioj rinktinų kampanijoj pa
dare 16,000 mylių kelio važinėdama 
su prakalbomis už Komunistų Parti
jos kandidatus. Ji ^augiausia darba
vosi tarp farmerių/ Kada ji nuvyks
ta j kaimų, farmeriai su savo šei
mom iš už šimtų mylių, tarsi j atlai
dus, suvažiuoja išgirst, ką Motina 
turi pasakyt apie farmerių reikalus.

net 200 metų kalėjimo 
nubaustiems streikie-
Susirinkimas nutarė 

$10, su ta minčia, kad

ir bus pabaigta .. .
Skaityta kitas laiškas nuo 

Elektros ir Radio Darbininkų 
Unijos 101-mo skyriaus, ku
riame prašoma finansinės pa
ramos, nes praeitą vasarą il
gai streikavo, daug buvo areš
tuotų ir teismo baustų, kad su
sidaro 
dienų 
riams. 
aukoti
pasiklausus Amalgameitų ofi
so, kaip ten ištikrųjų viskas ei
na ir kas tas aukas gaus, nes 
jų prašo Generalis Apsigyni
mo Komitetas. Gauta iš unijos 
atsakymas, kad mūsų skyriaus 
jau yra aukota sykiu su visa 
unija, tai tokiu būdu Pild. Ta
ryba tą dešimtinę sulaikė.

Raportai parodė, kad prezi
dentinių rinkimų dieną nei 
viena kriaučių šapa nedirbs. 
Bus formališka šventė.

Padaryta dviejų, metų su
tartis su fiterių unija, tai yra, 
su tais, kurie primieruoja ži- 
ponus krautuvėse, kuomet 
juos perki.

Unijoj pakilo mintis, kad 
darbininkams būtų išmokama 
laiku ir garantuota alga. Da- ■ 
bar gi, — čekį penktadienį iš-' 
rašė, o jis bus geras išmainy-! 
mui tik trečiadienį. Buvę tokių 
atsitikimų, jog gavo tris če-! 
kius pagrečiui ir nei vienas ne- Į 
buvo geras išmainymui. Viena 
šapa su tokiais čekiais dasi- 
varė iki 11,000 dolerių. Ta- ' 
čiau unija leido ir toliau dirbti 
tai šapai, manydama, kad at
gaus darbininkams algas. Ar 
tas išsipildys — ateitis paro
dys.
/ Abelnas kriaučių biznis jau

GAUKITE “LAISVEI”

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

REIKALAVIMAI
Reikalingas žmogus apsipažinęs su 

bučernčs darbu. Kreipkitės tuojaus, 
asmeniškai arba šaukite telefonu. Su 
alga ant vietos susitaikysim. Frank 
Yakštys, 339 Berriman St. Tel. Ap
plegate 7-8828.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas. Norint žinoti 

daugiau informacijų, kreipkitės po 
numeriu 223 Kent Avė., kampas 
North 1st St., Brooklyn, N. Y. Arba 
šaukite telefonu: EVergreen 7-9519.

(257-263)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du kambariai base- 

mente, galima pasidaryt tris kamba
rius. šildomi garu. Taipgi yra gara- 
džius. Vieta randasi labai gražioj 
vietoj. Atsišaukite šiuo antrašu:

5937 70 th St., Maspeth, N. Y. 
(257-259)

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę j tin
kamą vietų ir atsilankysite dažniau.

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

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVer green 8-8520

Telephone: EVergreen 8-9770
BERN. J. SHAWKONIS

(AŠAKUNAS)
NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Tšbalžamuoja ir laidoja numini* 
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

y ® ntė?' i.

Tūkstančiai rado paleng
vinimą. geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per

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

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

PRANAS SUPIS
Lietuvis Ekspertas

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

taisau senus.
Nesivarginkite savęs nepritaiky
tais prie savo kojos čeverykais, 
negadinkite tuoin savo sveikatos. 
Pasitariate del pritaikymo čeve- 
rykų su lietuviu ekspertu čeve- 

rykų pritaikymo. Kreipkitės:
306 UNION AVENUE

KAMPAS TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Vaksavojame Čeverykus— 
Shoe Shine

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

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




