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ŠIANDIEN BALSUOKIT HZ KOMUNISTUS
a

JŪRININKU STREIKAS AUGA RYTUOSE

do\l gyrė Hitlerio \ 
?a- ria paskutiniu 
M artima sutarti

i

ALDLD. 11 kn.. Worces-

9
1.00

Madras provincijoj, Indi- 
jaj, viesulas pereita šešta
dienį užmušė 162 žmones.

SAVO BALSAIS REMKI- 
TE IR VISUS KOMUNIS

TŲ KANDIDATUS.

DŽIAUGIASI SUTARčIA 
SU HITLERIU PRIEŠ 

BOLŠEVIZMĄ.

ISPANŲ RESPUBLIKOS 
GYNĖJAI PLIEKIA 

FAŠISTUS.

O vis todėl, 
valdžia neleido

KRINKA PREKYBINIŲ LAIVŲ VEIKIMAS NEW 
YORKE, PHILADELPIL, BOSTONE IR BALTIMORĖJ

Earl Browder, 
Komunistų Kandidatas 

į Prezidentus

pas Abraomą.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

EXTRA!

Jeigu taip, tai nors varžyti Italijos laisvę 
ir pasisakykite. Viduržemio mariose bei

Sklokos nelaimingi mūčelnin- 
kai (Strazdas ir Butkus) didvy
riškai stojo į lenktynes su Hear- 
stu šmeižime Sovietų Sąjungos. 
Jei kaip, tai jie dar gali laimėti 
ar smetonišką, ar hitlerišką me
dalį. Paskutiniame “N. G.” nu
meryje jie mato tik kraują ir 
kraują darbininkų žemėje. Jie 
surado, kad “Stalino klika” visą 
geresnį svietą išvarė arba už
sienin, arba
Jiems jau ir pats Dimitrovas 
esąs ištremtas, 
kam Sovietų 
trockistiniams teroristams ra
miai pravesti hitlerinį pučą.

čiama šventenybė, kuri nekliu
domai galėtų dalyvauti krimi- 
nališkam suokalbyje arba kri- 
minališkam darbe, šioje pačio 
vietoje aš pats aną dieną šitą 
ifaktą kietai pabrėžiau. Kuri? 
’prasižengė, tie atsiims. Kuri? 
pakėlė ranką prieš darbininkus, 
tiems darbininkai mokės atsi - 
mokėti. Lietuvis ne lietuvis, riį- 
,sas ne rusas, Sovietų žemės įs
tatymai visiems lygiai pritaiko^ 
ma.

Išplūdę ir išniekinę Sovietų 
kraštą, tie mūčelninkai, tartum 
sąžinės graužiami, mušasi į 
krūtinę ir sako: “Mūši] kritika 
tačiau buvo konstruktyvė. Sa
vo kritikos pagrindan mes dė
jome ne siekimą diskredituoti 
sovietų šalį...”

Kitam straipsnyje jie vėl 
maldauja: “Tegul mūsų drau
gai nepasidaro klaidingų išva
dų. Kova prieš Staliną ir jo 
frakciją neturi nieko bendro su 
Sovietų Sąjunga. Mes už So
vietų Sąjungą...”

Kam ta išpažintis? Kam tas 
maldavimas, kad “draugai” “ne
pasidarytų klaidingų išvadų?’’.........................._ . . , .
Ar jau suprantate, kad per to- Jal’ jeigu ^inaonegintų kaip 
Ii nuvažiavote? . 
būkite vyrai 
Bet, žinoma, veltui iš jūsų to praplaukimą Suezo kanalu j 
laukti. Jūs niekados nebuvote 
vyrais ir vargiai kada jais bū
site. Plūst, šmeižt, niekinti dar
bininkų šalį ir komunistus, štai 
jūsų visas didvyriškumo baga
žas.

ik

KRISLAI
Putoja ir Spaviedojasi.
Nenusiplausite Rankų.
Veržiasi per Atdaras

Duris. (X
Kodėl Jie Turėtų Būti 

Nepaliečiami? Z
Rašo A. B.

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj!

Mussolinis Grūmoja 
Anglijai del Romos 
Teisių Viduržemyje

MILANO, Italija. — Kal
bėdamas didžiame fašistų 
mitinge, sekmadienį, Musso- 
linis užreiškė, būk jis “tikįs 
į ginkluotą taiką,” taigi vi
sada esąs pasirengęs karui. 
Jis grūmojo karu ir Angli-

a------------------------------------------

Nepasiduoda Respublikiečiy 
Traukinys, Jau 2 Savaitės 
Fašistų Užblokuotas Tunely

James W. Ford, 
Komunistų Kandidatas 

į Vice-Prezidentus.

Balsuokite Browderj į 
Prezidentus, J. Fordą

į V i c e - Prezidentus
Leon Blum Pasitiki Francijos 
Komunisty Parama Valdžiai, 

Nežiūrint Jų Kritikos

Ir vėl triukšmingai pragydo' 
mūsų kaimynas Juozas Tysliava 
Jis irgi neužsileidžia nei Hears 
tui, nei sklokos čyfams savo 
kerštavimuose prieš Sovietų Są
jungą. Jau ne vieną, bet kelis 
viedrus savo gailių ašarų Juo
zas išliejo del trockininkų liki
mo. O dabar (dar tik dabar) 
jis sužinojo, kad ten yra su/ 
areštuota keliatas ir lietuvių 
trockininkų. Atrodo, tartum lie-j 
tuviai būtų kokios ten • šventa-j 
blyviausios asabos, prie kurių 
neturėtų dasilytėti nei katalikų 
bažnyčios papa.

Tysliava šaukia į mane: “Go- 
vori, Bimba!” “Aš noriu, kadi 
Bimba kalbėtų.”

Matote, kaip jis baisiai drą
sus. Bet ten pat atsidusęs pri
duria: “Teisybė, jis kalba, bet 
ne taip, kaip aš norėčiau’’! 
(“Vienybė,” spalių 30 d.). Pri-Į 
sipažinsiu: Negaliu, Juozai, kal
bėti taip, kaip tu kalbi, nes tu 
kalbi už Smetonas, Hitlerius ir 
Francus, o mano nei protas, nei 
sąžinė, nei padorumas neleidžia 
jiems čebatus laižyti. Nesusi
kalbėjome mudu ii* nešusiu 
kalbėsime.

Ethiopiją. Reikalavo, kad 
Anglija padarytų tam tikrą 
sutartį su Italija delei Vi
duržemio marių.

Mussolinis pasiuntė Tau- 
>Jtų Lygą “į sąšlavų krūvą;” 

valdžią, su ku- 
[ laiku padarė 

artimą sutartį, ypač kovai 
prieš bolševizmą (pirmoj 
vietoj, prieš Sovietus). Rei
kalavo pertvarkyti Vengri
jos rubežius. idant sugrą
žint j a i 4,000.000 vengru, 
kurie po pasaulinio karo li
ke priskirti kitoms šalims.
Mussolinis taip pat gyrėsi 

padidėjusiu draugiškumu 
tarn Italijos ir Jugoslavijos. 
Apie Francijos valdžią jis 
nedraugiškai atsiliepė, ynač 
todol. kad h’nai nepripažįs
ta Italijai Ethiopijos.

BERLYNAS.-Naziai per 
visas savo rsdio stotis pas
kleidė Mussolinio kalbn. ku
ri čia iau buvo išverčiama 
vokiečių kalbon.

LONDON. — Lordo Ro- 
thermere’o “Daily Mail” ra
šo, kad Anglijos valžia jau 
planuoja pripažint Ethiopi
ją Italijai.

ESCORIAL, Ispanija. — 
Jau dvi savaitės kaip fašis
tai užblokavo iš abiejų galų 
Robledo tunelyj šarvuotą 
respublikos traukinį su ke
liais desėtkais kovotojų. Fa
šistai mėto į tunelį atsišau
kimus, pririštus prie akme
nų, kad šie kovotojai pasi
duotų; žada jų nežudyt. Bet 
traukinio įgula nepasiduo
da.

Fašistai Šaukia Mad
rido Gyventojus Žudyt

Respublikos Vadus
MADRID. — Siaučia įtū

žę mūšiai tarp Ispanijos 
liaudies kariuomenės ir fa
šistų Valdemoro apylinkėj, 
anie 13 mylių nuo sostinės 
Madrido. Priešai lėktuvų 
bombomis kartotinai bom
barduoja gelžkeli tarp Ar
anjuez ir Madrido.

Sekmadienį trys fašistų 
lėktuvai keturis sykius 
skraidė virš Madrido; mėtė 
atsišaukimus, kad žmonės 
jiems pasiduotų; šaukė dar
bininkus sukilti ir išžudyti 
savo vadus.

Fašistų šarvuotlaivis “Ca- 
narias” vėl 1 bombardavo 
Katalonijos provincijos pa
kraštį ties Rosas. Nuskan
dino žvejų laivuką. Po to 
“Canarias,” pamatęs val
džios lėktuvą, skubiai nu
plaukė tolyn.

NEW YORK. — Atsiliep-i77 prekiniai ir keleiviniai 
darni į 40,000 marininkų 
streiką San Franciscoj ir 
kitur vakariniame Ameri
kos pakraštyje, “sėdėjimu” 
streikuoja 18 laivų jūreiviai 
ir tarnautojai New Yorke. 
Čia streike jau dabar daly
vauja 2,100 laivininkų.

Philadelphijoj- užstreikuo- 
ta 7 laivai, Baltimorėj 17, 
Bostone 2, New Orleanse 7, 
ir tt. Rytinėse prieplaukose 
šiuo tarpu išviso sustabdyta

laivai, apart 200 vakarinio 
pakraščio uostuose.

San Francisco majoras 
Rossi, įvedęs varžos stovį, 
jau mobilizuoja policiją ir Į 
specialius gengsterius prieš 
30,000 ten streikuojančių 
marininkų ir laivakrovių.

Ketina į streiką įsikišti 
Roosevelto darbo ministeri
ja taikyt darbininkus su 
kompanijomis.

Ispanų Fašistai Užėmę 
Kelis Miestelius

Fašistų Laivas Grasino 
Sovietiniam Garlaiviui

Visgi tiek norėčiau savo bro
liui lietuvninkui patarti seka
mą: Skaitykite “Laisvę” ir visą\ 
mūsų spaudą, tai nereikės lau
žtis per atdaras duris bei graib
stytis po sienas tamsoje, kas 
baisiai nepritinka tokiam vyrui, 
kaip Tysliava, kuris sušilęs va
rosi už Smetonos “fieldmaršalo” 
titulą. Pav., jau keliais atvejais 
“Laisvėje” buvo minėta, kad 
tarpe suareštuotų trockininkų; 
randasi ir lietuvių. O virš mė-i 
nuo laiko mūsų žurnale “švieso
je” drg. Angarietis pabrėžė, kad 
yra sulaikyta ir lietuvių, kalti
namų priklausyme prie trockis-/ 
tinių konspiratorių. Na, o dabar\ 
Tysliava, pasikapstęs ant sme
toninio šiukšlyno, gieda, būk 
mes, komunistai, slepią tą faki 
tą.

Prancūzai Apkūlė 5-kis 
Italijos Fašistus

CHAMBERY, Francija.— 
Komunistų ir socialistų va
dovaujami darbininkai sek
madienį užpuolė italų fašis
tų mitingą atvirame ore šia
me Francijos miestelyje. Be 
kitu, liko šiek tiek sužeisti 
Italijos konsulas Soardi, fa
šistų partijos atstovas S. 
Cappi iš Romos ir dar trys 
mussoliniečiai.

Mums nėra reikalo tas slėpti. 
Mes nemanome, kad lietuvis, tik 
todėl, kad jis lietuvis, Sovietų

Bet pasižiūrėkite į Lietuvą, 
kur Smetona viešpatauja. Vals
tiečiai, tik už reikalavimą žmo
niškesnio pragyvenimo, buvo su/- 
šaudyti, tuo tarpu plėšikai La
penai tapo išteisinti, nes jie yrą 
milionieriai. štai koks skirtu
mas j tarpe teisingumo Sovietu 
Sąjungoje ir Smetonos kanki-UJUSI, JIB UUIUV13, ouviciųi ome

Sąjungoje turėtų būti nepalik narnoje Lietuvoje.

Medina, N. Y. — Nežinia 
kas įdėjo bombą j automo
bilį, kur ii sprogdama nu
traukė koja tūlo R. L. Tem- 
pio ir sužeidė buvusį su 
juom mašinoj W. Yates’ą.

BURGOS, Ispanija, lapkr. 
1.—Fašistai sakosi pasivarę 
dar arčiau linkui sostinės 
Madrido.

N A V ALCARNERO, Is
panija. — Fašistai lapkr. 1 
d. puolė Brunette, aptvirtin- 
tą respublikos miestelį, 15 
mylių į vakarus nuo Madri
do; bet respublikiečiai prie
šus atmušė ir keturiais 
bombiniais orlaiviais per
kirto fašistu kelią tarp 
Brunette ir Chapineria.

Fašistų pulkas iš Naval- 
carnero užėmė kaimą Sevil
la la Nueva.

Atmušt fašistus Brunet
te srityj respublikiečiai tu
ri tankus, kanuoles ir bom- 
bininkus lėktuvus.

Respublikos lakūnai bom
bardavo priešų orlaivių sto
vyklą Talaveroj ir užmušė 
du asmeniu.

Fašistai skelbiasi atėmę 
tris tankus iš respublikie- 
čių Esquivias, apie 22 my
lios į vakarus nuo Madrido.

AVILLA, Ispanija. — Fa
šistai garsinasi užkariavę 
nuo liaudies milicininkų 
miestelius Valdemoro, Cue
va, Valiente ir Peguerinos. 
Jie bombarduoja Santa Ma
ria del Alameda ir Zarzale- 
jo, apie 2 mylios nuo Esco- 
rialo.

ODESSA, SSRS. — Kuo
met Sovietų prekybos laivas 
“Dniestr” įplaukė į Gibral
taro sąsmaugą, tai Ispanijos 
fašistų šarvuotlaivis “Almi- 
rante Cervera” mušė tuščią 
šūvį iš savo kanuoles, kaipo 
ženklą, kad Sovietų laivas 
sustotų. Jam sustojus, fa
šistų oficieriai apžiūrėjo, ar 
jis neveža ginklų Ispanijos 
respublikai. Neradę ginklų, 
leido laivui keliauti.

4

LONDON. — Anglijos la
kūnas J. A. Mollison. perei
tą savaitę rekordiniai trum
pu laiku perlėkęs iš Kana
dos į Angliją, rengiasi šio
mis dienomis skristi į Pietų 
Afriką, norėdamas sumušt 
greičio rekordus ir šioj toli
moj oro kelionėj.

LONDON, lapkr. 2. — Is- 
panijos respublikos kariai 
ir milicininkai pradėjo 
smarkias kontr-atakas prieš 
fašistus. Beveik visiškai iš
vijo priešus iš Navalcalne- 
ro. Sukirto fašistus Aran
juez srityje ir atmetė juos 
kelias mylias atgal.

Respublikos valdžia gau
na vis daugiau ginklų ir 
amunicijos. Pakilęs ūpas ir 
viltis, kad fašistai liks nu
galėti.
ISPANIJA GAUSIANTI 

BOMBININKUS Iš 
BROOKLYNO

BROOKLYN, N. Y. lapkr. 
2. — Čia esą užpirkta ir šio
mis dienomis būsią išgaben
ta devyni dideli bombiniai 
lėktuvai Ispanijos valdžiai.

šiandien prezidentiniuose 
rinkimuose balsuokite už 
komunistų kandidatą į pre
zidentus Earl Browderj ir į 
vice-prezidentus už James 
W. Fordą. Remkite savo 
balsais R. Minorą, į New 
Yorko valstijos gubernato
rius, taipgi visus komunis
tu kandidatus ištisoj Ame
rikoj.

Balsuodami už komunis
tus, jūs pastinrinsite svar
biausią ir veikliausią jėgą, 
kovojančią prieš fašizmą ir 
karą, už pilietines laisves, 
už teisę darbininkams orga
nizuotis ir streikuoti; už ti
krą socialį aprūpinimą be
darbiams ir nusenusiems 
beturčiams. Balsas atiduo
tas komunistams taipogi 
reikš drūtinimą tos parti
jos, kuri kovoja už smulkių
jų savininkų, farmerių ir 
profesionalų reikalus.

Balsuodami už komunis
tus, jūs duosite paspirties 
tai Partijai, kuri veikliau
siai organizuoja Farmerių- 
Darbo Partiją, Amerikos 
Liaudies Frontą prieš fašiz
mo pavoiu.

Neduokite nei vieno balso 
skebininkui Landonui. fa
šistiniam kandidatui Hear- 
sto-Wall St r y to ir hitleriškų 
gaivalų šioje šalyje. Jis yra 
aršiausias priešas darbo 
unijų, bedarbių šelpimo ir 
visokios socialės andraudos.

Rooseveltas perdaug svy
ruoja, perdidelių nusileidi
mu jis padare stambiąjam 
f asistuojančiam kapitalui. 
Todėl jis taingi nėra apsau
ga nuo fašizmo pavojaus 

I Amerikoj.
Balsuodami už Komunis- 

________  _____ ......... ' tu Partijos kandidatus ir 
ter. Mass, už knyg. $10.00 jos programą, j ū s_ remsite 

Per O. Vertelienę, 
Linden, N. J_____5.00

W. J. Masilan. Ellens- 
burgh. Wash.........5.00

T.D.A. 13 kp., Worcester, 
Mass...................... 5.00

Vincas Kartonas, Mas-
peth. N. Y.................. 2.00

P. J.. Dearborn. Mich. 1.50 
Magdė Radzevičienė. Cen
tral Brooklyn. N. Y. 1.50 

K.- Lakitskas, Freeland.
1.50

PARYŽIUS. — Nors ko
munistai aštriai kritikuoja 
socialisto Blumo valdžią už 
tai, kad jinai nepraleidžia 
ginklų ir amunicijos Ispani
jos respublikai, bet Blum’as 
pereitą sekmadienį išreiškė 
viltį, j o g komunistai v i s 
vien ir toliau rems dabarti
nę Liaudies Fronto valdžią 
Franci jo j apskritai.

Ispanų Fašistų Bombos 
Sudraskė 218 Civilių 

Gyventojų Madride
MADRID. Isnanija, lapkr. 

2. — Fašistų lėktuvai, vėl 
bombarduodami M a d r ida. 
bombomis sudraskė tris vai
kus ir 2 moteris.

Oficialiai pranešama, jog 
fašistų orlaiviai, pereita 
nenktadienį bombarduodami 
Madridą, užmušė 213 gy
ventojų. daugiausia vaikų, 
moterų ir šiaip civilių žmo
nių.

Paryžius, lapkr. 2. — De
šiniųjų francūzų laikraštis 
“Le Jour” tvirtina, kad 1,- 
500 Franci jos komunistų 
kariauja Ispanijos Liau
dies Fronto eilėse prieš fa
šistus.

AUKOS KOMUNISTU 
PARTIJOS RINKIMŲ 

KAMPANIJAI

. Pa............................
John Podjun, Luther,

Mich........................
Elzbieta Kavaliauskienė,

Brooklyn. N. Y........
M. Bubencik. Richfield

Snrings, N. Y..........
A. Palsky, Freeland,

Pa..............................

1.00

1.00

1.00

šią darbininkų klasės parti
ją, kuri neatlaidžiai veda ir 
ves kovą už jūsų reikalus, 
vis tiek kas bus išrinktas 
prezidentu.

Balsuokite už komunistu 
kandidatus, i ei norite, kad 
jūsų balsai darytų Ameri
ka laisva, laiminga ir gero- 
viška šalim visiem darbo 
žmonėm!

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 7 
AUTOMOBILYJ

ROCKMART, Georgia. — 
Bevažiuojant automobiliui 
skersai geležinkelio, trauki
nys sudaužė mašiną ir už
mušė vieną moterį ir šešis 
vaikus, begrįžtančius iŠ 
pikniko
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Jau buvo nurodyta mūsų spaudoj, jog 
Lietuvos darbo žmonės renka aukas pa
turėjimui, Ispanijos kovotojų; jie reiš
kia savo užuojautą visokiais būdais res
publikos gynėjams, Ispanijos didvyriš
kiems kovotojams, nepaisant priespau
dos, kurioj jiems patiems tenka gyven
ti, ir nepaisant skurdaus ekonomiško gy
venimo.

Er ered as second class matter March 11, 1924, at 
th Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Praėjus Istorinei Rinkimų 
Kampanijai

Kai šie žodžiai mūsų skaitytojus pa
sieks, daug jų, tie, ką balsuoja, jau bus 
padavę savo balsus, bus atlikę savo pilie
tines pareigas.

Ši rinkiminė kampanija buvo labai 
svarbi—istorinė daugeliu atžvilgių. Is- 
tc-inė ji ir tuo atžvilgiu, kad mūsų Parti
ja—Komunistų Partija—pirmu kartu ši
tos šalies istorijoj taip šauniai pasirodė. 
Josios vėliavos nešėjas, josios kandidatas 
į prezidentą—Earl Browder—ypačiai ge
rai pasižymėjo rinkiminėj kampanijoj, 
kovodamas už laisvę žodžio, prieš reakci
ją, kur tik ji buvo pasireiškusi.

Mūsų spaudos, mūsų Partijos ir visų 
pažangiųjų Amerikos žmonių obalsiu 
šioje rinkiminėj kampanijoj buvo: nepri
leisti laimėti Landonui, neprileisti laimė
ti republikonų partijai, su josios reakcine 
klika, su Hearstu, su Liberty Lyga, su 
Morganais, Du Pontais, Rockefelleriais, 
Fordais ir kitais.

Atrodo, kad šis obalsis bus įgyvendin
tas. Atrodo, kad pažangieji Amerikos 
žmonės suprato tai, kas slepiasi už re
publikonų partijos ir josios kalbėtojų 
auksaburniškų žodžių.

Aišku, atatinkamas balsavimų išvadas 
padarysime sekančiuose mūsų laikraščio 
numeriuose. O dabar sakome: •

Nei vieno balso kapitalistinėm parti
jom! ”‘A"

Balsuokit, kurie dar nebalsavote, už 
darbus, didesnes algas, prieš reakciją, 
prieš karą, už taiką. Balsuokit už ko
munistinius kandidatus!

Kaip Jaunimas Minės Karo 
Paliaubų Sukaktuves

Amerikos Jaunimo Kongreso pirminin
kas, Wm. W. Hinkley, išsiuntinėjo Ame
rikos jaunimo kuopoms, draugijoms ir 
kliubams tam tikrą pareiškimą perskai
tymui narių susirinkimuose karo paliau
bų dieną, lapkričio mėn. 11 d.

Pareiškimas ir priesaika kovoti prieš 
karą, yra labai svarbus ir įdomus. Mū
sų lietuvių organizuotas jaunimas, pasak 
LDS Nac. Jaunimo Komiteto sekreto
riaus, taip jau gaus tąjį pareiškimą. Pa
geidautina, kad jį išgirstų kuodidžiausias 
jaunimo skaičius.

Šiuo tarpu, kai visas pasaulis stovi tar- 
'si ant parako bačkos, jaunimas privalo 
juo daugiau susidomėti tuo pavojum ir, 
žinoma, prieš jį kovoti.

Įpuolė Isterijon
Hearsto spauda, atrodo, pasius bešauk

dama apie “raudonąjį pavojų.” Šaukė ji 
kiek drūta prieš komunistus per eilę me
tų, dabar pradėjo ir dešiniuosius socia
listus kaišioti ir daryti “raudonais.”

Pereito šeštadienio N. Y. “American” 
išspausdino editorialą atakuojantį Roose- 
veltą, kaipo “raudonąjį.” Savo kliksmą 
Hearstas remia žydų “Forwardo” redak
toriaus Abraham Cahan kadaise padary
tu pareiškimu, būk Rooseveltas atstovau
jąs socializmą.

Keista, kad Heartas nenaudoja Nor
man Thomaso argumentų, kuriais kadai
se Thomas Rooseveltą garbino. O Tho
mas tuomet skelbė, būk Naujoji Dalyba 
beveik socialistinė. Thomas Hearstui 
šiub tarpu “košer,” kadangi jis 80 nuoš. 
savo puolimų daro ant Roosevelto, o tik 
20 nuoš. ant Landono.

JI VILIOJO MANE
Ji viliojo mane, 
Bet aš bėgau šalin, 
Nes maniau, kad jinai 
Mane geidžia pavergt.
Ai, gi moka gražiai 
Akutes ji pamerkti— 
Ji viliojo mane, 
Bet aš bėgau šalin.
Pabėgėjęs, žvelgiau,

Ką ji veiks, ką darys: 
Ar ji kito j ieškos, 
Ar manęs paliūdės?
Gal ir kito jinai 
Paviliot nemokės?— 
Pabėgiojęs, žvelgsiu, 
Ką ji veiks, ką darys.

Ir pažvelgęs, matau— 
Jąją kalbin kiti.— 
Tai pamatęs, jutau— 
Pavydėjo širdis.
Gal jos meilė tikra?
Gal gyveninis nušvis? 
Ir pažvelgęs, matau— 
Jąją kalbin kiti.

Ką gi jaučia jinai— 
Sužinot negaliu.

Vėlei norisi eit
Man su ja pakalbėt.
Gal reikėtų gi ją 
Ir mylėti žadėt?— 
Ką gi jaučia jinai— 
Sužinot negaliu.

Na, ir grįžtu pas ją, 
Nes be jos neramu. 
Jei jinai dar vilios— 
Tai ir glaustis reikės. 
Lai kiti delei jos
Graužš pirštus—pavydės.
Na, ir grįžtu pas ją, 

Nes be jos neramu.
St. Jasilionis. 

28-X-33.

E. Browderio vardo nesiranda. 
Vieton Browderio randasi Z. 
Foster. Tas dalykų padėties 
nepermaino. Ir visi balsuojanti 
pliečiai prašomi balsuoti už 
visą Komunistų Partijos tikie- 
tą.

Pereitam Palangos Juzės 
Draugijos susirinkime, apart 
kitų dalykų, likosi išrinkti de
vyni delegatai į Amerikos Lie
tuvių Kongreso Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti Lietuvoj 
New Jersey valstijos konfe
renciją, kuri atsibus lapkričio 
22 d., 2 vai. po pietų, po 
num. 180 New Yorke Ave., 
Newark, N. J.

Jaunuolis Witkus su kitu 
jaunuoliu parašė ir atspausdi
no mažytę brošiuraitę nuro
dant, kad visi piliečiai turi 
balsuoti už Komunistų Parti
jos kandidatus. Brošiuraitę 
parsiduoda po vieną centą.

Reikia atiduoti kreditas 
draugam jaunuoliam už jų pa
stangas ir susirūpinimą darbi
ninkų klasės reikalais.

šiomis dienomis įvyko auto
mobilio nelaimė d. Jurgiui Ku
dirkai. Važiuojant į darbą, 
susimušė su kitu karu. Jo ka
ras sužalotas galutinai ir pu
sėtinai pats Kudirka sužeistas. 
Bet dirbti vistiek gali.

1 .............. ' - •

Hudson, Mass.

Lietuvos Liaudis su Ispanijos 
Kovojančia Liaudimi »

Lietuvos fašistinė spauda išsijuosusi 
plūsta Ispanijos respublikonus, kovoto
jus su fašizmu, o pastarąjį visaip garbi
na. “Raud. Artojo” bendradarbė, d. K. 
Matulaitytė, rašydama apie tai minėtam 
laikrašty (num. 56), be kitko, žymi:

Oficialė Lietuvos spauda su oficiozu 
“Lietuvos Aidu” priešakyj garbina Ispani
jos fašistus. Diena iš dienos kiekvienam 
laikraščio numeryj rasi pilnus tendencijos 
ir šmeižtų aprašinėjimus apie Ispanijos, 
kaip jie sako, “marksistus.” Tiek gyvuliš
kos aklos neapykantos prie liaudies ir jos 
apsigynimo sunku dar kur surasti. Lietu
vos fašistai smurto keliu užsisėdę ant Lietu
vos liaudies kaklo siurbia Lietuvos liaudies 
kraują lašas po lašo visa širdimi su viso pa
saulio fašizmu. Tas jų “klasinis” solidaru
mas nemažėtų net tada, kai Ispanijos fašiz
mo laimėjimas reikštų ir Vokietijos fašiz
mo sustiprėjimą. O juk Vokietijos fašiz
mas be jokių diplomatinių išsisukinėjimų 
pareiškė, kad prie pirmos progos jis pa
glemš Lietuvą. Hitleris ne kartą yra tai 
pareiškęs demonstratyviai ir griežtai. Ii 
ne kartą Lietuvos fašistai del to reiški 
“protestą” ir net buvo iškėlę Klaipėdos hit 
lerininkams bylą.

Jūrininkų Streikas
Šiuos žodžius rašant, Ramiojo vande

nyno pakraštiniuos uostuos ir laivus su
streikavo 38,000 jūrininkų, laivakrovių 
ir kitokių prie laivinės transportacijos 
dirbančių darbininkų. Atlantiko uostų 
jūrininkai ir Jaivakroviai taipjau nutarė 
eiti streikam

Jie bandė streiko išvengti, jie tarėsi, 
davė pasiūlymus susitaikymui, deja, sam
dytojai jų siūlymus atmetė ir darbinin
kams nebeliko nieko kito daryti, kaip tik 
streikuoti.

Už streiką balsavimuose pasisakė 9 
prieš vieną. Tai milžiniškas nuošimtis 
darbininkų ir tas rodo, kad jie pasiryžu
siai laikysis kovos lauke, kol streiką lai
mės.

Streikieriai reikalauja visur pripažini
mo unijos, šešių vai. darbo dienos laiva- 
kroviams ir 8 vai. darbo dienos jūrei
viams, užmokesties (pinigais atmokant 
ant laivų) jūreiviams už viršlaikį ir kt. 
pagerinimų.

Visi darbo žmonės, be abejo, stovės su 
streikieriais ir jiems padės laimėti kovą. 
Jų kovos laimėjimas, bus visų darbinin
kų laimėjimu.

Newark, N. J.
Mažas Norman Thomas 

Mitingas

Andai čia buvo Socialistų 
Partijos rinkimų kampanijos 
mitingas, kuriame kalbėjo 
kandidatas į prezidentus N. 
Thomas. Į tą mitingą pradėjo
me rengtis vėlokai ir galva
trūkčiais skubinomės, nes bi
jojome ir manėme, kad svieto 
bus taip daug, kad jau nega
lėsime nei įeiti į salę.

Koks buvo nusistebėjimas, 
kad apie 9 vai. radome pu
siau tuščią svetainę ir mes už- 

i ėmėme pirmutines sėdynes, 
i Publikos galėjo būti tarp 7-nių 

bei 9 šimtų. Entuziazmo di
delio ir nebuvo. Kiek surinko 
aukų, nepaskelbė.

Keturiom dienom pirmiau 
toj pačioj salėj kalbėjo Ko
munistų Partijos kandidatas į 
prezidentus E. Browder. Ta 
pati salė buvo sausakimšai 
prisigrūdusi svieto. Tas paro
do, kad komunistai Newarke 
daug įtekmingesni, nei kad

socialistai.

Norman Thomas pamatiniai 
soc. platformos neaiškino. Jis 
daugiausia atakavo savo opo
nentus dem. ir respublikonus. 
Pas jį išvada tokia: Kapitalis
tinės partijos abi. Republiko
nų konservatyvė, reakcinė, o 
demokratų kapitalistinė libe
rališka. Taip bent, girdi, da
bar imituoja Rooseveltas. 
Tačiaus, girdų darbininkų kla
sei ir jų kovom Rooseveltas 
yra daug pavojingesnis už 
Landoną. Landonas yra atvi
ras reakcionierius ir tą žino 
visi darbininkai, o Rooseveltas 
nuduoda liberalu, švaistosi 
kairiomis frazėmis, kuriom 
tūkstančius darbininkų pavi
lios ir atitrauks nuo galutinos 
kovos. O kapitalizmas, girdi, 
ar jis reakcinis ar liberalis, 
vistiek darbininkų klasės iš
naudotojas.

Aš visgi manau, kad demo
kratinis kapitalizmas vistiek 
geresnis už fašistinį.

New Jersey valstijoj ant 
balsavimo baloto Komunistų 
’artijos tikieto į prezidentus

Taip, Kauno fašistai nepaiso to, ka< 
sustiprėjimas fašizmo Ispanijoj ir kituos 
kraštuos reikštų didesnį pavojų Lietuvo- 
nepriklausomybei. Jiems tik svarbu 
idant laimėtų reakcija. Juo juodesnis
fašizmas, juo Kauno fašistams smagiau. 
Bet, nurodo rašytoja,

nežiūrint Lietuvoj viešpataujančio smurto, 
nežiūrint to, kad Lietuvos liaudis yra pa
vergta ir negali pareikšti savo nusistaty
mo, mes žinome, jog ji yra drauge su S<- 
vietų Sąjungos darbininkais, kolchozninka s 
ir darbo inteligentija, su viso pasaulio prol - 
tąriatu Ispanijos kovojančių darbininkų r 
valstiečių pusėj. Lietuvos darbininkai ?r 
valstiečiai negali sušaukti viešo mitingo, n - 
^ali garsiai pareikšti savo Ispanijos kovot • 
jams simpatijų. Vienok Lietuvos liaudi* £ 
nusistatymas yra toks ryškus, kad užtyl t 
to negal ir oficiali Lietuvos spauda.

Nesiliauja Melavęs
Kai kuniginė spauda tik pradeda ra

šyti apie Ispaniją, tai tuojau paskęsta 
įtūžime ir desperacijoje. Tuomet jai ne
tenka pasirinkti žodžiai, bet svaidosi, ko
kius tik jų redaktorių pikta tulžis sugal
voja. Štai “Draugas” (už spal. mėn. 3C 
d.) paduoda neva žinią:

Daug dirbę už Ispanijos pilietinio karo 
sukėlimą, kad tenai įvedus sovietus, paskiau 
įsakę radikalams ten žudyti kunigus, vienuo
les ir pasaulininkus katalikus, deginti baž
nyčias, katalikįškas mokyklas ir įstaigas ir 
visur skleisti šiurpų terorą, Maskvos bolše
vikai dabar puolasi kaltinti kitas valstybe s, 
kokią teisę turi tos valstybės pristatyti gii - 
klų ir amunicijos sukilėliams, bet ne jie— 
Madrido radikalams.
Viskas, ką čia kunigų laikraštis pa

duoda, žinoma, yra melas—melas nu o 
pradžios iki pabaigos. “Maskvos bolšev - 
kai” nieko panašaus nedaro, ką “Drau-

Demokratijos ir pasaulines taikos ateitis sukasi aplink 
Francijps ir Anglijos vedamą politiką ryšyje su fašistų 
intervenciją Ispanijoj ir kitais degančiais klausimais 
Europoj. Francijos premjeras Leon Blum (kairėje) ir 
Anglijos Užsienio ministeris Anthony Eden tariasi Ge- 
nevoje.

gas” jiems primeta. Viską, ką “Mask
vos bolševikai” daro, tai gelbsti visais bū
dais, kokius tik turi, Ispanijos respubli
kos valdžiai, kurią išrinko milžiniška 
dauguma Ispanijos gyventojų, jų tarpe 
daug ir katalikų ir r)et kunigų.

Respublikos valdžią užpuolė fašistai, 
palaiminti katalikų dvasiški jos. Fašistai 
su kunigais šaudo nekaltus Ispanijos gy
ventojus, žudo vaikus, beginkles mote-

Palangos Juzės pašalpinė 
draugija turi įvesdinus $6,000 
į West End Building Loan 
Assn. Dabar draugija tuos 
pinigus norėtų ištraukti, bet tą 
įstaiga neduoda. Ji aiškina: 
Jei/ girdi, jums reikia pinigų, 
tai imkite iš mūs paskola ir 
mokėkite nuošimčius. Kokia 
keista pinigų transakcija.

* Ignas.

Iš Lietuvos Draugų 
Komiteto Raštinės

Aukos Ispanijos Liaudies 
Fronto Valdžiai Kovai prieš 

Fašistus

Pasibaigus vasariniam pikni
kams ir parengimams, prasi
deda žieminis veikimas. O jo 
netrūksta pas mus. Štai H. L. 
P. Kliubas turėjo pirmą pa
rengimą 4— vakarienę ir šo
kius spajfli 24 d. žmonių buvo 
daug, ypatingai iš kitų mieste
lių atsilankė daug svečių.

Kadangi kliubas visuomet 
aukoja stambias sumas pinigų 
darbininkiškiems reikalams, 
tai ir šiame parengime neuž
miršta šių dienų klausimo, tai 
yra, Komunistų Partijos rinki
mų vajaus. Buvo atsilankęs at
stovas nuo K. P., kuris trum
pai nupiešė dabartinių rinki
mų svarbą, kaip republikonai, 
demokratai ir Union Party su 
kunigu Coughlinu pryšakyje 
varo agitaciją per spaudą ir 
radio. Jų išlaidas padengia 
Wall stryto piniguočiai, kad 
tik jų kandidatai būtų išrinkti. 
Betgi Komunistų Partijai sun
ku vesti propagandą už savo 
kandidatus del trūkumo finan
sų. Kvietė visus piliečius bal
suoti už Komunistų Partijos 
kandidatus Earl Browder ir 
James W. Ford.

Pabaigus jam kalbėti, drg. 
J. Jaskevičius, kliubo pirmi
ninkas, kuris pirmininkavo ir 
laike vakarienės, padarė atsi
šaukimą, kaip yra reikalinga 
Browderiui kalbėti per radio 
ateinantį penktadienį. Bet ta 
prakalba kaštuos $4,000. Tam 
tikslui ir buvo parinkta aukų. 
Aukojo po vieną dolerį Geo. 
Šidlauskas, J. Roženas ir Ig. 
Lazauskas; F. Bukotek auko
jo 65 centus; po 50 centų au
kojo A. Sikorskis, A. Zulonas ir 
J. Jaskevičius. Viso surinkta 
$8.85. Apmokėjus kalbėtojo 
kelionės lėšas, liko $7. Visiems 
aukotojams tariu širdingai 
ačiū. O tie aukotojai, kurių 
vardąįV(ąetęlpat atleisite, nes 
rinkėjai’nepridavė, todėl ir 
paskelbti negaliu. Viso Hudso- 
ne surinkta Komunistų Parti
jos rinkimų kampanijai $55.85.

Darbininkas.
Geri draugai, kurie įver

tina < svarbą kovos prieš 
kruvinąjį fašizmą, aukoja 
ne tik Lietuvos priešfašisti- 
niam kaliniam ir jųjų šei
mynom, bet taipo pat ne
pamiršta ir kitų šalių kovo
tojus, kurie grumiasi, kad 
apsiginti nuo fašistinių už
puolikų.

Štai draugas V. Mikalo- 
pas iš Lowell, Mass., 15 die
nų laikotarpiu, prisiuntė 
tris laiškus ir visi su pini
gais—viso sumoje 15 dol. 
Pinigus paskirsto sekamai; 
Lietuvos politiniam kali
niam 3 dol., o Ispanijos 
Liaudies Valdžiai 12 dol. 
Aukotojų vardai: LDS 110 
kp., $5, ALDLD 44 kp., $2. 
Po $1 ąukojo šie draugai: 
J. Daugirda, R. Chulada, F. 
Arbačauskas, J. Karsonas, 
V. Mikalopas, S. Paulenka 
ir A. M. Stravinskas. Po 50 
centų aukojo S. Paulenka ir 
F. Arbačauskas. Rodos, kad 
šie du, pastarieji aukotojai 
bus tie patys draugai, ką 
aukojo ir no $1, tik skirtin
guose susirinkimuose ir už 
tąd jų aukos prisiųsta dvie
juose skirtinguose laiškuo
se.

Pinigai jau perduoti nu- 
skirton vieton.

J. Weiss, sekr.

ŠYPSENOS
LIETUVOS STUDENTO 

DAINA

Oi, kolega, vienturį, 
Kibą lito neturi, 
Vaikštai be kepurės 
Piktas ir paniuręs.
Kepures turiu bent dvi, 
Užstatytos abidvi;
Valgyti norėjau, 
Užstatyt turėjau.
Studijuoju tris metus, 
Sunešiojau du batus;
Puspadis nudilęs
Ir tame dvi skylės.
Kai Kaunan atvažiavau 
Kostiumą pasisiuvau: 
Kelnės jau nuplyšo — 
Pamušalai kyšo.
Suryjau, kaip gyvenu, 
Šimtus duonos bakanų: 
Pilvas išsipūtęs, 
O patsai sukūdęs.
Nuo rudens iki rudens 
Šulnius išgeriu vandens, 
Žarnos sau plūduoja, 
Viduriai dūduoja.

ris, degina miestus. Na, ir kunigų spau
da skelbia, būk fašistai atlieka dievui 
naudingą darbą! Tuo būdu kunigija pa
daro dievą fašistu ir daugelis protaujan
čių katalikų iš to labai pasipiktina. Jie 
patampa dėlto bedieviais.

Jei kunigija ilgai rems fašistus, jei ji 
taip ilgai bjaurios respublikos gynėjus, 
tai, tegul žinosi, kad ji atstums labai 
daug savo pasekėjų nuo savęs!

Paskaitas visas lankau, 
Egzaminus išlaikau;
Neturiu ukvatos
Rašyt referatus.
Baigiu teisę išklausyt,
Reiks kur nors įsitaisyt: 
Vaikščiosiu po svietą, 
Kol surasiu vietą.
Jei tarnybos nerasiu, 
Našlę aš apsivesiu: 
Keikdams seną bobą 
Trinsiuos aplink triobą.

Jul. Boks.
(“Kuntaplis”)
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Puslapis Trečias
—

m

Kaip Veikia Fašistai Francijoj?
24.93

1261.09 1246.93 1214.43
Palestinos Kovų Aukos

uždarytas 4 vai. po

APLA.

4

liau- 4

1,240.00Viso

9

A. P. L A. REIKALAI

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

pašalinėj

77.10
9.20

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

APLA. Centro Komiteto Tri- 
mėnesinio Posėdžio Protokolas

paskolint 
paskolos.

3
4
4
7

J. Yanulevičius 
P. Deveikis . . .

J. Mažeika 
D. Lekavičia 
A. žvirblis

52
53

36,623.34 
. . 941.25

J. Gasiunas, 
Centro Sekr.

4
7
7 56.00

26.00
18.00
60.00

Rugs.
44.22
19.11
85.91
17.26

40
47
50
50
18

Glob.
Glob.
Glob.

Viso . 
Inventorius

52.92
11.57
15.32
49.65

4
5
6
7

4 ]
5
39
52
12

48.51
27.08
31.63

55
58 
Pav.

21.96
8.68

39.84

Visas APLA. turtas su rugsėjo
30, 1936 ................... 37,564.59

J. Gasiunas, Centro Sekr.
Knygos peržiūrėta spalio

Per tris mėnesius nuo kuopų 
įplaukų buvo ............ 3,722.45
Tuo pačiu sykiu išmokėta 

. 3,706.90

KP.
2

. . .159.98 

. . . 62.18 
8.30 

11.50 
8.30

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

26
26
40
44
52

33.71
14.27

9.90
36.37
4.92

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OCp

KIRPIMAS

SKUTIMAS jį Cj

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

48.00 
10.00 

9.00 
50.00 
36.00 

5.00 
111.50

V. Deveikienė . . 70.00 
J. Miliauskas, org. 1.00
U. Načajienė, org. 4.50

saciją ir paskelbti “nepn-

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČ1US

Viso pasidaro .............. 266.72
Balansas iš birž. 30, 

1936 ....... 36,353.62

-B
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Ispanijos fašistų sukili
mas pridavė daugiau drąsos 
Francijos fašistams. Fran
cijoj po pereitų rinkimų, 
įvykusių gegužės mėnesį, 
kada liaudies frontas laimė
jo ir susidarė Blumo val
džia, fašistai pakeitė savo 
veikimą. Jų organizacijos 
daugiausiai vadinosi “Lieps
nojantis Kryžius” arba “Ko
vojantis Kryžius.” Dabar jie 
susiorganizavo į daugiau 
prisidengusią taip vadinamą 
“Francijos Socialė Partija.” 
Fašistai po pralaimėjimo 
rinkimų buvo užėmę pozici
ją laukti progos. Dabar jie 
mano, kad jau sulaukė jos.

Francijos fašistai neturi 
daug įtakos, kol kas jų jė
gos nėra baisios, bet jos au
ga iš priežasties Blumo val
džios apsileidimo. Blumo 
valdžia spaudžiant parla
mentui paskelbė nelegalėmis 
fašistų ginkluotas organi- 

x zacijas ir pareikalavo jas 
paleisti. Bet patys fašistai 
sako, kad tas tik ant popie- 
ros. Fašistai išlaikė »vo ka
rines organization, ventrus, 
turi laikraščius, susisiekimo 
ryšius, ginklų ir amunicijos 
sandėlius.

Nesenai fašistai buvo už
grobę Clermonte — Ferane 
miesto rotušę, kada bandyta 
pasipriešinti sušaukt fašis
tų mitingą. Lyono mieste fa
šistai šaudė į darbininkų 
demonstraciją. Vionnoj fa
šistai metė bombą į svetai-

rijoj fašistai turi daug sa
vo vadų armijoj, ir apart 
to net savo orlaivius ir amu
nicijos bei ginklų sandėlius. 
Žinoma, kad fašistų organi
zacijas remia armijos vadai 
ir teikia jiems ginklų. Grano 
prieplaukos majoras yra fa
šistas, nesenai lankėsi pas 
Mussolinį, o dabar vyksta 
pas Hitlerį suokalbiams 
prieš Franci ją. Algerijos po
licija randasi fašistų vado
vybėje. Sako, kad oficieriai 
ir karininkai visoje Šiaurių 
Afrikoj yra fašistų pusėje. 
Blida mieste pulkininkas, 
komandierius Pirmo Pėsti
ninkų Pulko, prakalboje iš
gyrė Ispanijos fašistų vadą 
Franco ir šaukė kareivius 
būti pasirengusiais išstoti 
prieš Francijos “raudonus”. 
Taigi, Afrikoje vis daugiau 
įsigali fašistai, o Francijos 
kolonijos Afrikoj turi virš 
4,300,000 keturkampių my
lių plotą ir apie 45,000,000 
gyventojų. Pati Francija 
mažytė prieš tas kolonijas. 
Fašistai vietos gyventojus 
taipgi kursto prieš Franci- 
jos valdžią. Mes gi žinome 
kokią role suvaidino Ispani
jos fašistams Morokkos 
maurai, o Ispanijos Morok- 
ko yra tik lašas jūroj paly
ginus su Francijos Afrikos 
kolonijomis.

Pačioj Francijoj fašistai 
sudarė planus pradžioj su- 

ne, kur buvo jaunų komu- kilimo atplėšti nuo jos Al- 
nistų balius. Kada vienas sa^Bą lr ^a^kelbti nepn- 
komjaunuolis norėjo sulai- įminga. Alsaciia _yra ant

burge reikalingų Hitlerio 
instrukcijų.”

Francijos fašistai mano 
atplėšti Alsaciją nuo Fran
cijos, paskelbti ją “nepri- 
gulminga” ir tada per ją 
gabenti Francijos fašistams 
ginklus, kaip dabar Ispani
jos fašistams gabena per 
Portugaliją.

Ant Vokietijos rubežiaus 
nemažai stovi Francijos ar
mijos, bet ir čia oficieriai 
fašistai. Štai nesenai 158-to 
pėstininkų pulko kareiviai 
prisiuntė 110 frankų Ispani
jos liaudies pagelbai ir jie 
rašo:

“Pulke, stovinčiame Stra- 
sburge, ant Vokietijos-Fran- 
cijos sienos, labai sujudo 
fašistai oficieriai. Jie kurs
to kareivius būk Francijos 
valdžia rengiasi tarnystę 
pratęsti iki 3 metu... Ka
reivius ragina skaityti tik 
fašistų dienraščius “La 
Flambo”, “La National,” 
“La Maten” ir kitus.......
Fašistai organizuoia karei
vinėse savo susirinkimus ir 
kursto kareivius. Jie tą lais
vai daro, nes pulkininkas 
Roton yra jų pusėje... Mes 
pareikalavom nuo karo mi- 
nisterio, kad atšauktų tą 
pulkininką ir mums prisiųs
tu respublikos šalininka. 
Mes norime, kad armija ir 
oficieriai tarnautų 
džiai.”

Šis laiškas parodo, 
padėtis yra armijoj,
ciios Liaudies Fronto val
džia gali ją pataisyti, bet 
nelaimė tame, kad pas ją ne
simato noro. Francijos val
džia tuoiaus turėtų apgin
kluoti kelis milionus darbi
ninku. suteikti jiems pink
lus, leisti visuose fabrikuo
se ir centruose sudarvti 
darbininku apsigynimo bū
rius. Francijos valdžia la
biau turėtu susirišti su ei
liniais kareiviais ir tuoiaus 
prašalinti oficierius ir kitus 
k o m a n d i e r i us fašistus. 
Francijos valdžia turėtu 
griežčiau pasielgti su fašis
tu organizaciiomis, kurios 
atvirai sako, kad jos išvien 
«u Hitlerin kariaus prieš 
Francijos liaudį, kurios ruo
šia liaudies ir šalies išda- 
vvste. Šiuos ir eile kitu rei
kalavimu stato Franci ios 
Komunistu Partiia. bet kol 
kas Blumas nėr nirštus žiū
ri, o tuom kartu fašistai 
ruošiasi prie to, ką jie pa
darė Ispanijoj.

D. M. š.

Vienbalsiai užgirta frater
nally draugijų komiteto rezo
liucija plieno darbininkų or
ganizavimo reikalu ir delega
tais į spalio 25 d. konferenci
ją išrinkta J. Gasiunas ir J. 
Yesadavičia.

Išrinkta A. žvirblis, J. Ga
siunas ir J. Mažeika tartis su 
A. Vileniškiu delei sekminge- 
snio paskolos nuošimčių mo
kėjimo.

Posėdis 
pietų.

18, 1936, ir surasta viskas 
tvarkoj. Pasirašo Centro Iždo 
Globėjai:

D. P. Lekavičius,
A. Žvirblis,
J. Mažeika.

kvti bombos metiką, tai fa
šistas jį nušovė. San Leo- 

/ nardė fašistai metė bombą 
į unijų raštinę.

Spauda kasdien praneša 
žinių, kad vienur ar kitur 
susekta fašistų suokalbiai, 
surasta ginklu ir amunicijos 
sandėliai. Lilloi surasta pas 
audimo kapitalistą sandėlis 
šautuvų, revolverių ir pa
tronų. Annemase, netoli 
Šveicarijos rubežiaus, su
laikytas trokas, kuris iš 
Šveicarijos gabeno kulkas- 
vaidi, daug revolveriu ir 
4,000 patronu. Ex-Le-Bene 
sulaikytas kitas trokas su 
100 šautuvų, kulkasvaidžiais 
ir 10,000 patronu, kuriuos 
vežė iš Šveicarijos. Veik 

' kiekvieną dieną, tai vienur, 
tai kitur sugauna fašistus, 
gabenančius ginklus ir amu
niciją. Komunistu dienraštis 
“La Humanite” praneša, 
kad Parvžiuj įvyko didelis 
fašistų viešas susirinkimas, 
kur dalyviams dalino naujus 
automatiškus revolverius.

Fašistų dienraštis “La 
Flambo” kasdien šaukia, 
kad reikalinga sukilti ir 
Blumo valdžią nuversti. Tą 
daro ir kiti fašistiniai laik
raščiai kurstydami prieš 
valdžią smulkius savininkus, 
valstiečius ir kareivius.

Rugsėjo 14 dieną fašistai 
turėjo netoli Lyono miesto 
ūmų susirinkimą į kurį juos 
sugabeno 1 įtomobilių 
ir troku. Tas atlikta išban
dymui, kaip greitai jie gali 
susimobilizuoti.

Francijos fašistai jau su
darė ir planus, kaip vesti sa
vo sukilimą. Franciia valdo 
baisiai daug koloniių Afri
koj. Francūzų Morokkoj yra 
fašistai generolai ir oficie- 
riai. Blumo valdžia tulus 
ten tiksliai pasiuntė, kad 
atitolinus nuo Paryžiaus. 
Afrikos Morokkoj ir Alge-

Franci j os ir Vokietijos ru- 
bežiaus ir prieš pereitą ką
rą ją valdė Vokietija. Alsa- 
cijoi francūzai fašistai jun
giasi su vokiečiais tautinin
kais ir palaiko artimus ry
šius su Vokietijos, fašistais, 
štai ką anie tai rašė “La 
Lumere” 26 d. rugsėjo:

“Ryšiai tarne Alsacijos 
fašistu ir Vokietijos rud- 
marškinių neslepiami. Vo
kietijos valdžia pavėlina 
francistams ir rasistams 
f Vokieti jos šalini nkams) 
laisvai pereit į Vokietiją ir 
iš ten grjžti atgal. Francū
zai fašistai iš Alzaciios re
guliariai lankosi Vokietijos 
miestan Baden, laiko ten 
bendrai su vokiečiais susi
rinkimus. Jie gauna ir Frei-

C. Komiteto posėdis įvyko 
spalio 18, 1936, Centro rašti
nėje. Visi nariai dalyvavo. C. 
pirm. J. Gataveckas posėdį 
atidarė 10 vai. ryte.

Atlikta išmokėjimai ir kny
gos peržiūrėta. Trimėnesinio 
ir specialio posėdžių protoko
lai perskaityta ir priimta. Cen
tro Komiteto narių raportai 
užgirta. Per tris mėnesius liko 
$266.72. Visas APLA turtas 
siekia $37,564.59. Parengimo 
komisija raportavo, kad pa
rengimas pilnai prirengtas. 
Raportas užgirtas.

Skaityta 3 kp. rezoliucija 
prieš C. Komitetą, kam jis už
gina plieno darbininkų orga
nizavimą ir organą “Laisvę.” 
Rezoliucija atmesta ir nutarta 
paaiškint 3 kp., kad APLA. 
yra darbininkų organizacija ir 
visada darbuojasi darbininkų 
judėjime.

Skaityta 25 kp. rezoliucija 
prieš pirm. Gatavecką ir 3 
kp., kam jie kenkia vienybei. 
Nutarta užgirt rezoliuciją ' ir

kokia
Fran-

perduot APLA. redakcinei ko
misijai, o 25 kp. duota atsa
kymas.

Skaityta fraternalių draugi
jų komiteto rezoliucija už 
plieno darbininkų organizavi
mą. Įnešta rezoliucija užgirt. 
Pirm. Gataveckas atsisako 
leist per balsavimus. Visi kiti! 
C. Kom. nariai pasisako už re
zoliuciją, bet pirmininkas ne- 
pripažysta užgyrimo. Pastebė
ta, kad jis eitų pirmininko pa
reigas ir rezoliuciją lęistų bal
savimui, taipgi kad jis pasira
šytų po protokolais. Pirminin
kas aplaidžia posėdį. Vice pir
mininkas C. Stašinskas užima 
pirmininko vietą. Vienbalsiai 
nutarta parašyt C. pirm. Ga- 
taveckui laišką reikalaujant, 
kad jis pildytų savo pareikas, 
vestų susirinkimus tvarkiai, pa
sirašytų po C. K. protokolais, 
vykintų gyveniman seimų ir C. 
Kom. tarimus, atšauktų netei
singą savo raštą 
spaudoj.

Ludwigas prašo 
$400 prie jo senos
Nutarta suteikt paskolą *sulyg 
APLA. taisyklėmis. ‘

Viso
Išmokėjimai Liepos mėn.
kp. J. Velička............176.00
kp. A. Dumblauskas 275.00' 

i kp. J. Wilmut .... 53.00 
; kp. V. Kazlauskas 350.46 
! kp. I. Norkevič, org. .50

Centro Komiteto Algos 
Ir Išlaidos:

Centro Komiteto 
Nominacijos.

Prisiunčiam visoms kuo
poms Centro Komiteto nomi
nacijų blankas. Perskaitykite 
atydžiai ant tų blankų visas 
informacijas apie nominacijas. 
Taipgi reikėtų perskaityti kon- , 
stitucijos skyrius apie Centro 
Komiteto rinkimus — pusi. 49, 
50 ir 51.

Nominacijos prasideda lap
kričio 1 d. Galima nominaci
jas atlikti lapkričio ar gruo
džio mėnesio susirinkimuose. 
Iki sausio 1, 1937 m. išpildy
tos nominacijų blankos reikia 
Centran prisiųst, nes vėliau 
prisiųstos nebus priskaitytos.

Nominacijų laiku susirinki
mai reikėtų sušaukt skaitlingi. 
Nominuojant apkalbėt tinka
mumas draugų ir draugių. 
Kuomet nominacijos ir rinki
mai Centro Komiteto eina, vi
siems nariams reikėtų tuo 
klausimu gerai susidomėti.

Kaip Stovi APLA. Vajus?
Centras gavo pranešimus 

tik iš kelių kuopų, kad jos pra
dėjo vajų ir jau turi naujų na
rių. Taipgi jau kelios išpildy
tos aplikacijos Centrą pasiekė. 
Tai dar nedaug.

Reikėtų visoms kuopoms 
mestis darban, tai tada turėsi
me geras pasekmes.

J. Gasiunas,
Centro Sekr.

APLA. Finansine Atskaita. 
Įplaukos 

Rugp. 
7.58 

29.30 
77.24 
23.12 
8.64 

34.22 
18.60 
41.63

16.73
21.64

105.10
25.56
11.49
30.37
24.59
21.14

10 --------------------13.86
11 16.73 28.19 18.07
12 44.41 29.35 32.58
13 18.65 16.12 6.88
14 12.03 15.48 12.81
15 8.99 — 11.06
16 3.90 — 4.30
17 33.34 ...—----- —
18 32.30 83.67 86.64
19 18.88 29.52 21.13
20 17.16 17.75 11.50
22 19.37 43.89 11.50
23 3.24 8.64 —
24 13.13 14.55 16.39
25 20.36 29.14 18.38
26 65.99 60.50 44.36
27 35.27 19.73 20.33
29 33.19 25.47 28.70
30 19.91 29.26 21.79
32 ——— 19.84 13.30
33 ■■ ■ ■■■■■- 27.98 9.29
04 1 'S 40JL O V

35 17.57 25.39 13.91
36 13.42 18.38 6.50
37 11.94 12.86 23.21
38 28.26 9.99 41.13
39 16.94 9.91 7.24
40 20.39 47.33 23.65
41 38.64 21.80 42.47
42 7.50 9.87 8.39
43 12.90 13.38 8.79
44 28.05 19.89 17.11
45 30.72 31.95 43.14
46 7.42 — 7.42
47 38.03 40.44 '39.93
48 27.87 13.41 20.97
49 44.61 36.25 62.71
50 18.08 27.99 22.83
51 44.73 27.09 42.25

Pirm. J. Gataveckas . . 22.88 
Vice-pirm. C. Stashinskis 11.30
Sekr. J. Gasiunas 
Ižd. J. Yesadavičia 
Iždo 
Iždo 
Iždo

4 
19 
24 
26 
43 
44 
52 
52 
25 
45
C. Sek. J. Gasiunas, alga 75.00 
Insurance Dept. Albany,

N. Y.............................. 2.50
kp. P. Valentą......... 46.00
kp. F. šimanskas . . . 20.50 
kp. M. Kičas ............ 22.00
kp. J. Ambrazaitis . . 34.00 
kp. A. žvirblis

13 kp. J. Bubnis
19 kp. J. Džigas
25 k p. J. Lukas
26 kp. J. Sniževičius .. 15.00 
27 
36

Viso ................ $1,139.40

Išmokėjimai Rugpjūčio m.
kp. J. Kučinskas . . . 

i kp. J. Frayer.........
: kp. F. Madison .... 
; kp. J. Milius............
; kp. J. Sinkevičius . .

kp.
: kp.
; kp.
kp.
kp.

kp. J. Kūrikas .... 300.00 
kp. V. Vaičiūnas . . 50.00 
kp. II. Mayers .... 38.00 
kp. F. Martin......... 14.00
kp. E. Pakalnis .... 10.00 
kp. Z. Urmonienė . . 83.00 
kp. E. Gasiunienė . . 22.00 
kp. S. Ivanauskas org. 1.50 
kp. P. Alaska org. . . 1.50

Rugsėjo Išmokėjimai
kp. J. Delkus .... 167.50 
kp. J. Dudis ............ 17.00
kp. K. Levickis . . . 600.00 
kp. Juozas Gasiunas .
kp. E. Sliekienė ....

; kp. V. Barkauskienė 
; kp. S. Bernatavičius 
i kp. V. Mačys ....
i kp. J. Milius .........
i kp. Martin Hutert . .

kp. P. Gruzdis . . .
; kp. K. Matukaitis . . 

Actuary M. Keys . . . 
Sekr. J. Gasiunas alga .

A “
Viso ............. • 1,327.50

Sutrauka

39.00 
17;00 
93.50 
23.00 
42.50 
56.50 
43.00 
86.50 
17.00 
50.00 
75.00

Lieka ............................ 15.55
U. S. Bondsų nuošimtis 74.00 
A. Vileniškis Mortgečių nuo

šimtis .......................   25.00
Geo. Urbon Mort. riuoš. 10.00 
A. Ludwic Mortg. nuoš. 52.50 
APLA 2 kp. Mort. nuoš. 37.50 
Farmers National Dep.

Banko nuoš.................. 52.17

LONDON. — Per arabų 
šešių mėnesių streikų ir ko
vas prieš žydų įleidimą į 
Palestiną, prieš žydų supir
kinėjimą žemių tame kraš
te ir prieš Anglijos vyriau
sybę, tapo nukauta 187 ara
bai ir sužeista 955. Žydų 
žuvo 80 ir liko sužeista 388; 
krikščionių 10 užmušta ir 
65 sužeista. Anglijos karei
vių 21 nukautas ir 125 sužei
sti. Taip oficialiai praneša 
Anglų vyriausybė. Bet tik
rumoj buvę kur kas dides
nis skaičius užmuštų ir su
žeistų.

Ironwood, Mich.—Motori
nei valčiai apvirtus, Goge
bic ežere prigėrė 7 asme
nys.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(SALINSKAS)

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. I., N. Y.

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

VALANDOS:
Nėra valandų sekmadieniais.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į }fisų namus. Prašome 
isitemyti adresą 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 TEL. STAGG 2-5043

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Suvalkijos Ūkininkų Byla
Kariuomenės Teisme

(Pabaiga)
Rinka ta diena buvo normali. 

Kokiu įstatymu nuo policijos 
nepamatuoto žodžio reikia 
trauktis?

Jei Gustaitis, sakydamas “ne
liesk vaikų’’ trukdė rinką—rei
kėjo sustatyti protokolą, bet ne 
bėgti telefonu šaukti pagelbos 
—tam pagrindo nebuvo. Tad 
Adomavičiui Radzevičius, pra
šydamas pagelbos, pasakė netie
są.—Gavo 9 policininkus. Ir 
Radzevičius jau nuovadoj sakė 
—“paruošti ginklą,” davė įsa
kymą šauti. Ir jei vėliau virši
ninkas šovė—o nuovadoj apie 
šaudymą kalbėjo—tad jo padė
jėjai tada neturėjo reikalo 
klausti— (cenzūros išbraukta).

O žmonės to įsakymo nuova
doj nežinojo. Radzevičius—jų 
senas pažįstamas (6-8 metai toj 
vietoj) ir jie nemanė, neturėjo 
pagrindo laukti tokio dalyko— 
šaudymų. Ten net protokolo ne
buvo ko rašyti (faktas nerašė). 
Bet Radzevičius pradeda “ne 
savo rankomis.” Logiškai gal
vojant, jis turėjo paleisti kulką 
į Kalašinską (priešinosi), bet 
ne į Gustaitį. O į Gustaitį jis 
šauna iš keršto (del įsižeidimo 
už ankstyvesnį “neliesk vai
kų”), ir, be to, Gustaitis buvo 
nu^ jo 40 laipsnių kampu, šonu. 
(Cenzūros išbraukta.)

Kaz. Gustaitis (sūnus) nepa
leido kulkos—jis neturėjo revol
verio, kitaip šūvis būtų neiš
vengiamas. Ir Radzevičius žino
jo, kad jis neturi revolverio. 
(Cenzūros išbraukta.)

(Pats adv. Tumėnas susijau
dinęs; salėj irgi susijaudinimas, 
kai kurios moterys verkia).

Sūnus norėjo pažiūrėti į per
šautą tėvą—ir tada policininkas 
pagriebia jį ir veda į nuovadą, 
kur jis “iš tolo atsisveikino” su 
tėvu. Ir kaip tam žmogui, kuris 
tada nepagerbė sūnaus jausmų 
mirštančiam tėvui, galima tikė
ti? žmogus su galifė ir revolve
riu—“mitas”, tik negraži versi
ja.

—Del Veiverių taikoma 122 
str. I dal. 2 punktas: “kas nu
sikalto dalyvavęs viešame sam
būryje, kuris dalyviams susi
telkus padarė....” Bet tuo fak
tu, kad žmonės susirenka, dar 
nėra sambūrio. Iki Radzevičiaus 
atėjimo sambūrio nebuvo, o po 
jo atėjimo, kada į darbą pradė
jo eiti “funkės”—tada jau ten 
pasidarė—bet ne sambūris, o 
sąmyšis.

Dar po kelių pastabų, prašy
damas išteisinti ginamuosius, 
adv. Tumėnas baigia.

Pirmininkui pasiūlius proku
rorui atsikirsti, atsisakė. Šalių 
ginčai baigti.

Kaltinamiesiems Duodamas 
Paskutinis žodis

Sakalauskas sako: — Aš pa
liesiu to mano nusikaltimo prie
žastis. Jo ribos daug platesnės 
—aš esu Lietuvos istorijos my
lėtojas. Ir tai 1919 mt. mane pa
šaukė į savanorių eiles. Į mūsų 
širdis buvo įsmigęs nepriklauso
mybės akstinas. Mes buvom pa
siryžę atpalaiduoti kraštą nuo 
jungo. Pergyvenau puikiausius 
valstybės kūrimosi laikus. Da
bar saugumo policija primeta 
nusikaltimą; sunaikino medalį.

Kraštas, mačiau, pergyveno 
sunkiausius laikus. Iki 1930 mt.
gerai jautėmės, o nuo 30 iki 35 kuro ras prašo, 5 mt. kalėjimo, 
mt. buvom ekonominiai griuvę- tai jau geriau mirti. Prašau
šiai. Tad visa tai šaukė noras 
gelbėti kaimą, ne savanaudis-: 
kas, o visuotinas dalykas. Gra
žiausiais jausmais norėjau iš
kelti negalavimus, kad pataisyt 
sąlygas. Mes nėjom prie revo
liucijų, prie kraujo praliejimo.

Baigdamas jis prašo jį ištei
sinti.

Antram žodis duodamas A. 
Rūtkauskui:

—Neprisipažįstu n u sikalsta-

mą darbą daręs. Gyvendamas 
ūky, dirbau, nelaidokavau. Įdė
jau į ūkį 18 tūkst. litų, o blo- 

i ginusiais laikais sumokėjau sko
lą 3,700. Mūsų prašymai per 
“Ūkininkų Vienybę” nieko ne
davė, sąlygos negerėjo. Vyriau
sybei nenorėjau pakenkti.

Pasėdėjau 5 mėn. kalėjime— 
i ūkį jau radau išstatytą į varžy- 
j tynęs. Išėjęs sutvarkiau šiaip 
taip. Jei vėl teks sėdėti kalėjime 
—ūkiui bus visai blogai.

Baigdamas jis prašo išteisin- 
i
į K. Varkala—taip pat prašo 
j išteisinti.

Andrius Stravinskas: — Gy
niau nepriklausomybę, gavau 

(savan, medalį. Jau 4 mėn. at
sėdėjau. — Jis prašo išteisinti, 
priešingu atveju—užskaityti iš
sėdėtą laiką.

V. Bajoras nusiskundžia, kad 
buvusios neįmanomas gyvenimo 
sąlygos. Prašo išteisinti.

Urnavičius. — Jis nežinojo ir 
negalėjo žinoti atsišaukimų tu
rinio. Prašo teismo pasigailėti ir 
išteisinti.

B. Juodzbalis: — Mane ap
skelbė čia vadu, bet aš visai ne- 
pasireiškiau. Į šaltupio slėnį 
patekau pripuolamai — tai vie
nintelis kelias nuo mano namų 
į Kauną. Pats nedalyvavau ir 
nesuprantu, kaip vadu pastatė. 
Prieš tai buvo susidūrimų su 
saugumu.

Man prikišama, kodėl aš, ne
pasiturintis, lengvąja mašina 

■važiavau iš Kauno. Bet juk ten 
i netoli nuo tų įvykių mano na
mai, ten žmona, kuri galėjo bū- 

. ti įsimaišiusi ir nukentėti—tai 
kas man svarbiau: tie 16 lt., ar 

j žmona?
Prašo išteisinamas.
VI. Bašinskas: — Raitas ne

buvau. Liud. matė, kaip arklį 
palikau šakalinsko kieme. Pra
šau, kaip nekaltą išteisinti, o

, jei jau nebus galima—užskaityti 
■ atsėdėtą laiką. .

K. Juodis—prašo išteisinti.
O. Jocienė — ji nekalta, tik 

nukentėjus, sumušta. Jos liudi
ninkai rodė teisingai. Prašo iš
teisinti.

M. Jočytė — sako, kad prieš 
ją melagingai liudijo, jr drabu
žį maišo. Prašo išteisinti.

Pr. Juodzbalis, Pr. Balčiūnas, 
K. Tamošiūnas, Pr. Grinkevi
čius, Mot. Siaurusevičius—visi 
nekalti ir prašosi išteisinami.

Pr. Petrušauskas: — liudi
ninkai prieš mane neparodė. 
Mane paėmė nuo plento, prie 
namų. Gtfl policijos klaida pa- 

! statė mane į kaltinamųjų suolą. 
Neteisingas apkaltinimas būtų 
skaudu. Prašo išteisinti.

Žilinskas (kaltinamas smurtu 
policijai ir pabėgimu iš autobu
so) : —Ar panašu, kad toks lili
putas, kaip aš, smaugtų polici
ją? Prašau išteisinti.

A. Pyragas: — Pamačiau, 
kad pavojus gyvybei gręsia— 
guliau autobuse po suolu. Ir 
dabar aš nusikaltėlis.—Prašau 
išteisinti.

P. Bubnys prašosi išteisina
mas.

A. Marazas: — Ir man buvo 
sunku, kaip ir visiems. Bet aš 
aiškinau nestreikuoti, norėjau 
tik pasikalbėti su vyresniais. 
Mano žemė dviejuose sklypuose 
abipus miesto.

Tik kaimynų žmonom prašant 
'paklausiau, kur jų vyrai. Pro-

arba išteisinti, arba nežinau, ko
kia man išeitis (ašaroja).

K. Jotautas ir J. Skučas pra
šosi išteisinami.

P. Krūvelis (vienas iš 4 dabar 
laikomų kalėjime) : — Autobu
se man net sudavė į petį. Akyse 
buvo tamsu. Buvau administra
cijos baustas — tai Krašto aps. 
ministeris baudas panaikino. 
Man keršija ir man skaudu su 
geležim ant rankų...—Prašo 

išteisinti.
Šiandien rytą keliolika minu

čių užtrukusiame teismo posė
dy kiti kaltinamieji pasakė sa
vo “paskutiniuosius žodžius.”

K. Kalašinskas: — Nedalyva
vau. Į Veiverių malūną buvau 
atvežęs javus. Nekaltas. Prašau 
išteisinti.

Juoz. Bartninkas— jis nuken
tėjęs; buvo atvažiavęs tik į ma
lūną. Nekaltas—prašo išteisinti.

Jz. Jankauskas, Jurg. Bart
ninkas ir Vacį. Mačys prašo iš
teisinti.

Alf. Veiverys: — tėvas siun
tė mane mašinos pa j ieškoti. Vei-

miSBURGHO IR APYLINKES ŽINIOS
Balsuokime už Ko munis t u 
Partijos ir Farmerių Darbo 

Partijos Kandidatus.
Lapkričio 3 bus balsavimų 

diena. Tai labai svarbi diena. 
Amerikos piliečiai rinks pre
zidentą, kongresmanus ir ki
tus atstovus. Todėl reikėtų vi
siems susidomėti ir prisirengt, 
už ka balsuot. €■

Darbo žmonėms geriausia 
balsuot už savo partijos kan
didatus. Komunistų Partija iš
tikimai gina darbininkų reika
lus. Komunistų Partija turi sa
vo kandidatus prezidento ir 
vice-prezidento vietai — E. 
Browder ir J. Ford. Taipgi tu
ri išstačius! savo kandidatus 
į kongresą ir legislaturą. Visi 
kviečiami už juos balsuoti.

N. S. Pittsburgh lietuviai pi
liečiai kviečiami atiduoti savo 
balsą už W. Bullock ir Agnes 
Snear, gerus darbininkų klasės 
veikėjus.

Taipgi reikėtų paduoti bal
sus ir už Farmerių Darbo Par
tijos kandidatus. Homestead 
apylinkėj kandidatuoja R. H. 
La wry, West Homestead gas- 
padorius. Toj pačioj teritori
joj į kongresą kandidatuoja 
M. A. Dunn, kongresmanas.

East Pittsburgh apylinkėj 
kandidatuoja A. Logan Burk
hart, vice-prezidentas Jungti
nės Elektros ir Radio Darbi
ninkų Unijos, taipgi W. Eb- 
ling, tos pačios unijos veikė
jas.

NeW Kensington apylinkėj 
kandidatuoja, Ted Settlemyer, 
prezidentas stiklo darbininkų 
unijos; John H. Adams, sprin- 
gsų darbininkų unijos veikė
jas.

Ambridge apylinkėj kandi
datuoja F. A. Droz, vietos 
darbininkų veikėjas.

Republikonų partija — ar
šiausias darbininkų priešas. 
Rengia dirvą fašizmui Ameri
koj. Reikia visur darbuotis, 
kad nei vienas tos partijos 
kandidatas nebūtų išrinktas.

Demokratų partija nuduo
da stojanti už darbo žmones, 
bet tuo pačiu laiku suteikia 
labai daug koncesijų reakcio
nieriams.

Balsuodami už komunistus 
ir darbiecius mes tvirtiname 
savo spėkas kovai prieš fašiz
mą, giname demokratines tei
ses, J- G.

Dr. Montvidas Bus Pittsburghe
Lapkričio 15 Dr. Montvidas 

bus Pittsburghe. Jisai daly
vaus Lietuvių Draugijų Sąry
šio konferencijoj, taipgi vaka
re rengiamam bankiete.

Rengkimės tinkamai dakta
rą pasitikti. Jis čia atvyksta, 
kaipo atstovas Lietuvių Kong
reso Veikiančio Komiteto. 
Konferencijoj jis duos rapor
tą iš Lietuvių Kongreso veiki
mo ir suteiks mums naudingų 
patarimų.

Visųpirmiausia turime sten
gtis daugiausia atstovų pasiųs
ti į minimą konferenciją, lap- 
kričio 15, LMD. svet., 142 Orr oseveltą “skebu.”

veriuose per sumišimą nebuvau. 
—Prašo išteisinti.

J on. Grincevičius: — Sėdžiu 
kaltin. suole tik už tai, kad bu
vau sužeistas. Nuovados virš, 
čia sake, kad manęs nematė. 
Buvau del smalsumo pažiūrėti. 
Bėgau, pamatęs, kaip Radzevi
čius šovė Gustaitį, ir mane pa
šovė. Prašau išteisinti.

Jz. Karčiauskas — irgi nu
kentėjęs, sužeistas; prašo ištei
sint.

K. Gustaitis: — 27 d. atėjau 
į Veiverius nieko nežinodamas. 
Nukentėjau taip sunkiai, kaip 
tik begalima nukentėti: nete
kau mylimo tėvo ir sveikatos. 
Prašau į tai atsižvelgti ir ištei
sinti.

Andr. Gustaitis: — Netekau 
brangiausio turto—tėvo. Prašau 
išteisinti.

Peciokas — nekaltai pašau
tas, prašo išteisinti.

St. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Pakvietimai visoms draugi
joms pasiųsta. Tikimasi, visos 
ir išrinks delegatus.

McNair Bando Atgaut 
Majoro Vietą.

Nesenai pasitraukęs iš ma
joro vietos dabar Wm. Mc
Nair prisiunčia miesto tarybai 
laišką, kuriame sako, kad jis 
atsiima savo rezignaciją ir vėl 
eisiąs majoro pareigas.

Miesto taryba tačiaus at
metė jo laišką. Kaip tik Nc- 
Nair rezignavo, tuojaus mies
to taryba išrinko jo vieton ta
rybos pirmininką Scully, kuris 
dabar ir eina majoro pareigas.

McNair sakosi per teismą 
priversiąs Scully pasitraukti. 
Mat, jis dabar nuėjo pas repu- 
blikonus ir per Hearsto lapą 
“Sun-Tel.” kasdien atakuoja 
demokratus.

Majorayimo laiku McNair 
pasižymėjo kaipo komedijan- 
tas, skandalistas, streiklaužis.

Rep.

Mussoliniečiai Grasina At
plėšt Francijos Provinciją

Prancūzų Socialistų Par- 
tija iš Savoie provincijos te
legrafavo vidaus reikalų mi
nisterijai, jog Cappi susirin
kime italų ex-kareivių už- 
reiške, kad Mussolinis atei
siąs ir “paliuosuosiąs” italus 
gyvenančius Savoie, atimda
mas ją nuo Franci jos. Sa
voie rubežiuojasi su Italija.

Mich. Vyskupas Uždrausiąs 
Kunigam Politiką.

DETROIT, Mich. — Mi- 
chigano diocezijos vyskupas 
Gallagher lapkr. 1 d. priža
dėjo po rinkimų uždraust 
savo kunigams kištis į poli
tiką. Bet jis nevaržysiąs 
kun. Coughlino “Teisingu
mo Sąjungos” kovos prieš 
komunizmą.

Šiam vyskupui daug ne
smagumo padarė kunigas 
Coughlin’aš, apšaukdamas 
Rooseveltą “dievo priešu,” 
“skėbu” ir “komunistiniu” 
politiku.

Frankfort, Vokietija. — 
Nukritus ir eksplodavus vo
kiečių keleiviniam lėktuvui, 
sudegė 10 asmenų.

COUGHLIN ATSIPRAŠO, 
KAD APŠAUKĖ ROOSE-

Veltą“skebu”
NEWARK, N. J. — Fa- 

šistinis kunigas Coughlin, 
pagal savo vyskupo “pata
rimą,” šeštadienį per radio 
•atsiprašė Rooseveltą del to, 
kad jis pirmesnėj savo kal
boj Clevelande apšaukė Ro-

Iš Conn, Lietuviu Komu
nistu Pasitarimo

Sulyg Komunistų Partijos 
lietuvių frakcijos buvusio su
važiavimo Rochester, N. Y. 
padarytų tarimų praplėsti lie
tuvių tarpe veikimą, Conn, lie
tuviai komunistai buvo susirin
kę į posėdį New Havene 25 d. 
spalio, kad tuos suvažiavimo 
tarimus apgvildenus ir prave- 
dus čionais gyvenime.

Draugų ir simpatikų suva
žiavo iš Waterbury, New Bri
tain, Hartford ir iš paties New 
New Haveno keli atėjo. Da
lyvavo K. P. distrikto org. d. 
I. Wofsey ir nuo Centro Biuro 
d. A. Bimba. Iš išduotų rapor
tų buvo galima žinoti, kad 
komunistų, veikla nėra jau 
taip siaura, kaip pirmiau yra 
buvus, bet tuo, kas daroma 
dar negalima pasitenkinti. Bū
tinai veikimas reikia praplėsti 
šios valstijos yibose tarpe lie
tuvių. Bet tam reikalinga 
daugiau masių. Tad manoma, 
kad pridėjus daugiau pastan
gų, būtų galima lengvai įtrau
kti naujų narių į partiją, bū
tų galima smarkiau veikti, 
daugiau teikti paramos Lietu
vos liaudžiai atsisteigti demo
kratines teises, būtų galima 
teikti kur kas didesnę paramą 
Ispanijos kovotojam už demo
kratijos išlaikymą neužlei- 
džiant fašistam ginklo pagel- 
ba pavergti žmones ir įvesti 
fašistinį, hitlerinį režimą. O 
jaunuolių organizavimas, tai 
tikrai degantis reikalas.

Todėl po trumpų diskusijų 
nutarta šaukti skaitlingi susi
rinkimai lapkr. 14-15 dieno
mis Hartforde, New Britaine, 
New Havene ir Waterbury, 
Bridgeporte. Tom dienom du 
draugai nuo Centro Biuro at
vykę į susirinkimus prigelbės 
išrišti svarbesnes problemas. 
Ir iki Lenino mirties paminėji
mo, sausio 22 d., 1937 metų,

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

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

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

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

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

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
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- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ai’ pi
nigus grąžinant

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

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

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmės, 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 
aplankykite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO4 
Hartford, Cdnn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų. 

su didesniais norais, pasiryži
mais reiktų Conn, valstijoj 
gauti iš lietuvių tarpo bent 40 
naujų narių į Komunistų Par
tiją. O tas nebus taip sunku, 
jai kolonijose draugų bus su
daromi geri planai. Juk yra 
daug žmonių dirbančių tiesio
giniai partijos darbus, bet kol 
kas jie neįtraukti į partiją. 
Taipgi reikia pravesti didesni 
parengimai pačios Komunistų 
Partijos vardu, kad geriau po- 
puliarizuotųsi pati partija.

Vikutis.

Schiedam, Holandija. — 
Betaisant čia aliejinį Grai
kijos laivą “Petrakis Nomi- 
kos,” įvyko eksplozija, per 
kurią žuvo 17 asmenų.

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

. NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Viiniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

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

žmonėmis.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO JAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau 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.

or our

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

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

DeKalb leng
vas būdas pir-

3-2779

DeKalb CoAi
J4,58
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Clement Voketaitis :
LIETUVIS ADVOKATAS .

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-717#
--------- -------------- ------------

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
• 2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A, Radzevičius
, GRABORIUS 
‘(UNDERTAKER)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
Darėm, krikžtynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

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 Mėšlažarnės bei lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
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 Metu 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)
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LAISVI Puslapis Penktas

LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai Didysis Dienraščio “Laisves”
(Tąsa)

Nuteisti į areštantų rotas šioje perei
namoje kameroje sudarė daugumą. Poli
tinių, be Atalo ir Lipaikos, dar buvo du. 
Jiedu buvo patekę į judėjimą tiesiog at
sitiktinai, bet taipgi gavo areštantų ro
tas.

Teterio čia buvo keletas p vietelių ir pa- 
> žįstamų iš senesnių sėdėjimų kalėjime. 

Jis skaitėsi vienu iš seniausių ir vadu su 
nemažu autoritetu, dėlto abiem naujai 
įėjusiem, kaip jo pažįstamiem, kaliniai 
reiškė pagarbą, kaip ir pačiam Teteriui. 
Tai, suprantama, dar labiau užtikrino jų 
neliečiamybę ir tam panašiai. Viską ga
lėjo palikti ramiai kur norėjo, nė vienas 
net tabokos žiupsnelį nepaprašęs neėmė, 
nors Lipaika savo pakelį atvirą padėjo 
ant stalo ir paliko net tada, kai išėjo va
kare išeinamojon vieton. Ir tai buvo 
tarp žmonių, kurių vienintelis amatas 
buvo vogti visokiais būdais. Šis pasitikė
jimas ir paprastas elgimasis šiuos žmo
nes visiškai nuginklavo. Tarp jų buvo 
du iš tų, kurie prieš mėnesį gubernijos 

» kalėjimo etapo kameroj, tą Greifano ir 
Atalo atsiminimų naktį apie sausio 13, 
perpjovė ir ištuštino Kuržemio valstiečio 
maisto krepšį.

Iš pereinamos kameros pasivaikščioti 
neleido. Pro langą buvo matyti pro šalį 
einančių kojų eilės. Tai buvo iš pirmo ir 
antro korpuso įvairių kamerų, kuriuos 
grupėmis vedė į pasivaikščiojimo kiemus 
abipus antro korpuso. Beveik kiekvienas 
kožnoje grupėje turėjo savo pažįstamus 
bei prietelius ir pasivaikščiojimo valan
domis visi žiūrėjo pro langus, stengda
miesi paduoti kokį nors ženklą, signalą, 
pašaukt kokį vardą, perduoti kokią ži
nią arba stačiai pasirodyti, kad peręina- 
mojoj ir kad greitai ateis į viršų, į kor
pusus. Ten Atals ir Lipaika matė ir sa
vo pažįstamus ir pasisekė šiaip taip šį tą 
pranešti.

Pereinamojon kameron rinkosi visą sa- 
t* vaitę. šeštadienio rytą reikalinga buvo 

eiti į pirtį ir po to prasidėjo laukimas pa
skirstymo į kameras. Tada buvo dideli 
svarstymai ir rinkimasis, kur kas pra- 
šysis, į kokią kamerą, prie kokio darbo, 
nes pataisos kalėjime darbas buvo būti
nas. Daugelis išgalvojo sau įvairius 
amatus, apie kuriuos turėjo šiokį tokį su
pratimą. Nė vienas nenorėjo patekti į 
kameras, kurios dirba laisvėje. Nei re
težių, nei karcerio taip nesibijojo, kaip 
kamerų dirbančių laisvėj.

Teters nutarė nuduoti batsiuvį, patekti 
į batsiuvių, dirbtuvę. Kitas siuvėju, ki
tas šaltkalviu, kitas išgalvojo sau net to
kį amatą, kokio dirbtuvės nebuvo kalėji
me.

Šeštadienį po pietų atvyko pats virši
ninkas Lašenko, vieno pagelbininko ir vy
resniojo sargo lydimas. Reikalų vedėjas 
atnešė nuteistų aktus, kur buvo kiekvie
no sprendimas, žinios apie asmenį ir t.t. 
Visus išvedė į koridorių, sustatė eilėn; ir 
daiktus reikalinga buvo pasiimti.

Viršininkas buvo lieknas, smulkutis, 
melsva mundiera, su kardu prie šono. Jis 
buvo rūstus ir išdidus, nemėgo kalbėti. 
Iššaukė kiekvieną vardu, išklausinėjo ko
kį darbą moka, pavartė bylą, pažymėjo 
ten su paišeliu, nesakė ką nutarė, bet už
rašė su kreida kiekvienam ant krūtinės 

' numerį kameros, kurion paskiriamas, ir 
tuomi dalykas buvo baigtas. Negelbėjo 
joki prieštaravimai — sprendimas buvo 
galutinas, ir neprigulėjo jokiam persvar- 

i stymui.
Lipaika ir Atals šį kartą buvo vieninte

liai nuteisti tvirtovėm Su jais elgėsi tru
putį kitaip, vadino “jūs,” klausinėjo apie 
išsilavinimą, apie ligšiolinį užsiėmimą. 
Ir numerio ant krūtinės nerašė.

Kaip buvo numatoma, taip ir atsitiko 
—juodu paskyrė į vienučių korpusą, kaip 
ir visus nuteistus tvirtovėm Kadangi 
Atals skaitėsi dar tardomas, tai tas tik 
sustiprino reikalingumą patalpinti jį at
skirai.

Antras vienučių korpusas, kai juodu 
ten įėjo, padarė gana neblogą įspūdį. Gal 
būt ypač dėlto, kad gubernijos kalėjime 
buvo daug pasakyta apie atskirų kame
rų tvarką, patogumą! apie tai, kad ten 

« lengva skaityti, mokintis, rašyti, kad jose 
visai kitas režimas, inteligentams pritai-

kytas; kad ten iškovotos didelės laisvės, 
slaptos ir atviros.

Gal būt stačiai del to koridoriai atrodė 
šviesūs, ir dvelkė maloni centralinio ap
kūrenimo sausa šiluma. Dideli stiklo 
langai abiejuos korpuso galuos panašūs 
į fabriko langus, trijų augštų geležiniai 
laiptai, vidus atviras ligi viršui, tiktai iš
ilgai kamerų platformos su turėkliais. 
Juodu vašku ištrintos grindys spindėjo 
ir čebatai jose net nepoškėjo. Sargai . 
mandagūs, šypsantis. Vadino ponais.,

Ištikrųjų—didelis skirtumas tarp gu
bernijos kalėjimo siaurų, tamsių korido
rių, visai nekalbant apie drėgną, dvokian
tį apskrities kalėjimo orą.

Tai šen, tai ten vidurinėj ir viršutinėj 
platformoj matyti kaliniai; vieni tankia 
barzda apžėlę, visi ilgais plaukais; viens 
politechniko, kits universiteto studento 
uniformoj; kits rusiškuos marškiniuos su 
juosta. Visi atrodė laisvi, neprislėgti, sa
vistovūs, sąmoningi, nežiūrint rūsčių tei
smo sprendimų, nežiūrint to, kad pergy
veno mirtin pasmerktų draugų sprendi
mo įvykdymą.

Tuo jaus suspėjo sužinoti, kaip vadinasi 
įėjusieji, už ką, kokioj byloj ir tt. Su
spėjo pasiinformuoti apie gubernijos ka
lėjime esančius pažįstamus—ar tas ir tas 
greit atsiras čia, ar bus paleistas, ar iš
tremtas.

Sargai nusidavė nieko nematą ir ne
girdį, delsė, ligi atėjusieji suspėjo pasiin
formuoti. Tada nuvedė juos kiekvieną 
savo kameron, perspėjo, kad pro langus 
žiūrėti negalima, o jei kas reikalinga, te- 
paskambina—ir uždarė duris. Sužvan
gėjo raktas ir dženktelėjo spyna.

Atals pasiliko vienas. Vienas—pirmą 
kart po astuonių mėnesių.

Jis išsiėmė iš krepšio savo arbatinius 
indus ir kitus kaliniui reikalingus daik- I 
tus: sąsiuvinį, paišelį, porą knygų. Susi
tvarkė ir tiktai tada pajuto pirmus įspū
džius—vienutėj kameroj.

Kamera atrodė truputį apytamsė; sie
nos ligi pusės nudažytos tamsiais alieji
niais dažais, langas taip augštai, kad ant 
galų pirštų pasistiebus akis siekė tiktai 
palangę. Be to, išorinė siena buvo nepa
prastai stora, kas didino niaurumą, kurį 
dar papildė tankios štangos ir dvigubi 
rėmai su mažučiais stiklais. Buvo jau 
popiečio laikas—diena ėjo vakarop. Šis 
niaurumas ir kameros siaurumas po pla
čių bendrų kamerų iš pradžios slegiančiai 
paveikė į Atalo ūpą. Tyla po ilgų mėne
sių triukšmo šį niaurumą dar labiau didi
no. Jis norėjo, nežiūrint uždraudimo, 
pasilypėti ant suolelio prie lango, bet—

KONCERTAS
llflIllIllIllIlIlflIlIlB

Koncertas Bus
LAPKR. 8 NOV.

Koncerto Pradžia 
3:30 Vai. Po Piety

Šokiai Bus 
Tuojaus Po 
Programai

■M
GEORGE VEDEGIS, ir VICTOR BECKER. 
Jiedu dainuos duetus lydint Elektrišku Gitarų.

Labor Lyceum 
Svetainėje 

949 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y.

Wm. Norris 
Orchestra

Bilietai Gatavi

Daugiau, programos išpildyme, dalyvauja šie talentai:
Ona Leonavičiūtė, dramatiškas sopranas, lietuvaitė, savo talentu ir išsilavinimu išsidirbo gražios karjeros 

amerikoniškoje scenoje. Viktoras Bekeris ir George Vedegis, duos gražių duetų akompanuojant elektriniu 
gitarų. M. A. Dedovitch, tenoras.-Spintto, rtlsų operų dainininkas, puikaus talento artistas. Smuikų, Cello ir 
Piano Sekstetas, solus dainuos mylima Brooklyn© dainininkė Aldona Klimaitč, koloratūra sopranas. Taipgi šia
me koncerte dainuos Konstancija Menkeliuniutė, mezzo-soprano, kuri plačiai Amerikos lietuviams yra žino
mą kaipo puiki operų dainininkė. G. Pravdin, baritonas, irgi rusas profesionališkas dainininkas iš New Yorko.

Programą atidarys Brooklyn© Aido Choras, vadovaujant B. šalinaitei. Po koncerto bus šokiai, griežiant 
Wm. Norris orkestrai.

Seserys Petraičiutės iš Chicagos, lietuvės, puikiausios scenos šokikės, 
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.

pasirodė, kad suolelis ir stalas buvo pri
rakinti prie sienos su retežiu ir pakabi
nama spyna. Taip pat su ypatingu me
chanizmu ir geležiniu kabliu buvo pri
tvirtinta prie sienos ir lova, susidedanti 
iš masyvinių geležinių rėmų ir tankaus 
brezento. Nei maišo, nei matraco ne
buvo.

Prie dešinės sienos, skaitant nuo durų, 
buvo nedidelė lentyna su keletą skyrių, 
kurios šonuos ir apačioj mediniai virba
lai rankšluosčiams pakabinti. Stalas ir 
suolas taip pat buvo prie dešiniosios sie
nos, bet lova prie kairiosios. Dešiniajam 
kampe prie durų buvo centralinio apkū
renimo batareja, o virš jos geležinis vagis 
drabužių pakabinimui. Netoli nuo durų 
sienoj prie pat grindų mažos durelės, .už
darančios įdubimą, kuriame stovėjo kiek
vienos kameros amžinoji draugė—paraš
ką. Paraška kalėjime buvo vadinamas 
išeinamąją vietą pavaduojąs indas—ką 
kiekvienas kalinys žino be paaiškinimų.

Virš stalo augštai kabojo elektrinė 
lemputė, virš durų augštai ventiliacijos 
įtaisas. Tai ir buvo vienutės kameros 
visas įrengimas, jei dar priskaityti sie
noje pas duris elektrinio skambučio mig- 
tuką ir pačiose duryse atveriamą ketur
kampį langutį su stikline akimi virš jo— 
slaptam sekimui.

Po nekurio laiko už durų kažkas krep
štelėjo ir už apvalo stiklo pasirodė mė
lyna akis su ilgais blakstienais. Paskui 
atsidarė keturkampis langelis, kuris 'at
siveria horizontaliai iš lauko pusės, pana
šiai geležinkelio vagonų stalukams, ir ant 
jo pasirėmė kalėjimo rūbais apsirengęs 
jaunuolis su popierių ir paišeliu rankoje.

(Daugiau bus)

NEW YORKO IR APY
LINKĖS ŽINIOS

Šuo Nulaužė Žmogui Koją

Sekmadienį apie pietus man 
teko skleisti “L.” koncertinių 
lapelių prie bažnyčios Central 
Brooklyne. Tuo pat laiku už
sidegė 'Z i m ėst Bed Spring 
Corp, namas, ant Hudson Ave. 
ir Concord St.

Ugniagesiam važiuojant prie 
gaisro pasipynė šuo. Vienas 
gaisrininkas, norėdamas šunį 
pavaryti nuo vežimo rato, pa
slydo. Krisdamas nuo veži
mo, išsilaužė koją. Ir tai 
ne pirmutinis panašus atsiti
kimas šiam didmiestyj. Daug 
priviso šunų, del kurių turi 
nukentėti pašaliniai ir savinin
kai tų šunų.

Antanas.

KRAUSTO CIVILIUS* GY
VENTOJUS Iš MADRIDO 

PRIEMIESČIO

MADRID. — Ispanijos 
respublikos vyriausybė pa
liepė išsikraustyt 4,500 civi
lių gyventojų iš Getafcs, 
i Madrido priemiesčio, idant 
galėtų ten -laisviau veikti 
.valdžios artilerija ir tankai. 
Getafe yra už apie 8 mylių 
nuo Madrido centro.

Al

Balsuotojų Atydai!
Sulig New Yorko įstatymo, 

piliečiai, kurie balsuos šian
dien, turi teisę išlikti dvi va
landas iš darbo tam tikslui, 
nors balsavimų būdukės bus 
atdaros tris valandas ilgiau, 
negu paprastai. Bile bosas, 
kuris to neprisilaiko arba iš 
darbininkų algos išima dviejų 
valandų uždarbį, yra kaltas 
įstatymo peržengime.

Komunistų Darbuotė 
Rinkimuose

Sekmadienį, 1 lapkričio, 10 
v. ryto, Williamsburg© komu
nistai suėjo į K. P. 6-tos sekci
jos narių susirinkimą. Organi
zatorė Martha Stone trumpai 
kalbėjo apie rinkimų reikalus 
ir buvo renkami balsavimų 
būdelių dabotojai. Toliau sekė 
pamokos apie palaikymą tvar
kos būdelėse.

Padarytas pranešimas—u ž - 
kvietimas—kad visi nariai ir 
simpatikai susirinktų antradie
nio vakaro 8 valandą 6-tos 
sekcijos patalpon, 234 Broad
way, Brooklyne. čion bus šo
kiai ir užkandžių. Sugrįžę bal
sų dabotojai išduos raportus 
apie balsavimo eigą. Taip pat 
bus telefonu gaunami ir pra
nešdami susirinkusiai publikai 
raportai apie rinkimų pasėkas 
nacionale papėde.

Užbaigus susirinkimą, visi 
draugai pasiėmė po glėbį lite-;

ratūros ir išėjo aplankyti dar-Portas iš būsiančios kuopos vakarie
nės, šeštadienį, spalio 31 d., vakare, 
L. U. Kliube.

A. Taraška.
bininkų gyvenimo vietas. Man 
su kitu draugu paskyrė tarpe 
Berry St. ir Wythe Ave. ant 
p a g a r s ė j usios lietuviškos 
Grand gatvės. Apėjom abi pu- Į 
sės bloko. Radom porą “Lais
vės” skaitytojų. Stubos šioj 
apylinkėj sulūžusios, net bai
su ir laiptais lipti. Oras tvan
kus. O atsitikime ugnies, tai 
tą visą Grandstryčio galą ug
nis nušluotų su namais ir žmo
nėmis, būtų labai sunku išsi
gelbėti.

Yra ir daugiau tokių gyve
nimo vietų. Todėl Komunis
tų Partija įdėjo į savo lokali
nę rinkimų platformą, kad 
valdžia tų pusiau supuvusių 
namų vietoj išbudavotų nau
jus, moderniškus darbinin
kams gyvenimui namus.

* Kaimietis.

HAMTRAMCK, MICH.

ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, lapkričio 6 
d. 7:30 v. v., 3014 Yemans. Visi na
riai malonėkite būti laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Nepa
mirškite būti drg. Prūseikos prakal
bose, lapkričio 5 d., 9219 Russell. 
Pradžia 7:30 v. v. įžanga veltui.

(258-259)

WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kuopos narių nepapras
tas susirinkimas įvyks 5 d. lapkričio. 
Po numeriu 774 Bank St., 7:30 vai. 
vakare. Malonėkite visi dalyvauti, 
turėsime tartis kas link konferenci
jos, kuri įvyks 8 d. lapkričio, 10 vai. 
ryte. Pasiimsite knygą, “Gamta ir 
Žmonės.”

(258-259)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LAWRENCE, MASS.

LDS Svarbus Susirinkimas
LDS. suaugusių ir jaunuolių kuo

pų bendras susirinkimas įvyks ket
virtadienį, lapkr. 5 d., 7 vai. vakare, 
L. U. Kliubo kambarėlyje.

Šiame susirinkime bus išduoti ra
portai iš apskričio metinės konferen
cijos ir iš konferencijos Naujojoj 
Anglijoj del praplėtimd veikimo.tei
kimui pagelbos Lietuvos liaudžiai. 
Rišime klausimų apie jaunuolių kuo
pos sujungimų, ar nejungimų su su
augusių kuopa. Reikės išrinkti ir 
finansų sekretorius kuopai, nes bu
vęs sekretorius išvyko į kitų miestų 
gyventi. Be abejo, bus išduotas ra-

CLEVELAND, OHIO

TDA 11 kuopos susirinkimas įvyks • 
5 d. lapkr. 8 vai. v. Liet. Darb. Sve
tainėje, 920 E. 79th St. Visi nariai 
malonėkite būti laiku. Komisija iš
duos raportų iš atsibuvusio parengi
mo. Atsiveskite ir nauju narių.

(258-259)

Gimimai Amerikoj Smarkiai 
Nupuolė Per 10 Mėty

PRINCETON, N. J. — 
Šalies žemdirbystės biuro 
valdininkas, profesorius O. 
E. Baker savo kalboj spal. 
30 d. apgailestavo, jog per 
paskutinius 10 metų AmerL 
koj gimimų skaičius suma
žėjo visu ketvirtadaliu. .

7
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Menkas Socialistu 

Mitingas Kom. Kandidatai
Komunistų Partijos kandidatai yra kandidatais visų darbo 

žmonių ir plačios liaudies, kurios tikslu yra apsaugoti Ameri
ką ir pasaulį nuo karo ir fašizmo, kurie nori matyt pažangią, 
laisvą, gerbūvišką ir laimingą Ameriką.

Visos Šalies Kandidatai

Earl Browder, kandidatas į Jungtinių Valstijų prezidentą. 
James W. Ford—vice-prezidentą.

New Yorko Valstijos Kandidatai

Gubernatoriaus vietai—Robert Minor.
Gub. Lieutenant — Julian S. Sawyer.
Attorney General—Fred Briehl.
Comptroller—Grace Hutchins.
Judge Court of Appeals—Irving Schwab.
Congresmen at Large—Roy Hudson ir Simon W. Gerson.

Didžiojo New Yorko Kandidatas

President of Board of Aidermen—1-Israel Amter.
Taip pat kiekvienam apskrityje, kaip pačiame Didžiajame 

New Yorke, taip visoj valstijoj ir šalyj Komunistų Partija tu-

Nors Madison Sq. Garden 
salėje telpa 22,000 žmonių, 
vienok pereitą sekmadienį tik 
7,000 socialistų ir simpatikų 
susirinko pasiklausyti paskuti
nių Socialistų Partijos prakal
bų rinkimų klausimu. Viršuti
nis balkonas buvo visiškai tuš
čias, kaip kad ir apatinis bal
konas už kalbėtojų estrados. 
Tai konkretis prirodymas So
cialistų Part, prestižo žlugimo 
New Yorke. Nė vienas kalbė
tojas neprisiminė apie Ispani
ją ir pagelbą Ispanijos liau
džiai prieš fašistus.

Pirmadienio vakarą, 2 lap
kričio, toj pačioj Madison 
Square Garden salėj, 49th St. 
ir 8th Ave., New Yorke, turė
jo įvykti Komunistų Partijos ; ri savo kandidatus vietinėms įstaigoms. Kad nepadaryti klai- 
rinkimų iškilmės, į kurias New , dos, todėl geriausia balsuoti už visą komunistų sleitą (straight 
Yorko gyventojų žiūrima, kai
po į tikrąją darbo žmonių spė
kų demonstraciją. Apie ją ra
site ryt dienos “Laisvėj”.

Rep.

ticket), kuris randasi po kiekviena Komunistų Partijos emb
lema—kūju ir pjautuvu.

Komunistų Kandidato Pareiškimas

Iš LSS 19-tos Kuopos 
Vakarienės A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES

Atidaryta P. Rimšos 
Kūrinių Paroda

Pereitą sekmadienį, kaip 
jau “L.” buvo garsinta, ati
daryta P. Rimšos kūrinių pa
roda. Išstatyta visa eilė skulp
toriaus darbų, kurių tūli tikrai 
įdomūs. (Plačiau apie P. Rim
šos kūrybą bus parašyta “Lite
ratūra ir Menas” skyriuj, se
kančio šeštadienio “L.” lai
doj).

žmonių susirinko nemažai. 
Pasakyta trumpų kalbų.

Paroda tęsis iki lapkričio 15 
d. Atdara nuo 1 iki 5 v. v. p. 
p. šiokiomis dienomis, o penk
tadieniais — nuo 8 iki 10 v. v. 
Vieta: International Art Cen
ter (Master Institute of Uni
ted Arts), 310 Riverside 
Drive, New York.

Paroda verta pamatyti kiek
vienam, kiek tiek įdomaujan
čiam skulptūra ir apskritai 
menu. i

Pereitą šeštadienį Grand 
Paradise mažesnėje svetainė
je įvyko LSS 19-tos kp. meti-' 
nė vakarienė. Svečiu buvo ne-' 
mažai. Laike vakarienės 
p-]ės A. Šertvietaite ir A. Ma
žeikaitė padainavo keletą du
etų, taipgi pasakyta keletas 
kalbų, jų tarpe juokingai 
šturmingų (A. Jankauskas).

Pažymėtina, kad 19-toj kp. 
jau priklauso visa eilė skloki- 
ninkų num. antro. Tūli jų ši
toj vakarienėj dirbo. Taipgi 
pažymėtina, kad vakarienėj 
nesirpatė nei Michelsonų nei 
Žilinskų. Matyt, jie, kaipo 
Thomaso pritarėjai, nebegali 
sugyventi su dešiniaisiais so
cialistais, Waldmano pasekė
jais. O gal kokia kita priežas
tis juos skiria?

Po vakarienės tęsėsi šokiai.
N-s.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Nathan Dreyfuss, 35 metų, 
nubaustas $10 todėl, kad au
tomobilio radio buvo užsuktas 
per garsiai.

Nedčldienio Įspūdžiai
“Partizanų” Pratimai

Lietuvių Liaudies Teatro 
vaidintojai nedėldienio ryte 
susirenkam Piliečių Kliube ir 
turim veikalo “Partizanai” 
pratimus; praktikuojamės vi
sai be jokių sufliorių, sklan
džiai.

Mes patys vaidintojai stebi
mės, kiek šiame veikale būta 
“paslapties”, kiek dailės ir 
realaus veikimo, kurio mes ir 
daugelis mūsų menininkų šia
me veikale iki šioliai nesura
do, iki nepakliuvo į mūsų mo
kytojo Jono Valenčio rankas.

Veikalas revoliucinio pobū
džio. Ir dar svarbiausia, kad 
jame mūsų draugai korespon
dentai čia nei su žvake nega
lės surasti žydo, nei jokio šo
vinizmo prieš rases.

Akylūs menininkai ir dailės 
mylėtojai šio veikalo nepra
žiopsos—jis bus suvaidintas 
Brooklyne, 29 dieną lapkričio, 
Labor Lyceum svetainėje.
Aplankėm P. Rimšos Parodą

Po pratimų, būrelis Liet. 
Liaudies Teatro vaidintojų nu
tariam aplankyti iš Lietuvos 
atvykusio skulptoriaus P. Rim
šos parodą. Nuvažiuojam, ran
dam jau keletą lietuvių inte
ligentų, advokatų, daktarų, 
taipgi vietinių lietuviškų laik
raščių redaktoriai ir šiaip su
sirinko gražus būrelis dailės 
mylėtojų.

Apie pačią parodą, tikiu, 
bus atskirai parašyta.

Pasikalbėjus su skulpto
rium P. Rimša, kuris yra gan 
inteligentiškas ir nuoširdus 
žmogus, apart kitko, prisiminė, 
jog už mėnesio kito apleisiąs 
šią šalį—grįšiąs į Lietuvą.

Pasidžiaugus minėtais skulp
tūriniais kūrinėliais, grįžtame 
iŠ didžiojo New Yorko į Broo- 
klyną.

Smagios Vakaruškos

'Vakare tenka užeiti Piliečių 
Kliubo apatinėj svetainėj, kur 
brooklyniečiai teatrininkai tu
rėjo šeimynišką pramogėlę.

Susirinko gražus būrys jau
nimo—vaikinų ir merginų, ir 
didžiuma iš jų buvo ateiviai. 
Teko su kai kuriais kalbėtis, 
kurie tik po trejetą savaičių 
tesą šioj šalyj.

Šioje pramogėlėj viešpatavo 
visai lietuviška “dvasia”, šo
kiai veik tik lietuviški, sulig 
.vėliausios Lietuvoje esančios

į balsuotojus. Jame

Landon-Knox-Ble- 
fašizmo apaštalai;

Komunistų Partijos kandi
datas į New Yorko miesto Al- 
dermanų Tarybos prezidentus 
I. Amter išleido paskutinį at
sišaukimą 
nurodo:

1) Kad 
akley yra
tikrųjų unijų laužytojai; prie
šai bedarbių šelpimo ir socia- 
lės apdraudos; šalininkai pa- 
liuosavimo piniguočių nuo tak
sų, o aptaksavimo visų gyven
tojų.

2) Kad Rooseveltas ir Leh- 
manas nėra apsauga šios val
stijos ar šalies žmonėms nuo 
fašizmo. Jie nusileido kiek
vienai Liberty Lygos atakai.

3) Kad komunistai sutinka

su American Labor Partija 
tuo punktu, kad Landonas ir 
visi jo šalininkai būtų sumuš
ti rinkimuose. Tačiau nurodo, 
jog ALP padarė klaidą, kad 
nestatė savo kongresinių, 
asemblio ir kitų lokalinių kan
didatų, palikdami darbo žmo
nių reikalus saugoti Roosevel- 
tui ir Lehmanui, ko jie nepa
darys.

4) Kad tik balsavimu už 
Komunistų Partijos kandida
tus liaudis apsaugos savo rei
kalus. K. P. kovoja per išti
sus metus už liaudies reikalus 
ir tėra vienintelė partija tu
rinti programą, kur pilnai at
stovauja darbininkus ir pro
gresą.

N-s.
P. S. Sekantį ketvirtadienį, 

lapkričio mėn. 5 d., Lietuvių 
Piliečių svetainėj, Brooklyne, 
skulptorius Rimša skaitys 
įliustruotą paskaitą apie me
ną. Įžanga asmeniui tik 10c.

Lillian M. Luskevičrenė, 28 
metų, 901 Ditmas Avė., mirė 
spalio 30 d. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Garšvos koply
čioj. Palaidota lapkričio 2 d., 
2 v. p. p., Fresh Pond Krema- 
torijoj.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graboiius J. Garšva.si

(Daugiau žinių 5 pusi.)

Iš Prakalbu Ridgewood

Revoliucijos Minėjime 
Puiki Programa

Vaitulevičių Primušė 
Automobilis

vedama
Mitingas

Ateinantį penktadienį broo
klyniečiai minės Rusijos revo
liucijos 19-kos metų sukaktu
ves su puikia meno programa. 
Ją pildys garsus solistas Mor- 
decai Bauman ir 75 gabalų 
mandolinų orkestrą, 
Jacob Schaeferio.
bus Arcadia Hall, Halsey St., 
netoli Broadway.

Vyriausiu kalbėtoju bus Ja
mes W. Ford, Komunistų Par
tijos (kandidatas į šalies vice
prezidentus šiuose rinkimuose. 
O jis turės daug ko pasakyti iš 
patyrimo rinkimų kampanijos 
metu. Taipgi kalbės Mike 
Saunders, gerai žinomas jau
nimo vadas Brooklyne.

Vaitulevičius, senas ir pasi
turintis biznierius, kuris laiko 
gėrimų užeigą 3rd Avė. ir 
26th St., Brooklyne, tapo au- 
tomobiliaus primuštas. Spalio 
31, apie 8 vai. vakaro, Vaitu
levičius išėjo iš savo įstaigos ir 
ėjo skersai gatvę. Automobilis 
rėžė į Vaitulevičių ir primušė. 
Sakoma, kad primušėjai pali
kę automobilį, o patys pabėgę.

Žinią Rink.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys su šiluma 

del vieno vyro “Laisves” įstaigos 
apylinkėj. Kas turite tokį kambarį 
priduokite antrašą “Laisvės” rašti
nėj 46 Ten Eyck St.

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

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitvtoju

Šiandien 1,000 Brighton ir 
Coney Island apylinkių, dailin- 
tojai ir dailintojos susirinkime 
svarstys ar paskelbti streiką 
už algų pakėlimą. Mat 1,500 
kitų Brooklyno apylinkių dai- 
lintojai šiomis dienomis laimė
jo streiką. 

A

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.

mados.
Ir tik apie vėloką vidurnak

tį pradėjome skirstytis su pra
kaituotomis kaktomis į savo 
namelius.

Petras.

Įvyko didelis gaisras 225- 
227 Hudson Ave., Brooklyne, 
ir jame žuvo to fabriko sargas, 
Sholum Šokus, 
met jis bandė

51 metų, kuo- 
ištirti gaisro

kad 
atstovauja tik did- 
ir sufašistė j tįsius 

Drg. šolomskas vi- 
balsuoti už partiją,

ALDLD 55 kp. surengtos 
prakalbos spalio d. 30, šapalo- 
Vaiginio svetainėje. Prelegen
tais buvo Dr. J. J. Kaškiaučius 
iš Newark, N. J., ir d. D. M. 
šolomskas. Pastarasis kalbėjo 
apie ALDL Draugijos suloš
tą rolę lietuvių darbininkų tar
pe. Taipgi kalbėjo apie pre
zidentinius rinkimus; nurodi
nėjo, kokia kova eina tarpe 
Republikonų ir Demokratų 
partijų, kas link šių metų rin
kimų. Jis išaiškino, kad De
mokratų Partijos plaforma ne 
atsako darbo žrhonių klasei, o 
Republikonų Partiją visiškai 
pasmerkė nurodydamas, 
ta partija 
žiaturčius 
elementus, 
sus ragino
kuri pilnai atstovauja ir gina, 
kaip darbininkų, taip ir smul
kių biznierių, namų savininkė
lių ir mažažemių reikalus, tai 
yra už Komunistų Partija.

Trečioj dalyj kalbos d. Šo
lomskas kalbėjo apie Ispanijos 
liaudies kovas su žiauruoju fa
šizmu ir ragino kas Uk išgali 
paremti aukomis kovojančią 
liaudį.

Dr. J. Kaškiaučius kalbėjo ; 
apie įvairių ligų atsiradimo1 
priežastis ir jųjų prašalinimą, | 
taipgi, kaip žmonės turi užsi- į 
laikyti, kad ligos jų taip greit

Po Dr. Kaškiaučiaus kalbos 
buvo keletas klausimų, į ku
riuos Dr. atsakinėjo.

Rinkta aukų padengimui lė
šų; aukavo sekamai: po 25c. 
Šapalienė, Mockevičius, Ba- 
barckas, Babarckienė, Kasiu- 
laitis, Budris, Bernotas ir Viš- 
niauskas. Draug.—40c. Viso 
aukų surinkta $5.01. Rengėjai 
taria ačiū visiems aukotojams 
ir prelegentams už jų prižado 
išpildymą.

Kuopos Korespondentas.

Draugiška Party
Pasįtikimui Naujo Manadžeriaus

PARAMOUNT CABARET
PIJUS MACY-MAČYS

Pare Įvyks Trečiadienį

LAPKRIČIO 4 (NOV.)
i • Plačiai Brooklyno ir apylin
kės lietuviams žinomas biznie- 

, rius Pijus Mačys, kuris ilgus 
metus buvo namu rakandu 

, biznyje dabar pastojo už ma- 
nadžerį pas Stasį Misiūną į 
lietuvių kabareto biznį užvar- 

' d y tą :
' PARAMOUNT CABARET 

473 Grand Street 
Brooklyne

Naujo manadžerio pasitiki- 
mui yra rengiama šauni parė, 
šį trečiadienį. Bus puiki pro
grama, gera muzika šokiams 
ir bus skanių valgių. Savinin- 
.kas Stasys Misiūnas ir mana- 
džeriš Pijus Mačys kviečia vi
sus pažįstamus atsilankyti pa
siviešėti ir taip pat kviečia ir 
tuos, su kuriais dar neturi pa
žinties, kad atsilankytumėte 
susipažinti.

PRANAS ŠUPIS

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 jsitčmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. EVer green 8-8520

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.c
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Dr." Šliupai t ė Bus IDS 
1 Kp. Susirinkime

Lapkričio 5 d., 8 vai. vaka
ro, “Laisvės” svetainėje, bus 
mėnesinis LDS 1 kuopos susi
rinkimas. Po susirinkimui D-rė 
Šliupaitė kalbės apie augštą 
kraujo veikmę bei pavojų to
kio kraujo savininkui.

Galės ateiti ir ne nariai, 
nes tai svarbu visiems.

Rep. Sgr.

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 tuom savo sveikatos. 
Pasitarkite 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

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

M

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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




