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

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

Sovietų Sąjungoje neužilgo
bus nepaprastai plačiai minima 
šimtmetine sukaktis mirties 
garsaus poeto Puškino. Apie
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Puškiną mes visi esame šį tą
girdėję, bet tik dabar, tik
tai darbininkų tėvynėje šio did
žio poeto darbai susilaukė pilno 
įkainavimo.

Noriu priminti “Laisvės” 
skaitytojams, kad drg. Jonas 
Kaškaitis parašė apie Puškiną 
ir jo veiklą nepaprastai įdomų 
straipsnį, kuris tilps ateinan
čiam žurnalo “šviesos” nume
ryje. Kurie norite plačiau susi
pažinti su to nepaprastų gabu
mų revoliucinio poeto kūryba, 
būkite pa’sirengę įsigyti ir per
skaityti drg. Kaškaičio straips
nį “šviesos” No. 4.

So. Bostone įvyko du nepa
prastai dideli lietuvių bendra 
fronto mitingai. Vienas buvo 
pora savaičių atgal apie Ispani
ją, o kitas pereitą sekmadienį, 
apie Lietuvą. Buvo susirinkę 
tiek svieto, jog netilpo svetai
nėje.

Tą patį pereitą sekmadienį
So. Bostone įvyko jo apielinkės įčiai taipgi anleido Euenlab- 
lietuvių organizacijų konferen- 'radą, 10 mylių į pietus nuo 
cija ir suorganizavo Amerikos Madrido, pasitraukdami į 
Lietuvių Kongreso Bostono drūtesnę poziciją. A 1 • ** 19 * M A W«1 9 4- % Lz ♦ zx V* v • I • • — •Fašistai jau pradėjo pa

trankomis bombarduot Ma
drido priemiestį Getafe su 
^valdžios lėktuvų stotimis te
nai, už 8 mylių nuo Madrido 
dentro.

i Penktame fašistu lakūnų 
padarytame užpuolime lap
kričio 2 d. buvo numesta 
penkios bombos ant dau
giausia darbininkų gyvena- 
ihos Madrido dalies Valle- 
oas.
Į Respublikos orlaiviai bom
bardavo fašistų karinį trau
kinį ir jų lėktuvų stovyklas 
Salamancoj ir Escalonoj, 
padarydami priešams daug 
žalos.
Ar Atsilaikys Madridas?

Socialistų Partijos orga
nas “Socialistą” rašo, kad 
jeigu fašistai iki šiol nepa
ėmė Madrido, nepaims jo ir 
toliau. O komunistu orga
nas “Mundo Obrero” sako, 
jog apgynimui Madrido rei
kės sunkiu ir didelių kovu, 
o “iki šiol Madridas nei lai
mėjo nei pralaimėjo.”

Socialistas ministeris pir
mininkas Largo Caballero 
šaukia respublikos karius ir 
milicininkus laikytis kuo 
griežčiausios disciplinos ir 
nedvejojančiai klausyti ko
mandos. Sako, tik šitaip te
galės laimėti karą prieš fa
šistus.

Apielinkės Apskritį. Konferen
cija išrinko komitetą iš septynių 
narių. Į komitetą įėjo įvairių\ 
pažiūrų žmonės. Konferencija 
praėjo labai draugiškai ir labai 
sklandžiai.

Man atrodo, kad Mass, val
stijoj komunistai ir keleiviniai 
socialistai labai gražiai susikal
ba. Michelsono, Bagočiaus ir ki
tų sojcialistinio nusistatymo 
žmonių atsinešimas linkui to vi
so judėjimo yra geras.

Bet štai ko trūksta mūsų ko
munistiniam judėjimui So. Bos
tone: tvirtų ir skaitlingų par- 
tijinių jėgų. Permažai mes tu
rime lietuvių narių Komunistų 
Partijoj. Todėl pusėtinai šlu4 
buoja mūsų veikla. Apie ta 
turi labai rimtai pagalvoti mūst 
simpatikai.

O ką turi daryti draugai par- 
tijieČiai? Jie turi imtis už dar
bo. Iki šiol So. Bostone lietu
viai komunistai savo vardu veik 
nieko neveikė. Frakcija turi is- 
dirbt ištisam sezonui programą 
ir ją pasiryžusiai pravesti. Aš 
žinau, kad mūsų simpatijai 
draugams pagelbės. —-j

Aš pastebėjau, kad Smetonos 
medaliniams didvyriams nerei
kia nei tiesos, nei faktų. Toks 
Clevelando Karpius užsimerkia 
prieš šviesą ir su ja nesiskaito, 
nors ji jarh akis svilintų. Pav., 
jis savo mazgotėje ve ką išgal
vojo: “Maskva prikalbino kitas 
valstybes sudaryti nesikišimo 
sutartį, lai Ispanija pati išriša 
savo vaidus.” Betgi faktas yra, 
kad šitą sutartį iškepė ne So
vietų Sąjunga, bet Franci ja ir 
Anglija.

Brooklyno katalikišką savait
raštį padėjo redaguoti Juozas 
B. Laučka. Pirmiau redagavo 
Vilniškis. Pastarasis niekados 
nė vieno krislelio gero nerasda
vo, nematydavo komunizme. 
Laučka gi savo “Amerikoje” 
(spalių 30 d.) sako: “Nereikėtų 
užmiršti, kad komunizmas ne 
visam neteisingas. Komunizmas 
teisingas savo protestą vime 
prieš esamas neteisybes.” XJž ši
tą pripažinimą p. Laučka gali 
susilaukti rūstingo prakeiksmo
nuo savo kolegų, kurie dabar 
su savo “Pro Deo” paskelbė ko
munizmui baisų karą.

Bet už tai p. Laučka tikrai 
popiežiškai aiškina sąžinės lai
svę. Jis, pav., kritikuoja Sovie
tų naują konstituciją. Pripažįs
ta, kad joje užtikrinama žmo
gaus sąžinės laisvė, bet, girdi,

Madridui Apgint nuo 
Fašistų Reikės Didelių 

ir Sunkių Kovų
NEPAVYKO RINKIMAI AN

GLIJOS DARBIECIAMS
ISPANŲ FAŠISTAI BOM 
BARDUOJA MADRIDO 
PRIEMIESTĮ GETAFE

MADRID. — Per valdžios 
cenzūrą perleisti pranešimai 
sako, kad Ispanijos fašistai 
(itališkais ir vokiškais tan
kais, nazių ir Romos lėktu
vais ir kitais iš jų gautais 
pabūklais) privertė pasi
traukt respublikos gynėjus 
iš Pinto, 10 mylių į pietus 
nuo Madrido. Respublikie-

CHINIJOS PROTESTAS
JAPONIJAI

SHANGHAI. — Chinijos 
valdžia spal. 30 d. stipriai 
užprotestavo Japonijai prieš 
Japonų armijos manevrus 
Tientsing - Peiping srityj, 
šiaurinėj Chinijoj; prieš Ja
ponų šmugeliavima narko- 
tiškų svaigalų į Chiniją ir 
prieš nužudymą Yang- 
Yung Tai, Chinijos laikino 
gubernatoriaus šiaurinėj ša
lies provincijoj Hupeh.

“Ar tik toji sąžinės laisvė ne
reikš tai, ką sako kitas paragra
fas, kurs pripažįsta prieštikybi- 
nės propagandos laisvę?”

Vadinasi, Laučka norėtų, kad 
Sovietai pripažintų tikybinę lai
svę, bet uždraustų bedievinę 
laisvę. Bet tai būtų sąžinės pa
vergimas.

LONDON. — Rinkimuose 
trečdalio miestinių tarybų 
narių 372-juose miestuose 
Anglijoj, daugiausia vietų 
laimėjo konservatoriai (at
žagareiviai) ir nepriklauso
mieji. Pasėkos 230 miestų 
rinkimų parodo, kad Darbo 
Partijos kandidatai dabar 
laimėjo tik 82 vietas tų mie
stų atstovybėse, kur iki šiol 
jie turėjo 230 atstovų.

Amerikos Valdininkai Netei
sėtai Krėtė Ispanijos Laivą
NEW YORK. — Jungti

nių Valstijų muitinės valdi
ninkai padarė kratą Ispani
jos garlaivy! “Sil.” Norėjo 
patirt, ar jis neveš ginklų 
bei amunicijos Ispanijos val
džiai; bet jokių karo me
džiagų laive nerado. Į jį 
buvo sukrauta tik 200 tonų 
drabužių, daugiausia suau
kotų respublikos gynėjams.

Darydami šią kratą, Am
erikos valdin. sulaužė va
dinamą “bepusiškumo įsta
tymą.” Tas įstatymas yra 
taikomas tokiems atsitiki
mams, kur viena šalis ka
riauja su kita. Bet Ispani
jos valdžia nekariauja 
kita šalim, o tik su 
krašto fašistais.

su 
savo

Italija Galutinai Atsimetanti 
Nuo Tautų Lygos

ROMA. — Pusiau valdiš
kas fašistu laikraštis “Gior- 
nale dTtalia” rašo, kad Ita
lija apleido Tautų Lygą ir 
niekuomet į ją negrįš.

PLĖŠIKAI PRIVERTĖ 
BANKO VIRŠININKĄ IŠ

NEŠT JIEM PINIGUS

HILLSIDE, N. J. — Trys 
plėšikai, grasindami revol
veriais dviem Trust Kompa
nijos banko tarnautojam ir 
trims kostumeriams, priver
tė banko sekretorių-iždinin- 
ką maišais išnešti $6,000 ir 
sumesti tuos pinigus į plėši
kų automobilį. Plėšikai pa
spruko.

PAMALDOS Už “OISTE- 
RIŲ DŪŠIAS”

TOBA, Japonija. — Di
džiausias Japonijoj perlų 
biznierius Kokichi Mikimo- 
to snal. 30 d. užsakė buddis- 
tų kunigams atlaikyt pa
maldas už “dūšias oisterių,” 
kuriuos jis (geriau sakant, 
jo samdiniai) nužudė, be- 
jieškant juose perlų. Per 
paskutinius 30 rhetų jis tuo 
būdu nužudęs šimtus milio- 
nų oisterių.

PREZIDENTAS ROOSEVELT

Leidžiant laikraštį į spaudą, ateina pranešimai, kad 
Rooseveltas gauna daugiau balsų į prezidentus, negu re- 
publikonas Landon. Rinkimų pasėkas tikriau paskelbt te
galima bus tik rytoj.

SSRS REIKALAUJA 
BLOKADUOT POR
TUGALŲ UOSTUS

LONDON. — Bepusišku
mo komisijos posėdyj Sovie
tų atstovas Maisky lapkr. 2 
d. vėl reikalavo,, kad Angli
ja ir Franci j a savo karo lai
vais užblokaduotų Portuga
lijos prieplaukas, idant nėr 
jas negalėtų Italija ir Vokie
tija įvežti karo pabūklų Is
panijos fašistams.

Portugalijos atstovas Fr. 
Caheiros “su pasipiktinimu” 
atmetė tą pasiūlymą; sako, 
tai esąs “įžeidimas” Portu
galijai.

Bepusiškumo komisijos 
pirmininkas anglas lordas 
Plvmouth siūlė siųst tėmy- 
tojus ant Ispanijos sienų, 
žiūrėt, ar kas negabena gin
klų naminiam Ispanų karui. 
Sovietų atstovas atsakė, jog 
tėmytojai negalėtu sulaikvt 
gabenimą orlaiviais ginklų 
ir amunicijos Ispanų fašis
tam iš Vokietijos ir Italijos.

Italija Neužsileisianti 
Anglijai Viduržemyj

ROMA. — Kiek Anglija 
didins savo karo laivyną, 
tiek proporcionaliai ir Ita
lija drūtinsis ant marių, sa
ko Mussolinio laivyno val
dininkai. Nesenai pats 
Mussolinis pareiškė, jog, 
apart statomų dviejų kari
nių didlaivių po 35,000 to
nų įtalpos, Italija būdavoja- 
si dar kelis tuzinus naujų 
karo laivų: ir žada savo jū
rininkų skaičių pakelt nuq 
60,000 iki bent 100,000.

UŽMUŠĖ MYLIMA NAŠ
LĘ IR PASIKORĖ.

ROCHESTER, N. Y..—Fr. 
Hept, 63 metų amžiaus, už
mušė savo mylimą našlę Li
liją Earlienę, 42 metų, jo
sios name ir pasikorė todėl, 
kad jinai atmesdavo jo mei
linimąsi.

2,000 ETHIOPŲ PAR
TIZANU UŽPUOLĖ

FAŠISTUSi

ADDIS ABABA. — Du 
tūkstančiai ethiopų partiza
nų lapkr. 2 d. netikėtai už
puolė Italijos kariuomenės 
būrį kelvie j Glambianą, 
srityje didžiųjų Ethiopijos 
ežerų. Smarkiame mūšyje 
daugelis liko užmušta ir su
žeista iš abiejų pusių, iki 
italai paėmė viršų. Tada 
ethiopai pasitraukė į kalnus.

Japony Policija Kankino 
Angly Jūreivius Nuovadoj
LONDON. — Anglijos 

karo laivynas atidėjo savo 
“geros valios” atsilankyma 
i Japoniją. Tai todėl, kad 
Japonijos poke, areštavo ir 
bjauriai kankino tris Angli
jos jūrininkus Keelinge, 
Formosoj. Tie jūrininkai 
buvo užsimokėję japonui ta
xi vežikui; bet jis pareika
lavo antro mokesčio. Kilo 
trukšmas. Tada vežikas pa
sišaukė policiją. Du liudyto
jai parodė, kad jūrininkai 
buvo jau užsimokėję; bet 
Japonijos policija vis tiek 
kankino juos nuovadoje, rei
kalaudama “prisipažint.”

Suėmė Du Francūzų Komu
nistus už Italų Fašistų

Apkūlimą
Paryžius. — Areštuota du 

komunistai, dalyvavę užpuo
lime ant Italijos konsulo ir 
kitų italu fašistų laike jų 
mitingo Chambery.

Darbininku minia sudarė 
smarkią demonstraciją 
prieš teismą, kurin buvo at
vesti tiedu komunistai. Žmo
nės šaukė: “Šalin Mussoli
ni!”

Shanghai, Chinija. — Mi
rė kadaise buvęs Chinijos 
ministeris pirmininkas Tuan 
Chi-jui, 72 metų amžiaus.

Senieji V adai Laužysią 
Jūrininkų Streiką 
Rytiniame Pakraštyje 
KALSHEK SAUKIA SUMAI- Tvnoa^Tosam 

KINI CHINŲ SOVIETUS diską pasiūlymą

LOYANG. — Chinijos fa
šistinis diktatorius Chiang- 
Kai-shek lapkr. 2 atsišaukė 
į šiaurinės Chinijos vadus 
susivienyt ir sunaikint Chi
nijos darbo žmonių Sovie
tus. Jis, tačiaus, nieko rim
to nedaro atmušt Japoniją, 
kuri laipsniškai smaugia ir 
grobia svarbiausias Chini
jos provincijas šiaurėj.

Hitlerio ir Italijos Sukursty
tas Perversmas Iraqe

PARYŽIUS. — Tai Mus- 
solinio ir Hitlerio propagan
da sukurstė Iraq’o armijos 
vadus nuverst to krašto val
džią pereitą savaitę, kaip 
tvirtina francūzų dienraštis 
“Echo de Paris” ir Anglijos 
darbiečių organas “Daily 
Herald.” Iraq’o valdžia bu
vo palanki Anglijai.

Iraq. Mesopotamiioi, bu
vo paskelbtas “nepriklauso
mu” kraštu 1921 m., Angli
uos globoj. Jis nepaprastai 
gausingas n a f t os-aliejaus 
versmėmis.

Įvairios žinios
Paryžius. — Pranešama, 

kad Hitlerio valdžia perkė
lė garsiausią Vokietijos dar
bininkų vadą Ernstą Thael- 
manną iš kalėjimo į koncen
tracijos stovyklą.

Ticonderoga, N. Y. — Be
medžiodamas briedžius, D. 
Hartmann atsitiktinai nušo
vė savo brolį.

Minneapolis, Minn. — Su
streikavo 400 darbininkų 
Pillsbury malūne del to, kad 
samdytojai paleido iš darbo 
128 darbininkus.

Detroit, Mich. — Vysku
pas Gallagher nežada užda- 
ryt politikoj burnos savo 
kunigui Coughlinui ir po 
rinkimų.

London. — Manoma, kad 
Mussolinis nori atstumt An
gliją nuo Franci jos ir suda
ryt prieš-sovietinį frontą su 
anglais.

Salamanca, Ispanija, lapk. 
3. — Fašistai sakosi užėmę 
Pinto miestelį į už desėtko 
mylių nuo Madrido. Ispani
jos valdžia tatai užginčija.

London. — šėlstanti aud
ra beveik pusiau perlaužė 
amerikonų tavorinį laivą 
“Bessemer Citv.” Visus 33 
jo jūrininkus išgelbėjo ang
lų valtis.

NEW YORK. — Mari- 
ninkai metė darbą jau 32 
laivuose New Yorko uoste, 
p a s k e 1 b darni “sėdėjimo” 
streiką, šitaip čia streikuo
ja apie 4,000 jūrininkų ir 
laivų darbininkų, išreikšda
mi vienybę su streikieriais 
vakarinio Amerikos pakraš
čio.

Streiką New Yorke pas
kelbė marininkų masinis su
sirinkimas pereitą šeštadie
nį, vadovaujant Jūrininkų 
Apsigynimo Komitetui su 
Jesephu Curranu pryšakyj.

Dabar viršininkai Tarp
tautinės Jūrininkų Unijos, 
priklausančios Darbo Fede
racijai. šį streiką New Yor
ke ir kitose rytinėse prie
plaukose apšaukia “neteisė
tu” b e i “komunistiniu.” 
Taip deklamuoja ypač Da
vid Grange, trečias vice
prezidentas tos unijos. Jis 
lapkr. 2 d. užreiškė, kad uni
jos valdyba pati statys 
“darbininkus” (streiklau
žius) į streikierių vietas.

SAN FRANCISCO, — 
Generalis jūrininkų streikas 
vakariniame šalies pakraš
tyje sustabdė visus laivus 
Pacific vandenyno prieplau
kose. San Francisco srityj, 
apart laivų, tapo užstrei- 
kuota ir 55 krovinių sandė
liai. Streikan išėjo dar 3,500 
laivakrovių.

SAN DIEGO, Cal., kom
panijos pasisamdė jau 2,000 
skebų laužyt marininkų 
streiką.

Jūrininkų unija atmetė 
valdžios tarpininko admiro
lo H. G. Hamleto pasiūlymą 
eiti į taikos derybas su sam- 

! dytojais. Unija sako, kad jis 
l siūlo derėtis -ir d e 1 tokių 
punktų, kuriais marininkai 
atmeta bet kokias derybas; 
būtent, jie reikalauja, kad 
kompanijos iš sykio pripa
žintų du punktu iš senosios 
sutarties: samdyt darbinin
kus tik iš unijos kontroliuo
jamų svetainių ir palikt tas 
pačias darbo valandas, kaip 
kad buvo pagal senąją su
tartį.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
KAIPO ISPANU FAŠIS

TŲ CIELIUS

Barcelona, Ispanija. — 
Dr. Ken. Loutit, galva ang
lų Raudonojo Kryžiaus Hu- 
escos fronte. Ispanijoj, liu
dija, kad fašistų lakūnai 
pirmiausiai mėto bombas 
ant respublikiečių Raudono
jo Kryžiaus ligoninių, bom
barduoja Raudonojo Kry
žiaus traukinius ir kulka- 
svaidžiais šaudo tuos, kurie 
neša sužeistus respublikos 
karius iš mūšių lauko.
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Svarbios Sukaktuvės
Paskendę prezidentinių rinkimų kam

panijoj, mes apie kitus didžiuosius dar
bus mažai teprisiminėme. Viena iš dide
lių įvykių turėsime šiomis dienomis. Juk 
Lapkričio mėn. 7 diena arti. O tą dieną 
sukanka lygiai 19-ka metų nuo pradžios 
proletarinės revoliucijos Rusijoj.

Įvykis tokis didelis, taip svarbus, kad 
jis būtinai turi būti atžymėtas. Be abe
jo, kad Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partija ir kitos organizacijos įvairiose 
vietose tam tikslui suruoš masinius mi
tingus paminėjimui taip svarbių sukak
tuvių.

Lietuviai darbininkai privalo jose da
lyvauti. Daugiau: jie privalo nuodug
niau susipažinti su Sovietų Sąjunga, su 
josios paskelbtu naujos konstitucijos 
projektu, su visas eile pasiekimų, pada
rytų laike 19-kos metų gyvavimo.

Brooklyniečiai tąsias sukaktuves mi
nės lapkričio 8-tą dieną Labor Lyceum 
svetainėje — dienraščio “Laisvės” meti
niam koncerte, kuris šiemet turės būti 
didesnis ir ryškesnis, negu kada nors.

Dėlei Liaudies Fronto Sudarymo 
Argentinoj ,

Uruguajiečių “Darbas” talpina seka
mą: “

Atsakius Argentinos radikalų partijai į 
kompartijos pasiūlymą sudaryti Liaudies 
Frontą, — Urugvajuj, ypatingai Montevide- 
juj susidarė įvairių gandų ir komentarų.

Kompartijos Centro Komitetas, atsakyda
mas į šiuos gandus, padarė šį oficialų pa
reiškimą :

Pradedant su visomis populiarėmis jie- 
gomis bendradarbiavimą demokratijos ap
gynimui, kompartija neturi jokių paslėptų 
tikslų. Partija buvo ir yra vedama gero 
noro, padėti išgelbėti tautą nuo fašistinio 
barbarizmo. Pareiškiame, kad neturime 
pretencijų bei norų, nustatyti naują, arba 
nukreipti istoriniai demokratinę radikalų 
partijos liniją arba orientaciją.

Bet priešingai: vedami mažų partijos in
teresų, norime suvienyti mūsų jėgas su kito
mis Argentinos demokratijos jėgomis, ženg
ti pirmyn žingsnis žingsnin su radikalų ir 
kitomis populiarinėmis partijomis, ne prole
tariato diktatūros įsteigimui, bet garantuoti 
Argentinoje demokratinį režimą, pagrįstą 
ištikimu ir doru tautinės konstitucijos pil
dymu. ’ .

jas išaiškindama, kad valdžia ieško būdų ir 
priemonių gauti progos užpulti visu savo 
žvėriškumu ant proletariato ir visos liau
dies.

Išanalizavęs minėto reakcininkų pasiū
lymo turinį, Partijos Centro Komitetas 
šaukiasi:.

kuogreičiausiai įstoti visu tvirtumu ir pasi
ryžimu, kurio reikalauja sunkus ir spren
džiamas kovos momentas į bendrą kovą vi
sas opozicines partijas, proletariatą, tauti
nes svetimšalių, kultūrines ir studentų or
ganizacijas ir kartu visą Urugvajaus liaudį, 
kad užkirtus kelią reakcingiausiems ir 
sprendžiamiems'diktatūros palaikytojų (pri
tarėjų) sluoksnių planams.

Iš kadaise buvusios laisvos (galima sa
kyti laisviausios Pietų Amerikoj) respu
blikos, Uruguajus kas kart vis labiau ir 
labiau virsta į reakcingą šalį. Jei visi 
laisvę mylį žmonės reakcininkams nenu
suks sprando šiuo tarpu, tai Uruguajus 
gali patapti tikrai nacišku kraštu.

Ar Pažabos Kunigą Coughliną?
Detroito katalikų diocezijos vyskupas 

Gallagher sakoma pareiškęs spaudos ko
respondentams, būk tuojau po rinkimų 
jis uždėsiąs ant demagogo kunigo Cough- 
lino galvos apinasrį ir tąjį “tėvelį” gero
kai pažabosiąs. Esą, vyskupas neleis 
jam daugiau kolioti Rooseveltą.

Reikia priminti, kad kunigas Coughli- 
nas turi labai plačią gerklę ir piktą lie
žuvį. Sakydamas kalbas, jis žodžių ne
pasirenka. Kelis kartus jis buvo užpuo
lęs prezidentą Rooseveltą tokias žodžiais, 
kokių joks kitas kalbėtojas nevartoja. 
Keliais atvejais kun. Coughlin buvo (tur
būt to paties vyskupo) priverstas atsi
prašyti prezidento, nuryti, ką išspjovė. 
Žinoma, tai nebuvo skanu, bet demago
gas kunigas Coughlinas tai padarė.

Įdomu, ar vyskupas pažabos kunigą 
Coughliną tik nuo koliojimo prezidento 
Roosevelto, ar jis bandys suvaržyti jį ir 
apskritai nuo koliojimo žmonių, kitaip 
manančių. Kun. Coughlinas labai der
gia komunistus — pastaruosius jis pasi
rengęs (taip sakė viešai) net šaudyti, jei 
tik jam būtų progos.

Jei vyskupas bandys neleisti kunigui 
kolioti prezidentą Rooseveltą, o komunis
tus ir kitus laisvai mąstančius žmones 
jam leis dergti, ant jų visaip meluoti, tai 
visvien mažai vyskupas pasitarnaus žmo
nių priimtai dorovei.

Tokį demagogą, kaip kunigas Cough
linas, vyskupas turėtų suvaldyti taip, kad 
jis nebegalėtų nieko kolioti. Iš to būtų 
naudos ir pačiai katalikų tikybai.

Iki šiol kun. Coughlinas darė gėdą 
kiekvienam doram katalikui savo tirado
mis Į>rieš sau nepatinkamus žmones.

IŠ LIETUVOS
KARMELITŲ PLIAŽE GY

VENO ATSISKYRĖLIS 
ŽMOGUS - AMERIKONAS

NATŪRALINIS GYVEN
TOJŲ JUDĖJIMAS.

Reakcingi Pasimojimai Uruguajui
Montevideo lietuvių darb. laikraštis 

“Darbas” įtalpino to krašto Komunistu 
Partijos Centro Komiteto į žmones at
sišaukimą reikale gynimosi nuo reakci
ninkų pasimojimų. Atsišaukimo pradžia 
skamba:

Pavojingiausio Liaudies demokratinių lai
svių priešo, pono Luiz Alberto de Herrey i 
frakcija—įnešė parlamentan įstatymo pre • 
jektą, nukreiptą prieš kompartiją, visas opc • 
zicines partijas ir organizacijas. Jeigu mi
nimas įstatymas bus parlamento priimtas, 
tai kompartija su visomis opozicinėmis par
tijomis, syndikatais, populiariais uni versit'- 
tais, svetimšalių ir studentų Centrais,—be
matant taps nublokšta į nelegalumą. Taip i 
bus ištremti iš Urugvajaus visi svetimš i- 
liai darbininkai turintieji progresyves idė
jas.

Šie Herreros tikslai yra aiškūs: apsivalius 
nuo opozicijos turėti galimybę laisvomis ra i- 
komis pildyti savo kompromisus su imperi i 
listais ir parduoti Urugvajų svetimiems k i- 

* pitalistams,—kartu sugriauti bepradedanti 
organizuotis populiarų Liaudies Frontą.

Kompartija tapo išnetyčių neužklupta : v 
minimu reakcionierių ir valdžios įstatyr c 

- projektu. Proletariška spauda plačiai ra ;ė 
apie šias reakcionierių valdžios makinau-

Vaikus ir Moteris!
Ispanijos fašistai pradėjo atakas ant 

vaikų ir moterų. Išsikėlę augštai padan
gėse (vokiečių ir italų fašistų orlaiviais) 
virš Madrido, jie leidžia bombas į, vaikus 
ir moteris ir žudo juos. Pastaromis die
nomis arti 300 vaikų ir moterų išžudyta.

Valdžios jėgos, aišku, galėtų panašiai 
padaryti priešo teritorijoj. Bet respubli
kos valdžia žino, kad jeigu ji šitaip šau
dys beginklius, nieku nekaltus vaikus ir 
moteris, tai ji (1) gali susikelti prieš sa
ve žmones ir (2), svarbiausiai, ji be rei
kalo naikins savo šalies piliečius.

Dėlto valdžios jėgos, darydamos iš oro 
atakas ant priešo pusės, diriguoja jas į 
karines vietoves, į orlaivių stovyklas ir į 
kitas panašias vietos, griežtai karinio po
būdžio.

Fašistams, žinoma, nerūpi žmonių gy
vybės. Jiems nerūpi šalies ateitis. Jie, 
pagaliau, jau žino, kad liaudis prieš juos. 
Dėlto jie ir žudo, naikina beginklius gy
ventojus. Jie pūstija viską, ką pagro
bia.

Kuniginė spauda, rašydama apie tuos 
baisius fašistų žygius, nei žodeliu jų ne
pasmerkia. Jiem šimtai nekaltų vaikų ir 
moterų—niekai. Bet jiems svarbu kuni
gija, kuri su ginklu rankoje, kauja res
publikos gynėjus. Jei kur nors mūšiuo
se žuvo kunigas ar vienuolis (gal būt su
šaudęs jau ne vieną respublikos gynė
ją); tai mūsiškė ’ klerikalų spauda dėlto 
plyšta rūstybe.

Svarbu priminti ir tai: Ispanijos augs 
toji katalikų dvasiški j a laimina fašistus, 
šventina jų ginklus, orlaivius ir kitus 
įrankius, kuriais šie žudo nekaltus žmo-

KAUNAS.—Karmelitų plia
že, bufeto būdelėj buvo pada
rytas nedidelis rūsys vaisvan
deniams sudėti. Po maudymo
si sezono tas rūsiukas paliko 
tuščias.

Spalio mėn. 11 d. aplink tą 
vietą lakstydami vaikai ir po 
buvusį bufetą belandžiodami 
pastebėjo rūsyje krebždant 
kaž-kokį gyvą, daiktą. Vaikai, 
išsigandę, parbėgo namo ir 
apie radinį pranešė tėvams. 
Pagaliau duota žinia policijai. 
Policininkas nuėjo į buv. pliažo 
bufeto rūsį ir čia rado besivo
liojantį žmogų. Rūsio gyven
tojas apžėlęs barzda ir ilgais 
plaukais, išdžiūvusios jo lūpos 
ir tik žybčioja akys, žmogus 
taip buvo išalkęs ir nusilpęs, 
kad atsikelti nebepajėgė ir į 
šalis vartėsi tik liemeniu, al
kūnėmis pasiremdamas. Ta
čiau, atrodė, jis yra pilnoj są
monėj ir klausiamas atsaki
nėjo: esąs Aleksas Spaitys— 
36 met. amž., iš Biliūnų km., 
Skapiškio v., Rokiškio aps.

Prieš porą mėn. jis atvažia
vęs į Kauną geresnio gyveni
mo ieškoti. Atvažiuodamas at
sivežęs 700 lt. Kaune susidėjęs 
su gerais vyrais, kurie kalbėję 
tik francūziškai. Su tais še
šiais gerais vyrais Spaitys ir 
apsigyveno šiame rūsyje. Kurį 
laiką bendrai pagyvenus, “ge
ri vyrai”, vienas po kito rūsį 
apleidę, o Spaitį vis laikę ir 
maitinę. Maisto pristatymas 
kasdien ėjęs vis silpnyn. Pas
kutiniuoju metu Spaičiui tie jo 
draugai atnešdavo kas antrą 
dieną tik kavos su duona. 
Spaičio 700 lt. irgi nepastebi
mai ištirpę.

Rūsyj Spaitys rastas apsi- 
kandęs duonos gniužulą. Sa
kosi, jau pusę dienos tą gniu
žulą burnoje voliojas, bet ne
galįs nuryti—seilių nesą.

Toliau klausiamas Spaitys 
pasipasakojo, kad prieš dve
jus metus jis sugrįžęs iš Ame
rikos, o prieš vykdamas į 
Kauną Rokiškio apskrityj dir
bęs prie miškų eksploatacijos 
darbų. Jo drabužiai užsieninės 
medžiagos ir dar geri, tik guo
lyje suvolioti; geri viršutiniai 
ir apatiniai marškiniai, pusba
čiai, du šilkiniai kaklaraiščiai 
ir kt. rodo, kad anksčiau jo 
gerai gyventa.

Pasą sako turįs, bet guoly
je ilgai rausės ir negalėjo su
rasti.

Kas tie jo buvę draugai “ge
ri vyrai” dar neišaiškinta.

A. Spaitys paguldytas mie
sto ligoninėn. Jo asmenybė ir 
ar normalus—-tiriama. I

Per 8 men. šiemet priaugo
19.757 gyventojai

KAUNAS.—Centr. stat. biu
ro duomenimis, šiemet per 
rugpjūčio mėnesį visoje vals
tybėje buvo 1.219 jungtuvių 
(1935 m.—1.161, 1934 m.— 
920), gimė 5,232 kūdikiai 
(1935 m.—4,514, 19Š4 m.— 
4,855), mirė 2,918 asmenų 
(1935 m.—2,281, 1934 m.— 
3,712) ir priaugo 2,314 asm. 
(1935 m.—2,233, 1934 m.— 
1,143).

Lyginant praėjusių dvejų 
metų to pat mėnesio vidurkiu, 
jungtuvės padidėjo 17,2%, gi
mimai—11,7% ir natūralinis 
prieauglis—37,1%, o mirimai 
sumažėjo 2,6%. •

Iš viso šiemet per pirmus 8 
mėn. buvo 13,338 jungtuvės

(1935 m.—13,096, 1934 m.— 
12,842), gimė 42,456 kūdikiai 
(1935 m.—39,233, 19.34 m.— 
41,571), mirė 22,699 asm. 
(1935 m.—24,099, 1934 m.— 
23,827) ir priaugo 19,757 as
menys. (1935’ m.—15,134, 
1934 m.—17,744).

Lyginant su praėjusių dvejų 
metų tų pat mėnesių vidurkiu, 
šiemet jungtuvės padidėjo 
2,8%, gimimai—-<5,1% ir natū
ralinis prieauglis—20,2%, o 
mirimai sumažėjo 5,3%.

Iš gimusių rugpjūčio mėnesį 
6,3% buvo gimę nemoterystė- 
je (1935 m. — 7,0%, 1934 m. 
—7,1%). Iš visų gimimų šie
met per pirmus 8 mėnesius gi
musieji nemoterystėje sudarė 
7,0% (1935 m.—7,4%, 1934 
m.—7,5%).

bus pirmas toks gražus paren
gimas Torringtone. Koncertas 
prasidės 7 vai. vakare, po tam 
bus vakarienė ir šokiai. Tiktai 
pagalvokite: viskas tiktai už 
vieną dolerį įžangos.

Parengimas įvyks Lietuvių 
Svetainėje ant Beechwood 
Ave., Torringtone. Taip pat 
mes tariame širdingą ačiū 
Torringtono Lietuvių Pašalpi- 
nio . Kliubo nariams, kad jie 
tiek daug mums pagelbsti.

Sekr. Julė Budeliutė.

Providence, R. I.

SUĖMĖ TELŠIŲ MIESTO 
TARYBOS NAR|

KAUNAS. — Saugumo poli
cija areštavo Telšių m. tary
bos narį Domą Ročių ir perda
vė vietos komendantui.

LAIŠKAS IŠ FRANCUOS
Kada aš gyvenau Franci j o j, 

mieste Villerupt, tai 1928 me
tais atvyko keli politiniai emi
grantai iš Lietuvos — draugas 
Šneideris ir. draugas Ulevičius. 
Jiems atvykus buvo tuojaus 
sukurta lavinimosi ratelis, ku
ris labai gerą įtaką turėjo tarp 
Vilerio lietuvių. Kadangi poli
cija nedavė leidimo, tai vei
kėm slaptai, tik ne ilgai. Lie
tuvos valdžia sužinojo, kad 
Francijoj Villerio miestelyj 
randasi virš 100 lietuvių dar
bininkų, tuojaus pasiuntė pro
vokatorių kunigą Kurpavičių, 
buvusį žemės ir miškų tvar
kytoją. Jam atvykus į Villerį, 
vyrai jo visai nesileido artyn, 
ir nieko gero negirdėjo del 
savo biznio, vien tik reikala
vimus, kad grįžtų greičiau Lie
tuvon ir kad nešaudytų darbi
ninkus, paliusuotų politinius 
kalinius, sušelptų politinių ka
linių šeimynas ir tt. Bet atsira
do keletas asmenų, kurie pa
siūlė kunigui išklausyti jų 
nuodėmes bei prasižengimus 
prieš religiją. To Kurpavičiui 
ir reikėjo, dėlto jis ir atvažia
vo. Kurpavičius išvažiuoda
mas pagimdė keletą provoka
torių, kurie mus pradėjo se
kioti ir pranešti policijai. Kar
tą provokatorius užvedė poli
ciją į mūs susirinkimą, tapo 
areštuoti d. Šneideris ir d. Ule
vičius ir tuojaus išdeportavo 
(Ulevičių Argentinon, Šneide
rį Sovietų Sąjungon).

Kiti lietuviai nelaukė de
portavimo, prieš areštavimą 
pasišalino toliau į Francūziją 
ir gyvena iki šiai dienai, jau 
pradeda atbusti.

Mano buvo sunkus gyveni

mas, nes išbuvau Afrikoj 5 
metus atsiskyręs nuo lietuvių 
darbininkų. Ačių “Vilnies” ad
ministracijai, kuri man siuntė 
laikraštį veltui.

šiais metais rugpjūčio mė
nesį buvau nuvykęs į Villerį. 
Taip pat pakvietė ir į policiją, 
bet kaip pasakiau, kad esu 
Francijos pilietis ir parodžiau 
dokumentus, tai pasidarė švel
nesni ir tuoj paliuosavo, tik 
paklausė, ar dar vis priklau
sau prie Komunistų Partijos.

Villeryj randasi apie 100 
lietuvių darbininkų, bet neturi 
nei jokio darbininkiško laik
raščio, nei knygos. Kelis kar
tus buvo nuvažiavęs iš Pary
žiaus kun. Blaveščiunas. Jis ten 
įsteigė Vyčių Draugiją, kurioj 
randasi 15 narių. Vyčių drau
gijos pirmininkas pakvietė 
mane pasikalbėt, bet prašė, 
kad pusvalandį palaukčiau. 
Mat, jis nuėjo' ant drąsos iš
mesti porą gurkšnių. Atėjęs 
visai girtas prašė, kad eitume 
į karčiamą pasikalbėt. Neno
rėjau eiti, bet norėdamas su
žinoti apie Vyčių draugijos pa
matą, sutikau.

Pradėjo skustis, kad revizi
jos pirmininkas nario duokles 
nemoka ir narius dar kalbina, 
kad duoklių nemokėtų. Sako, 
kam mums ta draugija reika
linga. Ana, Blaveščiunas atva
žiuos iš ' Paryžiaus, pinigus 
pragers ir liks Vilnius len
kams. Gal būtų ką daugiau 
papasakojęs, bet taip buvo nu
silesęs ir užmigo, tai papra
šiau, kad eitume namon, nes 
karčiamoj nepatogu ant stalo 
seilėtis.

Kalbėjau ir su rimtais dar
bininkais. Pasižadėjo įstoti į

Spalių 14 d. einant gatve 
pas gydytoją tapo suparaly- 
žuotas Frank Gurauskas. Bu
vo nugabentas ligoninėn ir mi
rė 17 d. spalių. Palaidotas 
spalių 21 d. su bažnytinėmis 
apeigomis St. Frances kapi
nėse.

F. Gurauskas pribuvo į šią 
šalį 1914 metais. Iš Lietuvos 
paėjo žydeikių miestelio. Mi
rė sulaukęs 52 metų amžiaus. 
Girdėjau, kad Lietuvoje pali
kęs moterį ir sūnų.

Mirė žmogus tai mirė, bet 
tas stebėtina, kad nors velio
nis visą gyvenimą buvo laisvų 
pažiūrų ir mylėjo laisvą lite
ratūrą skaityti ir kol dar ga
lėjo kalbėti prieš smertį, tai 
prašė laisvai palaidoti, tačiau, 
kada jau buvo bespėkis ir be 
sąmonės, giminės suėję pašau
kė kunigą ir palaidojo su ba
žnytinėmis apeigomis. Kiek aš 
sužinau, tai Gurauskas buvo 
pasiturintis žmogus. Kalbama, 
kad turėjo virš dešimt tūkstan
čių dolerių. Užtat, turbūt, ir 
kunigas pasiskubino pagelbon.

Mažai Žinantis.

“Mes nenorime fašizmo”, šaukė 100,000 Anglijos 
darbininkų-anti-fašistų, kurie susirtiobilizavo Londono 
darbininkų ir žydų distriktuose, kad pakirtus kelią fa
šistų demonstracijai. Darbininkai gerai išpėrė kailį fa
šisto Sir Oswald Mosley’o pasekėjams-juodmarški- 
niams, o pribuvus policija, be diskriminacijos, daužė 
galvas, kaip kad atvaizduoja šis paveikslas.

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją.

Waterbury, Conn.
4

Keli mėnesiai atgal čionai 
pradėjo organizuotis didžiųjų 
šapų darbininkai į Internatio
nal of Mine, Mill, and Smel
ter Workers Uniją. Praeitą 
antradienį, 27 d. spalių, turėjo 
masinį mitingą, 53 Spencer 
Ave., Socialistų svetainėj.

Daugelis darbininkų prisi
rašė į uniją, bet lietuvių labai 
mažai matėsi tame mitinge ir 
abelnai labai mažai lietuvių 
priklauso unijai. Kame prie
žastis, tai nežinia, nors lietu
viai papratę girtis, kad labiau
sia yra susipratusių tauta, bet 
šiame svarbiame darbe labai 
prastai pasirodo. Atrodo, kad 
lietuviai turi geriausias sąly
gas dirbtuvėse, bet kaip gyve
nimas parodo, tai lygiai tos 
pačios sąlygos, kaip ir kitų 
tautų žmonių.

Mano supratimu, tarpe lie
tuvių turėtų būti unijinis klau
simas keliamas draugijų susi
rinkimuose. Iki šiol daugelis 
lietuvių darbininkų visai neži
no apie uniją. Mat, tas daly
kas nėra diskusuojamas per 
susirinkimus. Reporteris.

Torrington, Conn.
Mūsų Torringtono Lietuvių 

Jaunuolių Choras susitvėrė 
birželio mėnesį šių metų. Vos 
tik keturi mėnesiai kaip esa
me susiorganizavę, bet mums 
labai gerai sekasi ir turime 
apie 45 narius. Mūsų moky
tojas yra C. Strižauskas iš 
Waterbury, kuris chorą veda 
veltui. Už tai mes esame jam' 
labai dėkingi.

Lapkričio 25 d. mūsų cho
ras rengia didelį koncertą, va
karienę ir šokius. Drg. Cle- 
menso Strižausko orkestrą iš 
Waterburio grajys. Taigi, šir
dingai kviečiame Torringtono . 
ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti mūsų parengime.

Nors mes esame jaunas cho
ras, bet mes manome, kad šis

VĖL COUGHLIN-LEMKĖ 
REMIA LANDONĄ

ALBANYTnT y. — Ka
dangi Lemkes-kun. Coughli- 
no Union Partijėlė negalėjo 
teisėtai įsiregistruoti New 
Yorko valstijoj šiem rinki
mam, tai jiedu šaukia savo 
šalininkus balsuot už fašis
tinį republikonų kandidatą 
Landoną, žinomą streiklau
žį ir priešą visokios bedar
bių apdraudos.

Klaidų Atitaisymas

nes ir vaikus. Kunigija skelbia, būk die
vas einąs su fašistais, dievas jiems pade
dąs ir padėsiąs. Katalikai darbininkai 

turėtų tuomet paklausti savo dvasiški jos

šio paaiškinimo: Kodėl gi tas dievas to
kis baisus? Kodėl jis padeda fašistams 
naikinti šimtus nekaltų Madrido moterų 
ir vaikų?!

“Laisvės” No. 257 paskelb
tose K. P. aukose yra aukos iš 
Lawrence, Mass., kurias pri
siuntė drg. A. Taraška, $10.50. 
Ten praleista pažymėjimas, 
kad tos aukos yra ne Komu
nistų P a r t i jos Rinkimų 
Kampanijai, bet I s pan ijos 
liaudies kovai prieš fašistus. 
Aukas perdavėme Ispanijos 
liaudies reikalams ir klaidą 
atitaisome.

D. M. š.
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Darbininke ir Seimininke
Ispanijos Liaudies Kova Ir 
Motery Dalyvavimas Joje

L. LIEPA.
Ispanų liaudies kova smarkiai 

vystosi. Nežiūrint fašistinių val
stybių intervencijos, nežiūrint 
fašistinių valstybių pagelbos Is
panijos fašistams-sukilėliams— feodalizmu keliu, 
liaudies kovos jėga dar nesulau- j 
žyta, liaudis 
naši dvikovoj su fašizmu.

Fašizmas 
respublika — 
visuomenės jėgas vienoj ar kitoj sunkiu jungu gulėjo ant darbo 
barikadų pusei. ! masių pečių. į

Kodėl Ispanija vis tebebuvo 
atsilikus šalis, pakalbėsime šia- 

skyriuje ateinantį trečiadie-

panijos buržuazija, būdama sil
pnutė, nesirįžo vesti mases į ko
vą prieš feodalizmo liekanas, 
pati nueidama kompromisų su 

. Buržuazinės 
revoliucijos klausimų neišriši- 

didvyriškai 'kau- mas padarė šalyj ypatingą fe- 
‘ odaliniai-pramoninių santikių 

arba demokratinė persipynimą, surišo visą prieš- 
štai kas skirsto I taravimų mazgą, kuris be galo

pas mus, savyšalpinės ir kitų 
darb. organizacijų nares, turi 
būti viena rimta mintis — gau
ti daugiau naujų narių. Kas gi 
rūpinsis mūsų, darbininkių, rei
kalais, jei ne mes pačios. Budė- 
kim, draugės! Paduokim viena 
kitai ranka ir dirbkim ši nau
dingą darbą — organizavimą 
darbininkių j klasinį veikimą už 
pagerinimą savo būvio!

O. Lesnikauskienė.

E. Vilkaite Kalbės Per 
Radio, Brooklyne

Už fašizmą stovi dvarininkai, 
stambioji dvasiškija, stambi 
buržuazija ir karininkija.

Už demokratinę respubliką ■ 
piliečių karo fronte kovoja Is
panų prelotariatas, karžygiško
sios Ispanų Komunistų Partijos 
vedamas, valstiečiai, pavergtos 
tautos, smulkioji 
darbo inteligentija 
buržuazijos dalis.

“.... Kova, kuri 
mente vystosi mūsų šalyj,—tai 
demokratinės Ispanijos kova, li
beralinių ir respublikinių jėgų 
frontas prieš reakcines ir fašis
tines jėgas, kurios nori mūsų 
šalyj nustatyti teroro ir kru
vinojo smurto režimą, pardavi- 
kiškai j ieškant pagelbos užsie- 
nyj” (Dolores).

Viso pasaulio akys nukreiptos 
šitai kovai. Viskas kas yra pa
žangaus ir doraus linki ispanų 
liaudžiai laimėti šioj kovoj, nes 
“Ispanijos paliuosavimas nuo 
fašistinių reakcionierių jungo 
nėra privatinis ispanų dalykas, 
o — bendras visos pažangiosios 
ir progresingosios žmonijos da
lykas” (Stalinas).

Už ką gi kovoja ispanų liau
dis, kokius tikslus ir uždavinius 
turi ispanų revoliucija?

Nustatymui šitam pažiūrėki
me, koki klausimai "A daugiau 
rūpi ispanų l'a

Pirmiausias ir pats svarbiau
sias Ispanijoj klausimas — tai 
agrarinis klausimas. Ispanija 
yra žemės ūkio šalis. Didžiuliai 
žemės plotai yra stambių žem
valdžių rankose. Šalyj viešpa
tauja dar feodaliniai santikiai 
žemės ūkio srityj. šitie santikiai 
stato valstiečius į labai priklau
somą nuo stambių žemvaldžių 
padėtį, labiausiai pavergimo pa
dėtį.

Antrasis klausimas — tai 
tautinis klausimas. Katalonija 
Ispanijos istorijoj žinoma savo 
tautiniu separatizmu. Kataloni- 
jos liaudis smarkiai neapkentė 
Kastilijos dvarininkų, po kurių 
jungu jie buvo. Baskų provinci
jos, kurios smarkiai kentė Ispa
nijos žemvaldžių jungą, Galici
ja ir kit. Ispanijos žemvaldžiai 
ir kunigai pjudė šitas tautas 
tarp savęs, tuom stengėsi dar 
labiau jas pavergti. Tautų apsi
sprendimo teisė, kurią dabar 
paskelbė refepublikos valdžia, 
jungia šitas tautas į brolišką 
sąjungą — į kovą už demokra
tiją.

Trečias klausimas — tai klau
simas apie bažnyčias. Bažnyčios 
lošė šalyje didelę politinę ir eko
nominę rolę. Bažnyčios ir vie
nuolynų rankose buvo didžiu
liai žemės plotai, kapitalai. Pati 
bažnyčia yra tampriai surišta 
su finansiniu kapitalu.

Ketvirtas klausimas — tai 
armijos klausimas. Ispanijoj la
bai išsivysčius kariškija, kuri 
dvarininkų ir vienuolynų palai
koma, siekia valdžios. Visoki 
karo generolai vykdo dvarinin
kijos, stambiosios buržuazijos 
užgaidas, jie plukdo šalį darbo 
masių kraujuose.

Šituos klausimus imasi spręsti 
demokratiniai revoliucinė Ispa
nijos valdžia.

šitie klausimai yra buržuazi
nės revoliucijos klausimai. Ko
dėl gi jie iki šiol nebuvo išrišti?

Priežastis glūdi silpnam pra
moniniam šalies išsivystyme. Is-

buržuazija, 
ir vidutinės

šitam mo-

me
nį.

šioje

Elzbieta Vilkaitė, ALDLD. 
Moterų 81-mos kuopos veikėja, 
per radio duos įdomią paskaitą1 
apie kūdikių priežiūrą. Jinai 
dirba slaugės profesijoj ir ypa
tingai specializuojasi moterų ir 
vaikų priežiūros srityje. Ją gir
dėsim šį pirmadienį, 9 lapkričio, 
1:30 dieną, iš stoties WMBQ 
(1500 klcs), Brooklyne, p. Gin- 
kaus vedamu laiku.

Iš tos pat stoties, ALDLD

Cleveland, Ohio
Iš Corlett Apylinkės.

Jau 7 mėnesiai, kaip
apylinkėj, su d. Mažansko pa- 
gelba, įsikūrė atskira LDS mo- Moterų 81-mos kp. pakviestos, 
terų kuopa iš 9 narių. Visos 
manėm, kad sunku bus kuopą 
palaikyti todėl, kad neskaitlin
ga, o dar rados draugių, kurios 
mūsų tam darbui buvo priešin
gos, sakė, kad pakenks gyvavi
mui ALDLD 57-tos kuopos, ku
ri čia randasi.

Bet mes kūrėm kuopą ne su 
manymu pakenkti kitom dar
bininkiškom organizacijom, nes 
ir mes pačios kuo ne didžiumoj 
esam ALDLD 57 kp. narės. Mes 
visom darb. organizacijom dar
buojamės ir linkim jom gyvuoti 
ir bujoti. Mūsų visų buvo vie
nas manymas, kad būtinas rei
kalas čion turėt moterų kuopą, 
nes randasi nemažai lietuvių 
darbininkių moterų, kuriom su
sidarytų proga prie jos prigulė
ti ir veikti auginimui mūsų dar
bininkiškos savišalpinės organi
zacijos.

Įsteigus atskirą moterų kuo
pą susidarė mums proga lavin
tis ir plačiau veikti tarp šios 
apylinkės darb. moterų. Nors 
vasaros sezoną neišsijudinom į 
smarkesnį veikimą, bet visgi 
prirašėm prie kuopos 5 naujas 
drauges ir turėjom 1 parengimą 
drauge su ALDLD 57 kuopa, 
kuris davė pelno $24, po $12 at
skirai kuopai.

Lapkričio 28 rengiam vaka
rienę Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave.

LDS 138-tos kuopos draugės 
pasidalinom rašyti į laikraščius 
iš mūsų veikimo. Viena rašys į 
“Vilnį,” antra — į “Tiesą,” aš 
—į “Laisvę.” Pradedam šiek 
tiek veikti.

Bet čia turiu pasakyti, kad 
mes, draugės, iki šiol mažai dar
bavomės kuopos auginimui. Šio
je apylinkėje galima išauginti 
moterų kuopą skaitlinga. Tad

seniau kalbėjo M. Valilionienė, 
o paskiau K. Petrikiene, a b i 
apie įvairių valgių vertybę ir 
gaminimą.

Tuo pat laiku, pirmadieniais, 
iš tos stoties tankiai kalba 
daktarė Aldona šliupaitė.

ir

Iš Schuylkill Pavieto
Bedarbių Judėjimas ir Moterys

Šioje kietųjų anglių apylinkė
je per pastaruosius kelis metus 
gerai veikė Bedarbių Tarybos. 
Skyriai susitvėrė Shenandoah, 
Frakville, Port Carbon, Potts
ville ir Minersville. Daug kovų 
perleido ir daug kartų tekdavo 
sukoncentruoti spėkas ir likt 
laimėtojais. Turėjo maršavimus 
į pavieto sostinę Pottsville. Į 
šaukiamus bedarbių suvažiavi
mus visuomet buvo siunčiama 
skaitlinga delegacija.

Bedarbių Tarybos šiuose mai- 
nierių miesteliuose daug evikci- 
jų sustabdė ir daugeliui nu
skriaustų šeimynų pašalpą iš 
valdžios išreikalavo. Kiekvieną 
menesį apskričio taryba laiky
davo susirinkimus (konferenci
jas) Pottsvillėj. Tose konferen
cijose būdavo pravedama darbi
ninkų klasei naudingi tarimai. 
Pavyzdžiui, nutardavo, kad ta
rybos parsitrauktų bundulius 
darbininkiškos literatūros ir 
platintų. Ir su tuo gerai sekėsi.

Pavieto taryba taipgi išsiko
vojo teisę laikyti susirinkimus 
bendrai su pašalpos įstaigų vir
šininkais. Nors pastarieji labai 
to neapkentė, bet mūsų delega
cija privertė tuos ponus ne tik 
klausyti mūsų skriaudų, bet ir 
išpildyti reikalavimus. Tuose 
bendruose susirinkimuose mūsų

dclegacija sudarydavo didžiumą, i 
išsirinkdavo savo pusės pirmi-1 
ninką.

Kuomet pašalpos viršininkai ’ 
pradėjo atiminėti pašalpą tiem,! 
kurie neprigulmingai kasė ir: 
pardavinėjo anglį (butleigino), i 
tuomet didelė apskričio tary-; 
bos delegacija nuėjo ir užpro-! 
testavo, pagrasino demonstraci
ja.

Mūsų delegatai sako: “Duoki
te mums daugiau pašalpos, tai 
mes nelįsime po žeme tų anglių 
kasti. Jūs tik tokią pašalpą te- 
duodate, jog mes negalime nei! 
pusbadžiai pragyventi.” Tuomet j 
pašalpos viršininkus privertė j 
prižadėt nepersekioti.

Mainierių moterys neatsiliko 
nei žingsnio nuo kovų. Moterys1 
dalyvauja suvažiavimuose, al
kanų maršavimuose. šioje apy-| 
linkėję keliose' tarybose mote
rys sekretoriauja, aktyviai da
lyvauja skundų komitetuose. 
Kur nepasisuksi, visur jas ma
tysi lošiant svarbią rolę. Jos 
ruošia parengimus, dalina lape
lius. Kur vyrai neprieina, ten 
moterys darbą padaro. Mušasi 
su šerifais ir policija prie evik- 
cijų ir ant pikieto. Matomai, 
pasunkėjęs gyvenimas išveda 
moteris iš virtuvės. Kuomet vir
tuvėj nebelieka kas virti, tą syk 
darbininkės priverstos eiti, į ko
vos lauką.

Nekurtos prasilavino bedaly- 
vaudamos bedarbių judėjime, 
įstojo į Komunistų Partiją ir 
joje veikia. Nekurtos Pottsville 
draugės rašinėja į “Daily Wor
ker.”

Pirmiau sakydavome, kad tik 
mes, ateivės, tepriklausome K. 
P., bet dabar jau kitas istori
jos lapas. Meš turime K. P. ir 
draugių amerikonių. Džiaugia
mės, kad Komunistų Partijos 
vadovybė įtraukė moteris į 
kelią kovų už pasiliuosavimą iš 
turčių priespaudos.

II. Arminienė.

Brooklyn© Moterys 
Mokinasi

Spalio 28 į kalbėjimo pamoką 
susirinko mažiau draugių, negu 
į pirmą, tačiau ir šį kartą su
sirinkusios nenusivylė. Kas įdo
miausia, kad jau turėjom ne 
kalbėjimo teoriją-instrukcijas, 
bet kalbėjimo praktiką: dvi 
draugės padarė įvadą, paskiau 
visos diskusavo.

Šį kartą tema buvo apie Is
paniją. Pasakyti po "įvadą buvo 
paskirtos E. Vilkaitė ir S. Pet
kienė. Jos pareigą atliko pagir
tinai; pirmoji palietė daugiau 
istoriškąją-teoretinę pusę, o an
troji — suteikė puikių faktų iš 
einančių didvyriškų kovų prieš 
fašizmą.

Pamokos įvyksta kas trečia
dienį, “Laisvės” viršutinėj sve
tainėj.

MERGINOS - MOTERYS KOVOJE Už ISPANIJOS LAISVĘ

Šios jaunos merginos eind svarbesnę pareigą, negu šokį prie kastanečių, 
kliksėjimo. Jos už akmenų pasislėpusio s šaudo priešus arti Huesca, Aragon 
fronte, nesenai buvusiuose mūšiuose. Keli mėnesiai atgal daugelis iš jų vie
nos nebūtų rizikavusios iš stuboš išeiti, nes tas Ispanų merginoms buvo skai
toma nepadoru ir pavojinga. Dabar jos gelbsti savo vyram žūt-būtinoj kovoj ' 
prieš fašistus.

NESIMATO NEI VIENO BADAUJANČIO ARMĖNO.

.###& ą

Smagūs ir sveiki-sveikutėliai mokyklos vaikai Erivarie, Sovietų Armėnijos sostinėj, 
turi įvalias linksmybių sporto parade. Jiems toli karo laikų badas ir persekiojimai, ku 
riuos pergyveno jų tėvai. Armėnija yra viena respublikų, sudarančių Sov. Sąjungą.

Sovietų Sąjunga yra palyginamai dar jaunutė šalis. Ateinantį šeštadienį, 7-tą lapkri
čio, ji apvaikščios vos 19 metų gyvenimo S ovietų sistemos. Tikrai įdomu, kaip Sovie
tai taip trumpu laiku perkeitė net pačios mūsų žemelės veidą. Ji dabar duoda įvalias 
duonos savo dirbėjams.

Atsiminus Praeitį
Čion kalbėsiu apie 1916 me

tus, kuomet įvyko LMPS Pir
mas Suvažiavimas. Tai buvo 
istorinis įvykis Amerikos lietu
vių moterų tarpe.

Nežinau, kaip kitos draugės 
apie tai atsiliepia, bet man tas 
atsiminimas yra brangus. Lie
tuvių progresyvių moterų pir
mas s u v a ž i a vimas sutraukė 
vienmintes drauges į vieną di- 
delį būrį, kad pasitarti moterų 
reikalais, kad išdirbti planus at
eities darbuotei.

14 gražių knygų ir brošiūrų, 
daugiausia moterų reikalais. Tai 
gražus darbas ar ne?

Trejetą metų atgal LDSA 
(pirmiau buvęs LMPS), 
vienijo 
ninku 
bendra 
zacija,
tos darbą, leidžia trimėnesinį 
žurnalą “šviesą” ir knygas. Šie
met išleido puikią knygą “Gam
ta ir žmonės.”

Prie pabaigos, leiskite man,

susi- 
su Am. Lietuvių Darbi- 
Literatūros Draugija, 
vyrų ir moterų organi- 
ir bendrai veda apšvie-

draugės, pasakyti štai ką: Kas 
nedirba, tas klaidų nedaro. Iš 
klaidų mes kartais daug pasi- 
mokinam. Mano nuomone, ap- 
vienijant LDSA su ALDLD rei
kėjo griežtai reikalauti palikti 
moterų atskirus susirinkimus. 
Tas nepadaryta.

Tačiau aimanuoti del to nėra 
reikalo. Dabar visos buvusios 
LDSA narės pasiimkim sau už 
pareigą tęsti mūsų pirmtakūnių 
pradėtą kilnų moterų organiza
vimo darbą pirmyn. Kalbinkime 
moteris stoti į ALDLD. Kur yra 
galimybės, tverkim atskiras AL 
DLD moterų kuopas.

A. Bieliauskienė.

S u v a ž i a vusios draugės iš 
13-kos skirtingų kolonijų, jau
nos ir suaugusios, visos jautė
mės kaip vienos šeimynos na
rės, visos žinojom tikslą šio su
važiavimo, kad . darbininkėms 
moterims reikia organizuotis, 
nes gyvenimas įrodė, kad visos 
darbininkų klasės yra vienodi 
reikalai. Ir suvažiavimas savo 
priimtom rezoliucijom ir tari
mais nutiesė pagrindą tolimes
nei darbuotei kartu su tuolai
kine Socialistų Sąjunga.

Taip pat nutarta užmegsti 
tampresni ryšiai su Škotijos 
darbininkių moterų judėjimu.

Išleidimas laikraščio “Mote
rų Balsas” sukėlė dar didesnį 
entuziazmą moterų tarpe ir su 
padvigubinta energija pradėjo 
tvertis moterų kuopos. Pasek
mėje to, moterų organizacija at
liko didelių darbų savo gyvavi
mo laikotarpyje.

Reikia nepamiršti ir to, kad l 
moterų organizacijos augimui 
daug prisidėjo “Kovos” ir 
“Laisvės” pasidarbavimas. Ypa
tingai “Laisvė” nuoširdžiai sto
vėjo už moterų organizaciją, 
kuri savo laiku turėjo apie 
2,500 narių.

Bet negalima sakyti, kad vis
kas ir visada ėjo jau taip švel
niai. Laikais buvo kivirčių, pa
siskirstymų politiniais klausi
mais. Tarpe kairiųjų ir dešinių
jų santikiai buvo gana įtempti. 
Ii’ tik LSS Dešimtas Suvažiavi
mas, kuris priėmė Komunistų 
Partijos platformą, išnešė rezo
liuciją, reikalaujančią, kad LM 
PS pasiduotų pilnąi K. P. kon
trolei. Nors minėta rezoliucija 
nepraėjo LMPS kuopų balsavi
mu, bet 90-tas nuošimtis narių 
stovėjo už minėtą rezoliuciją.

Kaip viskas, taip ir LMPS 
nestovėjo ant vietos. Jo kuopos 
sulošė didelę rolę darbininkų ju
dėjime, ypatingai, kada Komu
nistų Partija nuėjo į pogrindinį 
veikimą. Jos rengė prakalbas, 
rinko aukas įvairiems reika
lams, platino literatūrą. Jos at
liko tą darbą, kurį tuom laiku 
negalėjo viešai dirbti Komunis
tų Partija. Dar daugiau, jos rū
pinosi vaikų mokyklėlėm, stei
gė lavinimosi vakarėlius, išleido

Šeimininkėms
Paskaita Apie Maistą, Kurią 
d. Petrikiene Dave Per Radio.

Pirma Dalis Tilpo Pereitą

Slyvų Koše.
Verdant slyvų košę, supjaus

tykite slyvas į šmotelius, iš
imant kaulukus. Į du puoduku 
supjaustytų slyvų dėkite puo
duką cukraus. Jeigu mylit la
bai- saldžiai — dėkite daugiau 
cukraus, bus košė tirštesnė. 
Paįvairinimui košės, galima su
pjaustyt vieną ar daugiau apel
sinų į mažus šmotelius su luo
ba ir sunka, taipgi supjaustyt 
juodų razinkų ir kartu ant la
bai lengvos ugnies paviryti apie 
30 minutų, kol kiek sutirštės. 
Geriausia tokia košė virt sto- 

| ram alumininiam bei geležiniam 
puode. Nesvils.

Išvirus vėl sparčiai’ dėkite į 
sterilizuotas bonkas, standžiai 
uždarykit. Neturint ganėtinai 
uždaromų bonkų, galima dėt į 
bile stiklines ir pravėsus reikia 
užliet ant viršaus ištarpinto 
vaško (parafino), uždengus pa
dėt į sausą ir kiek galint vėsią 
vietą.

šiaip sutaisyta košė, su lietu
vių kepyklos duona, jūs šeimai 
pavaduos bile pyragą, kuris 
maistingumo žvilgsniu turi ma
žesnę vertę, negu bile gera, vi
so grūdo duona.

Vynuogių Sunka.
Dabar yra vynuogių (grėpsų) 

sezonas. Vynuogės visiems yra 
skanu valgyti, bet neilgas jų se
zonas, tad, kam galima, reikia 
pasirūpinti jų žiemos sezonui. 
Iš vynuogių esti labai skani 
sunka ir lengvai sutaisoma.

Sunkai skaniausia yra mėly
nos vynuogės “Concord grapes.” 
Numazgoję uogas, nuskabyki! 
nuo šakelių, sudekit į didelį puo
dą ir virinkit ant lengvos ug
nies. Beverdan atsiras skysti
mo, kurį vis nupilkit į atskirą 
puodą; įdėkit cukraus sulig sko
nio ir vėl užvirinę pilkite į ste
rilizuotas bonkas, drūčiai užda
rykite ir palikit žiemos laikui.

Geriant šią sunką, teks kiek 
atskiesti vandeniu, nes kaip 
kam bus perdaug stipri.

Vynuogių Kisielius-Jelly
Likusias puode žieveles ir sėk

las pertrėkškit per sietuką. Į 
puodelį uogų sunkos, dėkite puo
delį cukraus, pavirinkite bent 
penkioliką minutų ir pilkite į 
sterilizuotas stiklines, atvėsus 
užliekite tarpytu vašku.

Norint padaryt tyrą vynuogių 
kisielių, panaudokit kiek ir ko
mercinių priemonių; šiam tiks
lui yra labai gera vartoti “cer- 
to,” kurio bonkelę galima gauti 
bile didesnėj valgomų daiktų 
krautuvėje. Vartojant “certo,” 
dviem puodeliam uogų sunkos 
dėkite du puodelius cukraus ir 
puodelį “certo.” Sudėję viską, 
labai atydžiai užkaitinkit iki vi
rimo laipsnio. Vos užvirus, grei
tai nuimkit nuo ugnies ir pilk- 
te į sterilizuotas stiklines. Cer- 
ta yra pagaminta iš obuolių 
sunkos.

Prinokus mėlynom vynuogėm, 
tuo metu jau buna prinokę ir 
mažieji obuoliai “crab apples” 
vadinami, šie obuoliukai labai 
geri vartoti darant vynuogių ki
sielių. Užpylę vandeniu, kad ap
semtų, išvirkit obuoliukus su 
luoba ir sėklomis, pertrėkškit 
per sietelį, sumaišykit su vyn
uogių sunka, sudėję cukrų pavi
rinkit kelias minutes ir pilkite 
į stiklines.

K. Petrikiene.

ALDLD. 20 kp. Moterų Sky
riaus susirinkimas įvyks penk
tadienį, 6 d. lapkričio, pas drg._ 
U. šimoliunienę, 346 Clinton St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Draugės, šis susirinkimas bus 
gana svarbus, nes turėsim daug 
svarbių reikalų atlikti. Tad vi
sos pasistengkime būtinai daly
vauti jame.

Po susirinkimo bus skaitoma
(Daugiau Mot. Sk. 4 pusi.)
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis 
“Didelis Skurdas” Judžių Aktorkos...
Iki šiol aš manydavau, kad 

tik darbininkės merginos skurs
ta, gaudamos labai mažas algas 
darbavietėse; tik jos nusiskųs
davo savo nepakenčiamu gyveni
mu ir nuolatiniu nedateklium. 
Bet, va, skaitau laikraščiuose 
apie “baisų skurdą” gražuolės 
Hollyvvoodo aktorkos Bette Da
vis, kuri priklauso Warner 
Brothers judžių gaminimo kom
panijai. Ar žinot ant kiek jeigu 
toji nabagė turi “kovot su skur
du?” Neatspėsit! Nagi tik ant 
trijų tūkstančių dolerių savai
tėje....

Ši paslaptis “vargingo” aktor- 
kos gyvenimo išėjo aikštėn štai 
kaip:

Bette šiuo laiku yra “bedar
bė” ir vieši Londone. Anglijos 
judžių tūla kompanija ją pa
kvietė dalyvauti padirbime vie
no veikalo ir jai pasiūlė “tik” 
50 tūkstančių dolerių atlygini
mo. Nors tai Bettei ir nedidelė 
suma, bet kaipo “bedarbei”— 
buvo gerai: ji apsiėmė lošti.

Sužinoję apie tai josios bosai 
Amerikoj—Warner Brothers — 
uždraudė jai lošti kitai kompa- i 
nijai, kol jos kontraktas su jais 
pasibaigs,—o kontraktas pasi
baigs tik 1912 metais. Bette 
Davis manė nepaisyt savo bo

sų ir tarnaut kitiem bosam, bet 
Warner Brothers ją patraukė 
teisman—išėmė “indžionkšina.” c

Londone teisėjas Branson pa
laikė Warner Brothers pusę ir 
uždraudė Bettei lošti Anglijoj.

Po teismo apspito ją reporte
riai ir klausinėjo, ką ji mano 
apie savo pralaimėjimą? Bettė 
reporteriam ve ką atsakė:

“Aš niekad nemaniau, kad 
pralaimėsiu šią bylą visu šimtu 
nuošimčių. Ką gi daugiau da
rysi,—turėsiu skursti, gaudama 
nuo Warner Brothers “tik” 
tris tūkstantėlius dolerių j sa
vaitę....... ”

P. š.

kas: visi, kurie dalyvausite, 
būtinai turite pribūti paskir
tu laiku, lygiai 6:30 vai. va
kare. Labai parankus laikas 
visiem, nes moterim sutaupys 
laika, nereikės namie vakarie- 
nę gamint. Vakarienė bus šil
ta, skani. Po vakarienei .sve
čiai sakys prakalbas. O pa
valgę, pasiklausę prakalbų, 
galės linksmai pasišokt prie 
geros muzikos. Tikietų kaina 
tik 50 centų.

Taigi, Pittsburgho ir apie- 
linkės lietuviai darbininkai ir 
darbininkės širdingai kviečia
mi atsilankyt ant minėto ban- 
kieto, o atsilankę nesigailėsite: 
smagiai laiką praleisite ir tu
rėsite progą išgirst gerą kal
bėtoją—Dr. A. Montvydą.

Kviečia visus komisijos narė,
E. K. Sliekiene.

ką jiem didelis ačiū. Taipg’ 
ačiū visiems aukavusiems ir 
atsilankiusiems. Manoma, kad 
nuo šio vakarėlio liks keli do
leriai pelno.

Komisijos Narė.

JINAI SEKA 
PIENIŠKU KELIU

Binghamton, N. Y.
Binghamton, N. Y.

(Tąsa iš 3-čio pus.) 
paskaita, tad pasirūpinkime at
eiti laiku, kad paskiau nenusi- 
tęstų susirinkimas iki vėlai.

Svarbiausias klausimas turi 
būti prieš mus, kad einant j su
sirinkimą atsivestumėt ir naujų 
narių prirašyti prie moterų 
skriaus. Kuo mes turėsime dau
giau narių, tuo mūs veikimas 
bus pasekmingesnis.

Sekr. O. Girnienė.

PITTSBURGHO !R APYLINKĖS ŽINIOS
Lietuvių Partijiečių ir Simpati- 

kų Susirinkimas
Pėtnyčioj, lapkričio 6, Li

berty svetainėj, 1339 Medley 
St., įvyks labai svarbus susi
rinkimas. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi lietuviai partijiečiai ir 
simpatikai kviečiam dalyvaut.

Pasitarsime su d. M. Dobi- 
niu apie plieno darbininkų or
ganizavimą, spaudos vajų ir 
kitus reikalus.

Plieno konferencijoj daug 
lietuvių delegatų dalyvavo. 
Nusitarėm tuojaus po konfe
rencijos imtis plataus darbo 
organizavimui plieno darbinin
kų. Tai dabar mes turime pa
sitarti, kaip tuos tarimus gy- 
veniman pravesti.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas atsiuntė organiza
torių d. M. Dobinį. Jis tuojaus 
stojo darban ir pasekmės pa
sirodo geros. Turime jam pa
dėti, Todėl svarbu, kad šitas 
susirinkimas būtų sėkmingas. 
Visi dalyvaukim.
Ispanijos Reikalais Mitingas 

Atkeltas
Kiek pirmiau šioj vietoj bu

vo pranešta, kad Ispanijos 
liaudies delegacija atvyksta 
Pittsburghan ir bus lapkr. 4 
masiniame mitinge, Carnegie 
svetainėj.

Aplaikiau dabar nuo rengė
jų pranešimą, kad šis mitingas 
atkeltas net iki gruodžio pra
džiai, nes Ispanijos delegaci
ja dabar lanko Kanadą ir ne
gali lapkr. 4 Pittsburghan pri- 
būt.

Visi todėl tėmykite kitą pra
nešimą. O šiuo laiku visiems 

z reikėtų darbuotis sukėlimui fi- 
. nansinės paramos Ispanijos 

liaudies kovai su fašistais. Rin
kime visur aukas ir siųskit į 
“Laisvę” arba “Vilnį”, kurie 
mielu noru perduos, kam ski
riama.
Lietuviška Vakarienė ir Šokiai

Pittsburghe turėjom viso
kių vakarienių, bet lietuviškos 
dar nesigirdėjo. Dabar < betgi 
ir lietuvišką turėsim.

APLA 50 kp., ALDLD 87 
kp. ir Jaunimo Kliubas beri- 
dfai tokią vakarienę rengia 
nedėlioj, lapkričio 8, Liberty 
svetainėj, 1322 Reedsdale St. 
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 
nedidelė—35 centai ypatai. 

.Skani vakarienė ir šokiai prie 
lietuviškos muzikos. Taipgi

bus dainų pamarginimai.
Būtų gerai, kad visi parem

tų šitą parengimą, nes pel
nas naudojamas darbininkų 
reikalams : ’ plieno darbininkų 
organizavimui, darb. spaudai 
ir tt.

Smarkiai Susirgo Drg. M. 
Kaževienė

Presbiterian ligoninėj ran
dasi d. M. Kaževienė, gyve
nanti 1405 Sheffield Avenue, 
Pittsburgh. Būtų gerai, kad 
draugai ir draugės ją aplan
kytų. Drg. Kaževienė yra AL 
DLD 87 kp. narė ir “Vilnies” 
skaitytoja.

Pasimirė southsidietis Pau- 
razas. Seniau buvo stambus 
biznierius, mirė visai suban
krutavęs, kad net laidotuvėms 
reikėjo kolektuoti. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis.
Plieno Konferencija Atstovavo 

700,000
Sutvarkius visus mandatus 

pasirodo, kad draugijų kon
ferencija, įvykusi spalio 25, at
stovavo daug daugiau, negu 
mandatų komisija raportavo. 
Mandatų komisija raportavo, 
kad atstovauja apie 450,000 
narių. Tai buvo nepilnas ra
portas. Galutina skaitlinė ro
do, kad atstovybė siekė apie 
700,000.

Tokios didelės ir entuzias
tingos konferencijos ikišiol 
nebuvo. Tai istorinis įvykis. 
Įvairių pažiūrų draugijos pri
siuntė delegatus. Visi tarimai 
pravesta vienbalsiai, rezoliuci
jos priimtos vienbalsiai, komi
tetas išrinkta vienbalsiai.

Reporteris.

Kas Bus 15 d. Lapkričio?
L. M. D. Svetainėje, 142 

Orr St., Pittsburgh, Pa., 1 vai. 
po pietų, atsibus svarbi kon
ferencija Pittsburgho ir Apy
linkės Lietuvių Draugijų Są
ryšio. Į šią konferenciją lau
kiama daug delegatų. Taipgi 
bus ir svečias iš tolimos kolo
nijos, net iš Chicagos, Dr. A. 
Montvydas. O vakare, 6:30 
vai. vakaro, rengiama didelė 
vakarienė. Rengia net 4 drau
gijos: L. M. D. Draugija, SLA 
40 kuopa, APLA 7 kuopa ir 
ALDLD 33 kuopa.

Kiek man teko sužinot, tai 
komisija deda pastangas, kad 
šį parengimą padaryti vienu 
iš geriausių. Bet vienas daly

Buvę ir Būsimi Judžiai.
Sovietų Draugai turėjo su

rengę kalbinius paveikslus 
“Trys Moterys”. Rodė 22 spa
lio, Lietuviui svetainėj, žmonių 
prisirinko artipilnė svetainė. 
Ištikrųjų puikus paveikslas iš 
revoliucijos laikų, kada puolė 
baltieji beprasidedančius kur
tis Sovietus. Parodo, kaip mo
terys kovojo sykiu su vyrais 
už savo tėvynę ir apsigynė nuo 
užpuolikų. Mačiusiam ne vie
nam ištraukė iš akių ašaras.

Lapkričio (Nov.) 20 d., per 
Sovietų Draugus vėl bus rodo
mi kalbiniai paveikslai: “We 
Are from Kronstadt” (mes 
esame iš Kronštadto). Visi pa
matykite šį įdomų paveikslą.

Sov. Draugų Narė.

Komunistų Partija surengė 
vakarienę 23 spalio, Lietuvių 
žemutinėje svetainėje, pasiti- 
kimui naujo organizatoriaus, 
žmonių atsilankė ne perdau- 
giausiai, nes oras pasitaikė la
bai bjaurus, lijo per dieną ir 
vakarą, net nebuvo kai kurių 
ir iš tų, kurie turėjo iš anksto 
pirkę tikietus.

Kurie atsilankė likosi pa
tenkinti vakariene ir progra
mėle, kurią išpildė mūsų mer
gaitės, Florence žvirbliuke su 
savo draugėmis, Ana Kvet ir 
Mildred Char. Florence yra 
mūsų geros veikėjos Marijo
nos žvirblienės dukrelė. Ji 
dar jaunutė, vos 11 metų, o 
jau gerai skambina pianu ir į 
trumpą laiką susimokino dai
nų anglų kalboje, kurios labai 
gražiai išėjo. Geriausio pasi
sekimo jums, Florence, mokin
tis ir toliau.

Kita mūsų gabi mergaitė 
Helen žemaitukė tikrai artis
tiškai pasakė eiles anglų kal
boje. Tai gabiausia šio mies
to lietuvių mergaitė eilių sa
kyme. Helen yra dd. J. ir A. 
Žemaičių dukrelė. Drg. Žemai
tienė yra gera veikėja šiame 
mieste tarp lietuvių ir tarp- 
tautiškai. Būtų gerai, kad jūs, 
Helen, mokintumėtės nors
mažą prakalbėlę pasakyti 8 
lapkričio, kada bus apvaikš
čiojama Rusijos revoliucijos 
sukaktuvės.

Programoj buvo pora kal
bėtojų. Drg. M. R., kaipo to 
vakaro pirm., pasakė mažą
prakalbėlę. Antru kalbėjo 
naujas organizatorius Doo-lė 
(?). Pasakė gerą prakalbą. 
Kvietė stoti į Komunistų Par
tiją naujus ir tuos, kurie del 
tam tikrų priežasčių iėjo iš 
partijos. Ragino grįžti ir jeigu 
kas buvo negeistino—taisyti.

Vakarienei aukavo: Ringai 
—bulves, Seegal — kopūstus, 
per d. J. Vaičekauską gauta 
6 svarai mėsos nuo krautuvi
ninko, iš kurio jie perka (jo 
pavardės neturiu), J. Taniš- 
ko—keiksų, S h w o b —duona 
(virš minėti žmonės turi savo 
kepyklą). Drg. J. K. Vaiče
kauskai aukavo gyvų gėlių 6 
bukietus ant stalų, kurie pas
kiau buvo parduoti. Jie visuo
met aukoja gražių gėlių, už

MAE CLARK

Republic Judžių žvaigždė 
vaidinanti “Hearts in Bondage”

Dauguma judamųjų pa
veikslų žvaigždžių, regu
liariai geria pieną todėl, 
kad jis palaiko pas jas 
žavėtiniausį gražumą ir 
smagiausią ūpą. . . o ne
prideda nė vieno colio 
daugiau prie jų dailiai 
laibų figūrų.

Jūs galite sukontro- 
liuot savo svorį taipgi, 
gerdamos pieną. Jūs ga
lite saugiai sulaibėti 
taip, kad nebus pavojaus 
nei sena atrodyti nei vik
rumą prarasti. Reikalau
kite “DOVANAI knyge
lės apie valgius del su- 
laibėjim/) ir gražumo, 
“The Milky Way.” Už
tenka pasiųst atvirlaiškį 
su jūsų vardu ir adresu. 
Adresuokite: Bureau of 
Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

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, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; 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 ar pi
nigus grąžinam.

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

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijom
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Angly Ministeris Keikia Dar
bininkus, Reikalaujančius

Pagelbos Ispanijai
LONDON. —Anglijos ko

munistai ir eiliniai Darbo 
Partijos nariai vis stipriau 
spiria valdžią praleist gink
lus Ispanijos respublikai. 
Už tai atgaleivis ministeris 
S. Hoare juos seime apšau
kė “Komunistų Internacio
nalo agentais.”

Siunčia Kareivius Prieš 
Streikierius Francijoj

PARYŽIUS. — L. Blumo 
valdžia pasiuntė 150. Fran
ci jos kareivių apsaugot ang
lių pristatymą keliems fab
rikams Roubaix’e ir Tour- 
conge. Per anglių išvežio
toji! streiką tie fabrikai bu
vo laikinai priversti užsida- 
dyt, ypač kad streikieriai 

| laikė juos apsupę.

NAUJA PUIKI VIETA ■
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sar. Vincas Višniauskas 
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.

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

Tel. Virginia 7-4499

(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., 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
ge i d a u j a m a. 

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

—............. ..................' !

Telephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA

Oratorius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams. •
231 Bedford Avenue

I Brooklyn, N. Y.

Puslapis Ketvirtas

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

EB

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

Im!

DeKaLB Cc Ali <
ŠĖL£CT COKE - OIU^R£D-ĄSH<BLUed6zn:

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

m'o'u*
;• Lt H I M.E N T

■_____ ■ • * ■

Patikėtinas Hnimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

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

SKUTIMAS JĮ Ej

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

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 8-7171

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

Telefonas Evergreen 7-1312

3-2779

t j|jį|iį^i i

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

DeKalb leng
vas būdas pir

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Pursamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

or our

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9Cp 

KIRPIMAS

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

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.

Telefonas: Humboldt 2-7964

L#

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 Mėšlažarnčs 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* išal
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapi' 
Analyze, X-spinduliai, Serumų li 'i 
mai ir Čiepijimai. Sąlygos yra pu 
narnos. 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)

DR. J. J. KASK1AUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

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 pradekil mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

dekalb avenue d
COR. KNICKERBOCKER AVĘ. KlDGEWQGr .
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LINARDS LAICENS. Iš latviu kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
(Tąsa)

—Jūs norite knygas imti iš bibliote
kos, ponas Atalai?

—Argi tai galima?—stebėjosi Atals.
Taip, jas galima buvo dar tą pačią die

ną gauti. Jaunuolis padavė jam katalo
gą, Atals išsirinko ir pažymėjo.

Kai bibliotekorius nuėjo ir langelis už
sidarė, tuoj už stiklo pasirodė kita—ru
da akis. Vėl atsivėrė langelis ir jame pa
sirodė kitas kalinys, gerai nusiganęs su 
gražia barzdele:

—Jūsų draugas Ozolinš klausia, ar 
jums nereikia cukraus; arbatos ar ka
kao ?

Tarpininkas buvo koridorninkas—kori- 
dorščikas, kaip paprastai juos vadino vi
somis kalbomis. Taigi čia buvo drau
giška organizacija: rūpinosi vienas kitu.

Kadangi visa ką minėtą Atals turėjo, 
tai koridorninkas tęsė:

—Gal būt taboka reikalinga, degtukai, 
paišelis? Viskas, ko trūksta, bus prista
tyta.

Po to koridorninkas apsidairė aplink, 
ištraukė iš kelnių kišeniaus kažkokį su
lankstytą popierėlį ir padavė.

—Na, ligi pasimatymo. Kai perskai- 
tysit, atiduokite man. Tiktai saugokitės 
38. Jis įtartinas.

Jis tyliai uždarė langelį ir nuėjo.
Atals ištiesė popierį: tai buvo nelegali 

“Kova,” paskutinis numeris.
Atals išplėtojo “Kovą,” atsistojo prie 

sienos ligiagrečiai su durimis ir skaitė. 
Vienok jo dėmesis susiskaldę į keletą 
krypčių: nauja aplinkuma, apystovos ir 
drąsi kalinių organizacija jį truputį jau
dino. Nors ir gubernijos kalėjime ret
karčiais buvo laikraščiai, bet beveik tik
tai legalūs, vienok apystovos ir skaitymo 
būdas ten jau buvo priprastas. Tose apy- 
stovose viskas ėjo sklandžiai. Bet čia 
buvo daug savotiškumo: būti sugautam 
skaitant legalų, bet kalėjime uždraustą 
laikraštį, ir nelegalų “Kovą”—buvo labai 
didelis skirtumas. Vien už “Kovos” slė
pimą už kalėjimo sienų nuteisdavo daug 
didesnei bausmei, negu dabar jis buvo 
nuteistas. Kokiai bausmei nuteistų, jei 
sugautų kalėjime “Kovą” skaitant?

Vos suspėjo jis apie tai pamanyti, kaip 
pasigirdo platformoje skubūs žingsniai. 
Atrodė, kad skuba prie jo durų. Todėl 
jis griebėsi kur nors įgrūsti laikraštį, bet 
tai reikalinga buvo padaryt taip greitai, 
kad jis negalėjo suvokti, kur jį dėti. Sku
bant nepasisekė niekur kitur, kaip tik 
pro praplyšusį ploščiaus kišenių nuleisti 
už pamušalo. Vienok pasirodė, kad žings
niai buvo ne į jo kamerą.

Po to Atals tuoj ėmė galvoti, kur ka
meroje galėtų būti tokia paslėptuvė, kad 
mažų mažiausia, lengvai negalėtų atrasti 
paslėptą. Nes jis žinojo, kad ir prie lais
viausios kalėjimo tvarkos slėpimo kons
piracija reikia išlaikyti taip griežtai, 
kaip tai reikalinga prie drakoniško reži
mo ir kratų. Jis apibėgo akimis visur: 
lentynoj, po stalo lenta prismeigti su ada
ta, į brezento siūlę, kuriuo aptraukti lo
vos rėmai, į centralinio apšildymo bata- 
rėją? Visas šias vietas reikalinga buvo 
atmesti, kaip labai naiviškai sugalvotas, 
nes negalėjo būti nieko lengvesnio, kaip, 
pavyzdžiui, kyštelti ranką už batarejo’s, 
ar pagrabalioti ant lentynos, paversti 
stalą ir ištraukti ar pastebėti viską, kas 
ten paslėpta. Bet sienos buvo lygios, kie
tos, langai uždaryti naktį, dieną buvo

kaip ant delno—jei norėtum slėpti tarp 
dvigubų langų. Bet nebuvo jokios ga
rantijos, kada kada nors kas atėjęs neiš
kratytų nuodugniai kaip kamerą, taip ir 
jį patį. Kur tada? Kur? Vienok kiek
vienai kamerai ir kiekvienam kaliniui bu
vo reikalinga tokia saugi, svetimiem. ne
surandama vieta. Tokia vieta buvo ka
meros idėjinio gyvenimo palaikytoja, ka
meros širdis ir smegens drauge.

Todėl Atals ištyrinėjo, išieškojo ir nuo
dugniai apžiūrėjo ir apmąstė kiekvieną 
vietelę, bet ligi vakarienei ir vakarinio 
patikrinimo vienok nepasiekė tikslo. Ap
žiūrinėdamas ir tyrinėdamas sienas, lu
bas ir daiktus jis šį tą surado. Pavyz
džiui, ant lentynos rado plonam popierė- 
lyj užrašytas revoliucines eileš su data 
ir pseudonimu; ištraukęs rankšluosčiui 
pakabinti skirtą virbą rado kiaurumoje 
sulankstytą popierėlį su sienos telegrafo 
abėcėle—alfabeto raides, suskirstytas į 
penkis stulpelius, žiūrint iš viršaus ir iš 
šonų. Stalo lentos apatinėj pusėj buvo 
cheminiu paišeliu parašyta ir peiliu įrėž
ta keletas pavardžių, greta kaikurių įsta
tymo punktai, remiantis kuriais kaltina
masis nuteistas ir kuriam laikui. Pa
vardžių tarpe nė vienos nebuvo Atalui 
pažįstamos. Skardoj, kuria buvo apkal
tos durys, irgi buvo adatos galu ar kitu 
kokiu kietu daiktu įrėžtos pavardės. Tų 
tarpe jis rado Eglito pavardę. Vadina
si—tai Eglito kamera! taip norėjosi šį 
atradimą pažymėti. Žemiau buvo prie
rašas, kad tada ir tada: “Pervestas į 
Orio katorgos kalėjimą.” Jei atsitiktų 
ir man tuo keliu važiuoti—manė Atals— 
tai bent jau galėsiu sutikti draugą. Ant 
sienų daugelyje vietų sukietėjusių alieji
nių dažų slougsnyj buvo įrėžta tai rusų, 
tai latvių kalba revoliucinių dainų-punk
tai ir obalsiai prieš samoderžaviją, carą 
ir jo budelius. Vienoje vietoje didelėm, 
į akis krintančiom raidėm buvo para
šyta: “Saugokis Grendorfo iš 38-tos ka
meros !”

Tokiu būdu pasirodė, jog tyli vienutė 
kamera kalbėjo. Ji pasakojo, informavo, 
pamokė, šaukė obalsius. Ir taip—nebu
vo nė mažiausios abejonės—kalbėjo ir 
šaukė kiekviena tokia kamera. Taip šau
kė visos jos kartu—taip visas kamerų 
korpusas. Visas kamerų korpusas rėkė 
savo sienomis tuos obalsius, ir tą kovą, 
prieš kurią jis buvo pastatytas iš gele
žies, plytų ir cemento.

Atals manė apie Grendorfą. Tas buvo 
kažkokio apskrities viršininko pagelbi- 
ninku, baudžiamųjų ekspedicijų uolus da
lyvis, niekšas ir žmogžudis. Jau visi ži
nojo, kad jis yra centraliniam kalėjime 
—vadinasi-38-o j buvo jis! Buvo žinoma, 
kad išaikvojęs valdiškus pinigus jis pa
kliuvo ir buvo nuteistas pusantrų metų 
areštantų roton. Taip pat buvo žinoma, 
kad bendrose kaip politinių, taip ir krimi
nalinių kamerose buvusį administratorių 
nebūtų palikę be užmokesnio. Todėl pa
talpino į vienutę, vienok ir tokioj padėtyj 
jis buvo pavojingas kaip šnipas, išdavi
kas, bet ir jam buvo pavojingi visi kiti. 
Todėl į koridorių ar pasivaikščioti jį lei
do tiktai vieną. Atals jau buvo matęs jį 
pro pereinamos kameros langą, apžėlusį 
barzda ir panašų į surembėjusį žmogžu
dį, vaikščiojantį kalėjimo kieme naujose 
mančesterinėse kelnėse ir bliuzkoje — 
rotniekų drabužiuos.

(Daugiau bus)

Elizabeth, N. J
IŠ ‘‘Laisvės” Vajininkų 

Vakarėlio.
25 d. spalių L. D. P. Kliu- 

be Elizabetho “Laisvės” vaji- 
ninkai turėjo surengę šaunų 
pasilinksminimo-šokių vakarą.

Rodos, šiame sezone Lietu
vių Progresyvis Kliubas pirmų 
sykiu matė tokios gražios jr 
nuotaikios publikos.

Turėta svečių iš Bayonne, 
N. J. su gerai žinomu daini
ninku Višniausku, Skipariu ir 
kitais. Taipogi geras būrys da
lyvavo iš Newarko, o iš Staten 
Island turėjome labai simpa-

, tiška ir širdingą draugą Joną 
Laukaitį, kuris ištikrųjų visus 
svečius vaišino tikrai “karališ
kai.” Tai būtų gerai, kad visi 
“Laisvės” rėmėjai) sektų pėdo
mis Jono Laukaičio. O iš Bro- 
oklyno turėjome P. Buknį ir 
Petrą Veršinskį. Pastarasis tai 
šių žodžių rašytojo geras kai
mynas iš vargdienių šalies Lie
tuvos, veikiausiai ir jis bus 
“L.” rėmėjas nuo šios dienos, 
nors ligšioliai gana toli nuo 
jos stovėjo. Jeigu šiuos žodžius 
tau teks skaityti, Petrai, tai 
apmąstyk gerai ir būk “L.” ir 
Lietuvos liaudies rėmėjas.

Prie progos turiu pažymėti, 
kodėl lindeniečiai taip apsilei
do? Jie mūsų artimi kaimynai'

ir nedalyvauti, tai jau netaip 
gerai. Tiesa, K. Andriunas da
lyvavo, bet jam čia paranku. 
O kur kiti draugai buvote ?

Šokiai tai šokiai, bet neap
sieita ir be rimtų dalykų. Mū
sų smarkusis vajininkąs A. 
Stripeika pasakė trumpą pra
kalbėję apie “L.” vajaus pa
sekmes. Po to P. Buknys gana 
ryškiai išanalizavo Ispanijos 
padėtį, surišant ją su “L.” va
jaus klausimu. Baigdamas kal
bą, apeliavo į susirinkusią pu
bliką padėti finansiškai Ispa
nijos demokratijai ir laisvės 
gynėjams. Aukavo sekamai:

Jonas Nevulis ........ $1.00
J. Vizbaras............... $1.00
C. Stalsiulienė . . . . $1.00

B. Barkauskas.......... $1.00
A. Višniauskas .... $1.00
L. Paulauskas.......... $1.00
Viso aukų surinkta $9.30. 

Ačiū draugams už tą paramą.
Baigdamas turiu priminti, 

kad pirmininkavo vakarui A. 
Skairus. Rodos, daugiausiai 
dirbo šiame vakare A. šiau- 
dis, orkestrą vadovavo K. Por 
ciunas ir L. Paulauskas. Jų 
orkestroj matėsi ir vienas nau
jas narys, geras ir sumanus 
draugas J. 'Zagreckas. Puikiai 
jie griežė polkas, kad net lan
gai drebėjo. Bravo, vyrai, už 
tai I

Jūsų D. K-tis.

Užsimušė Darbininkas
Nuo ketvirtų lubų nukrisda

mas užsimušė W. Belis, langų 
plovėjas Singer Sewing kom
panijos dirbtuvėje. Nelaimin
gasis buvo dar tik 25 metų 
amžiaus. Gyveno po num. 
247 Belmont Ave., Newark, 
N. J. Ukrinas.

Nuo Red. Korespondenciją 
sutrumpinome, nes apie tą 
vajininkų parengimą buvo ki
to draugo anksčiau parašyta. 
Atleisite.

Worcester, Mass.
Prakalbos ir Aukos Ispanijos 

Kovotojams
I

Sekmadienį 25 spalio Wor- 
cesteryj atsibuvo didelės pra
kalbos, surengtos per Lietuvių 
Draugijų Veikiantį Komitetą 
temoje apie tęsimą darbų 
Clevelando seimo atsteigimui 
demokratinių laisvių Lietuvoje 
ir apie Ispanijos liaudies kovas 
su fašistais sukilėliais prieš tei
sėtą valdžią. Buvo net trys 
kalbėtojai: “Laisves” redakto
rius R. Mizara, “Kclęivio” re
daktorius St. Michelsonas ir 
Susivienijimo Liet. Am. pre
zidentas advokatas ' Bagočius. 
(Kadangi kalbėtojų kalbų, su
traukas padavė pirmesnis ko
respondentas, tai jas čia pra
leidžiame.—Red.)

Tur būt buvo žingeidžios 
prakalbos, k a d pilnutėlė 
Endicott Str. svetainė užsilai-
į»w—iiiku—iwiuhh.iim—

Draugiška Party
Pasitikimui Naujo Manadžeriaus

PARAMOUNT CABARET
PIJUS MACY-MAČYS

Pare Įvyks Trečiadienį

LAPKRIČIO 4 (NOV.)
Plačiai Brooklyn© ir apylin

kės lietuviams žinomas biznie
rius Pijus Mačys, kuris ilgus 
metus buvo namų rakandų 
biznyje dabar pastojo už ma- 
nadžerį pas Stasį Mišiūną į 
lietuvių kabareto biznį užvar- 
dytą:

PARAMOUNT CABARET 
473 Grand Street

Brooklyne i
Naujo manadžerio pasitiki

mui yra rengiama šauni pare, 
šį trečiadienį. Bus puiki pro
grama, gera muzika šokiams 
ir bus skanių valgių. Savinin
kas Stasys Mišiūnas ir mr.na- 
džeris Pijus Mačys kviečia vi
sus pažįstamus atsilankyti pa
siviešėti ir taip pat kviečia ir 
tuos, su kuriais dar neturi pa
žinties, kad atsilankytumėte 
susipažinti.
mwmmowmmmmpwmmwwwiw irn——wra ifum i ■7 bmm

kė ramiai ir niekas neaplaido smulkesniais viso 38 dol. 23c. 
svetainės per prakalbas, ku-' Reikėtų daugiau tokių pra- 
rios tęsėsi per 3 !/2 valandų, kalbų!
Pertraukoje dainavo “Aido”
Choras, bet šiuo sykiu silpno-
kai, nes daug choristų kas žin1 
kodėl nepribuvo ant prakalbų 
ir, žinoma, nedainavo.

Buvo renkamos aukos.
Viso surinkta 38 dol. 23c. 

Aukavo sekamai po 1 dolerį: 
Petras Banionis, Petras But-' 
kevičius, Jurgis Kanapkis, V. 
Tumanienė, T. Bakšienė, M. 
Šiupienienė, V. Bernotą, P. 
šiušąs, J. Lukas, A. Liebavi-j 
čius,.. J. Daugėla, J. Dimielis,' 
N. JCudarauskas, V. Repečka,’ 
B. Mizara, P. Jelskis, A. Bal
čiūnas, J. Viliušnikas.

Po 50c. J. Bakšys, P. Kaz
lus F. Skliutienė, D. Jussius, 
Valuntukevičienė, Deksnienė, 
M. Petrauskas, K. Kasiulis, K. 
Vaivada, A. Balčiūnas. Su

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

Komunistų Partijos Dist. 1 ren
giamas Rusijos paminėjimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 6 d'. 8:30 v. v. 
Hotel Bradford Ballroom, 275 Tre
mont St. Bostone. Įžanga 40c. Visų 
sąmoningų darbininkų pareiga yra 
dalyvauti ir atsivesti kitus.

(260-261)

LOWELL, MASS.
LDS 110 <kp. rengia šokius 7 d. 

lapkričio po numeriu ,338 Central St. 
Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare. 
Draugai, jūs visi žinote, kad LDS 
parengimai smagūs būna. Kviečiame 
jus visus dalyvauti ir paremti mū
sų organizaciją. Bus gera jaunuolių 
orkestrą, grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.

(260-262)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskritys rengia pra

kalbų maršrutą drg. L. Pruseikai. 
Pirmos prakalbos Įvyks 9 d. lapkr. 
Carletie, Senkų Svetainėje, 4015 E. 
141st St. Pradžia 8 vai. vakare.

Lapkričio 10 d. įvyks Lietuvių 
Svct., 6835 Superior Ave., 7 v. v. 
Pirm prakalbų turėsime mitingą, 
malonėkite būti 6 vai.

Lapkričio 12 d. 190 kp. rengia pra
kalbas Collinwoode, Turek’s Svet., 
16011 Waterloo Rd. Pradžia 7 vai.

Prašome visus Clevelando lietuvius 
dalyvauti šiose prakalbose, nes ne 
tankiai mus aplanko toki kalbėtojai.

190 Kp. Korespondente.
(260-262)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 lapkričio, kaip 2 
vai. po pietų. Easton Baking Co. 
Svetainėj, 36 N. 7th St. •

Drauges ir draugai, visi būkite 
ant šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi reikės rinkti delegatus į Apskri
čio konferenciją. Būkite visi ir nau
jų narių atsiveskite.

Sekretore.
(260-261)

ELIZABETH, N. J.
TDA kp. susirinkimas įvyks lap

kričio 5 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Visi nariai būkite, taipgi draugai at
stovai būkite, nes turime daug svar
biu reikalu aptarti. Sekr. A. S.

(260-261)

PRANAS SUPIS
Lietuvis Ekspertas
KURPIUS

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

A. VELIČKOS ir O. DĘGULIENES
Naujai Mcderniškai Įtaisytas

RĘSTA URANTAS
“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 kasdiena 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

lorimer Restaurant
417 Lori^ier Street Brooklyn, N. Y.

■^■■nniiii n .... ....... |i
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S. Janulis.

Vengrijos valdžia rengia
si greitu laiku pripažint 
Ethiopiją Italijai.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

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

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

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

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

Tel. EVergreen 8-8520

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

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
isitėmyti adiesą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Merginom Reik Atsargumo 

Su Naujom Pažintim

Komunistų Rinkimų Mitingas Buvo 
Didžiausias N. Yorko Istorijoj

Rengiasi “Parei”

pa- 
pie- 

šinys stovyla, atvaizduojant 
1776 metų

Estrados kairėje buvo

vakarą: perpildė ją ir 
tūkstančiai žmonių, negalėję 
įeit vidun, lauko pusėj stovė
jo, kad išgirsti paskutines Ko
munistų Partijos prakalbas 
rinkimų klausimu. Tai buvo 
didžiausios, entuziastiškiausios 
iškilmės, kurias Komunistų 
Partija bent kada turėjus New 
Yorke.

Susirinkimas prasidėjo ly
giai 8-tą valandą. Buvo pra
nešta, kad vien tik New Yor
ke, rinkimų kampanijos metu, 
tapo parduota 1,300,000 ka- 
valkų rinkimų literatūros. 
Penkių minučių ovacija sveiki
no Kompartijos “sleito” na
rius, kurie būriu įžengė į salę, 
ir kuriuos lydėjo 100 Jaunų 
Komunistų Lygos narių su rau
donom vėliavom.

WilHamsburgo Bedarbių Ko
vos Už Duoną, Drapanas 

ir Rendas

vieta nemokėta, 
veikime pasėkoj 
bedarbių atima-
WPA darbai už-

Virš 25,000 New Yorko dari 
bininkų ir progresyvių šturma-i statytas 20 pėdų augščio 
vo didžiulę Madison Square 
Garden svetainę, pirmadienio grupę Amerikos

keli revoliucijos kovotojų, o deši
nėje tokio pat dydžio piešinys 
atvaizdavo 1936 metų Ameri
kos darbininkus, negrą ir bal
tą, kurie nešė pirmyn raudoną 
vėliavą. To reikšmė buvo 
“Komunizmas — Dvidešimto 
Šimtmečio Amerikonizmas.” 
Virš estrados kabojo didelėm 
raidėm iškaba—“Balsuokite 
už komunistus.”

Iš viso buvo 10 kalbėtojų, 
vienok nenusibodo klausyti jų 
kalbų, nes visi aiškiai ir trum
pai atliko savo užduotis. Pir
mininkavo d. Krumbein.

Pirmininkas perstatė d. An
gelo Herndon kalbėti ir, tary
tum iš magiko kepurės, iškilo 
didelė iškaba su žodžiais “Ap
saugokime Demokratines Tei
ses”. Ta iškaba lengvai būtų 
galima visai uždengti gero dy
džio “garadžių”. Taip buvo ir 
su visais kalbėtojais—kuomet 
jie pradėjo kalbėti, iškilo iš
kaba, ant kurios buvo užrašy
ta vienas Kompartijos rinki
mų platformos punktas ir kal
bėtojo prakalba buvo ta tema.

Prieš ir po kiekvienos pra
kalbos įvyko didelis triukšmas, 
—dūdos, švilpukai, šauksmai, 
delnų plojimas buvo taip gar
sūs, kad nebuvo galima susi
kalbėti su šalia stovinčia 
drauge.

Susirinkimo svarbiausiu 
punktu buvo draugo Browde- 
rio prakalba, kuri perduota 
per radio visai šaliai 10:45 
vai. vakare. Kuomet d. Brow- 
deris buvo perstatytas kalbėti, 
“sprogo” toks didelis triukš
mas, kad pirmesnieji sveikini
mai buvo tik įsismaginimas. 
Pasileido popierų ir baliūnų 
debesys nuo viršaus,© spalvuo
tos šviesos apšvietė visą 
vuotą vaizdą. Tai buvo 
taklis, kurio šių žodžių 
tojas niekados nematęs.

Po radio prakalbos
Browderis dar pasakė keletą 
žodžių ir tada iškilo raudona 
iškaba tokio milžiniško dy
džio, kad uždengė visas pir
mas 10 iškabų. Ant jos buvo 
baltais žodžiais nupiešta “Bu- 
davokime Socializmą Būdavo-I 
jant Komunistų Partiją!”

Beje, aukų rinkimų laiku 
ant estrados buvo pastatytas 
20 pėdų nupieštas pinigų “re- 
gisteris”. Po 
“registeris” 
įplaukų.

Kaip girdėt, daug draugų ir 
pažįstamų rengiasi dalyvaut 
Pijaus Macy sutikime Para- 
mout Cabaret, 473 Grand St., 
pas S. Mišiūną, 4 .d lapk. 
(Nov.), tai yra seredoj, kaip 
tik po rinkimų.

I programą, šokius 
gių ir gėrimų.

žada turėt 
taipgi val-

Rep.

Mirė Juozas Lideikis
(Ledek)

Antradienio vakare, spalio 
27-tą, busas primušė Juozą 
Lideikį, kuris buvo nuvežtas į 
šv. Vincento ligoninę ir ten 
mirė sekmadienio rytą. Jo 
kūnas pašarvotas Richard J. 
Delaney koplyčioj, 241 W. 
14th St, New York City. Lai
dotuvės įvyks lapkr. 4-tą, tre
čiadienio popietį, Kalvarijos 
kapinėse. Velionis buvo 47 
m. amžiaus, šią žinią prane
šė per telefoną jo sūnus.

Iš Skulptoriaus P. Rimšos 
Kūrinių Parodos 

Atidarymo

spal- 
spek- 
rašy-

drg.

zatorė. Martha kvietė visus 
rinkimų vakare sueiti 6-tos 
sekcijos buveinėn, 234 Broad
way, kad išgirsti rinkimų pa
sėkas.

Programa buvo vykus tik 
pradėta pervėlai, taipgi buvo 
ir kitų bankietinių trūkumėlių. 
Pasilinksminimų ruošimo sri? 
tyje mes dar negalime pasidi
džiuoti tuo mokėjimu ir darb
štumu, kokiu pasižymim politi
kos srityje.

Dvi merginos, Rose Levano, 
21; m., ir Alberta Klimas, 20 
m., 
PI., 
rus.

gyvenančios 1170 Lincoln 
susipažino šokiuose 3 vy- 

Po šokių jie pasiūlė pa
sivažinėti. Prie Metropolitan
Avė. ir Roebling St. jie sustab
dę mašiną ir visi trys išžaginę 
Levano, o Klimas pabėgus iš
automobilio. Pribuvę radio ka- pioti sienomis, 
rų policistai vyrus areštavę. 
Vienas iš jų, 34 m., padėtas po 
$20,000 kaucijos, o jaunesnie
ji, 24 ir 21 metų, padėti po 
$10,000 kaucija kiekvienas.

tame namo augšte. End e no
rėjo parodyti, kad jų langą 
galima pasiekti nusileidžiant 
gaisriniais laiptais. Jis išlipo 
ant laiptų ir siekėsi lango, ku
ris buvo keturias pėdas nuo jo, 
bet jo koja paslydo ir jis nu
krito 60 pėdų žemyn.’

Nuvežus ligoninėn surasta, 
kad daug kaulų sulaužyta ir 
nemanoma, kad jis pasveiks. 
Ende per vėlai sužinojo, kad 
žmogus negali kaip musė lai-

Netikėtai Tėvas Užmušė Sūnų

B-s.

Šoko Tiesiai į Ligoninę
Rastas Revolveris 
Suteikė Nelaimę

Dvidešimt penkių pėdų šo
kimas nuo Stillwell eleveiterių 
stoties, kad pabėgus nuo de
tektyvo, buvo priežastis John 
Van Vleit patekimo ligonbu- 
tin.

Mat, Vleit bandė pavogti 
laikroduką nuo stotyje mie
gančio Richard Kramer, bet 
pastarasis pabudo ir pradėjo 
vyti. Prie to prisidėjo ir de
tektyvas, kuris tuo metu buvo 
stotyje. Pamatęs, kad jam 
kelias užkirstas, Vleit šo
ko nuo stoties gatvėn. Tuo žy
giu jis gana smarkiai susižeidė 
ir pateko ligoninėn.

grupe
Bolė nusi- 
Zakowski

Stanley Zakowski, 15 motų.
71, Cranberry SI., su 
draugų lošė bolę. 
lito tarpnamin ir 
nuėjo jos jieškoti. Jis ten rado
mažą revolverį. Sujudo jo 
draugai jam liepė pamėginti, 
ar užtaisytas. Paspaudus re
volverio gaidžio kojukę, kul
ka pataikė į James Pierro kir
kšnį. Nuvežus į ligoninę, sako
ma, Pierro pasveiks.

Jaunas tėvas, John Klein, 
24-rių metų, sutiko daboti 
šešių mėnesių sūnų, o jo mo
teris išėjo į jodžius. Jis pasi
dėjo kūdikį šalia savęs supa
mame krėsle ir užmigo. Pus
valandį vėliau atėjo tėvo uoš
vis, Edward Brannigan ir jį 
prikėlė, nes jo ranka buvo at
remta į kūdikio gerklę. Nega- 

' lėdamas kūdikio atbudinti, 
Klein pasišaukė pirmos pagel
bės, iš Columbus ligonbučio, 

'bet veltui—vaikutis nepabudo 
iš amžino miego.

Žmogus, Tai Ne Musė

Spalio 28 d. susirinkimas 
buvo didesnis, palyginus su 
pirmesniais susirinkimais. Yra 
ženklas, kad bedarbiai pajun
ta besiartinantį šaltį ir pradė
jo daugiau domėtis, kas bus, 
kaip ateis žiema, o mes netu
rime maisto, nei drabužių, gi pa
stogę galima lengvai prarast. 
Ta mintis atsikartoja kožnam 
bedarbiui.

Organizatorius raportavo 
pažymėdamas, kad kas savaitę 
pašalpos reikalavimų atsiran
da daugiau ir daugiau, o mū
sų lokalas atsidūrė ant bedu
gnės kranto. Narių duoklės 
nemokėtos už kelis mėnesius. 
Toks narių pasielgimas silpni
na organizaciją. Parengimai 
būna prasti. Pinigų ižde nėra 
nė cento. Renda už šviesas ir 
susirinkimų 
Apsileidimo 
pašalpos iš 
mos, viešieji 
daromi.

Pereitą pėtnyčią Browns
ville j buvo prie šelpimo įstai
gos demonstracija. Į ją mažai 
žmonių atėjo, tad policija buo
žėmis išdaužė. Tas buvo pat
virtinta ten buvusių narių : jie 
rodė apdaužytas nugaras, gal
vas ir šonus.

Tą viską pranešęs organiza
torius paklausė: “Ką mes da
rysim? Ar uždarysime savo 
organizaciją, ar mesimės į at
viresnę ir drąsesnę kovą ? At
sakykite !”

Atsakymui į tai susirinki
mas nutarė:

1) Jeigu narys ateitų į su
sirinkimą girtas bus išbrauk
tas iš organizacijos.

2) Neužsimokėjęs duokles 
per 2 savaites (?).

3) Du sykiu neatėjęs į be
darbių susirinkimus taip pat 
praras nario teises.

4) Visi bedarbiai turi būti 
kas ketvirtadienį prie šelpimo 
įstaigos su reikalavimais be 
jokių išsisukinėjimų. Mes tu
rim eit visi, nes vienam reikia 
rendos, kitam drapanų, tre-

Praeito sekmadienio popie
tį, Master of Arts Institute, 
310 Riverside Drive, New 
Yorke, atsidarė skulptoriaus 
P. Rimšos kūrinių paroda. Pa
rodą atidarė instituto vedėja 
ponia Horch, kuri po savo kal
bos apie p. Rimšos kūrinius, 
perstatė kalbėti Lietuvos kon
sulą Joną Budrį. Vėliaus trum
pai kalbėjo komiteto pirminin
kas p. J. Ansell. Dr. A. Petri
ką perskaitė parodos atidary
mo aktą ir pagaliaus pakvies
ta patsai skulptorius P. Rim
ša, kuris savo kalboje pabrė
žė, jog daugelis Europos me
nininkų yra įsivaizdinę, kad 
Amerikoj nėra meno, kad čion 
viskas yra matuojamą vien 

^ik biznio sumetimais. P. Rim- 
I ša pabrėžė savo kalboj, kad 
^viešėdamas Amerikoj patyrė, 
jog šalę dangorėžių, didžiulių 
tiltų, ^puikiai išpuoštų 
bulvarų, menas nėra 
tas.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaityto j u

Jack End e, 27 metų vyras, 
norėjo įrodyti savo pačiai, kad 
plėšikai galėtų įsibriauti į jų 
kambarius, po num. 
vington St.

Jų kambariai randasi penk-

aukų 
parodė

rinkimų
$3,524

Ten Buvęs.

Iliustruota Paskaita
Ketvirtadienio vakare, 5 

lapkričio, 8 vai., P. Rimša duos 
savo kūrinių iliustruotą pas
kaitą, kas be abejo bus Brook
lyno publikai naujenybė. Kad 
geriau susipažinus su meno 
kūryba, ateikit pasiklausyti ir 
kartu pasigėrėti jo kūrinių 
iliustracijomis. Įvyks Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė. Įžanga 10 centų.

d.

čiam maisto. Taip pat pikie- Bedarbis Iššoko Pro Langą 
tavime ir demonstracijose tu
rim visi dalyvauti, nes sekre
torius turės pažymėti visų bu
vusių vardus. Visi balsavo už 
šį patvarkymą, priešingų ne
buvo.

Nežinia, kur randasi lietuvių 
bedarbių jaunimas ir kame 
priežastis, kad nelanko Bedar
bių Tarybos susirinkimų. Au
gusių lietuvių ateina nema
žas būrelis.

f Kaimietis.

Nedarbas ir ligos padarė 
darbininko Osborne gyvenimą 
nepakenčiamu. Jis paliko šei
myną ir atėjo pas savo motiną, 
kuri gyvena 792 Macon St., 
Brooklyne. Bet ir čia bedar
biui pasirodė ne išeitis. Ma
tomai, ir iš rinkimų nesitikėjo 
ką laimėti, nes 6 vai. antra
dienio ryto jis iššoko pro lan
gą nuo trečio augšto ir ant 
vietos užsimušė.

sodų ir 
pamirš-

progaParodos atidarymo 
dalyvavo daugelis žymių Ame- 

irikos dailininkų: atstovas nuo 
i Amerikos Skulptorių Draugi
jos, atstovas nuo numismatikų 
draugijos; žymus meno kriti
kas Leon Dabo, kuris didžiai 
stebėjosi p. 
originalumu, 
svetimtaučių 
lankėsi gana
Yorko ir apylinkės lietuviai 
neturėtų praleisti progos, ap
lankyti parodą.

Lankymo valandos nuo 1— 
5 ii’ penktadieniais nuo 8—10 
v. vakare. Uždarymo dieną, 
15 lapkričio, paroda tęsis nuo 
1 iki 8 vai. ir vakare parodos 
vietoj bus koncertas.

Dalyve.

Rimšos kūrinių 
Publikos kaip 

taip ir lietuvių 
skaitlingai. New

Iš Komunistu Bankieto
Sekmadienio vakarą, Grand 

Paradise svetainėje įvykęs 
6-tos sekcijos bankietas buvo 
skaitlingesnis už visus buvu
sius. Tas parodo partijos įta
kos augimą. Taip pat aiškiai 
buvo įmatomas ir jaunėjimas, 
nes didelę dalį publikos su
darė jaunimas. Iš lietuvių jau
nimo dalyvavo tik B. Kala- 
kauskaitė ir S. Kazokytė. Su
augusių lietuvių buvo keli de- 
sėtkai.

Programą pildė mandolinų 
orkestrą ir jaunų dainininkų 
trio, taipgi buvo kelios trum
pos prakalbos, kurias sakė dd. 
Flaiani, Vladimir ir Martha 
Stone, 6-tos Sekcijos organi-

SUSIRINKIMAI
LDS 1 Kp. Susirinkimas 

5 Lapkričio
Visi nariai ir narės kviečiami at- 

I eiti laiku, nes susirinkimas bus 
I trumpas, kad daugiau laiko būtų Dr. 
I šliupaitės kalbai sveikatos klausimu, 
j Būti laiku yra visų narių užduotis, 
i Kviečiami ir ne nariai. Susirinkimas

238 Ri- bus pradėtas lygiai 8 vai. vakaro. 
“Laisvės” svetainėje.

Valdyba.
(260-261)

PARDAVIMAI X
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)

Iškilmingas Atidarymas
JONO JUREVIČIAUS

VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
UŽEIGOS

•

šiomis dienomis Jonas Jure
vičius gavo pilnus laisnius pa
tarnavimui visokiais gėrimais.
Degtines, Vynai ir Alus

Sekantį Penktadienį

Lapkričio 6, (November)
Įvyks iškilminga atidarymo 
party. Bus duodama karšti 
valgiai ir bus patarnaujama 

įvairiais gėrimais.

Širdingai užkviečiu visus savo 
pažįstamus ir draugus ateiti 
pasiviešėti ir taip pat kviečiu 
užeiti ir tuos, su kuriais dar 
neturiu pažinties, bus malonu 

susipažinti.
•

Prašau Įsitėmyti Antrašą:
148 GRATTAN ST. 

BROOKLYN

Kampas Varick Ave., vienas 
blokas nuo Flushing Ave., 

Ridgewoode.
Tel.: Pulaski 5-9826

“LAISVĖS” KONCERTAS

Koncertas Bus 
LAPKR. 8 NOV.

Koncerto Pradžia 
3:30 Vai. Po Piety

Šokiai Bus 
Tuojaus Po 
Programai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIII
Ona Leonavičiūtė, Dramatiškas Sopranas.

Tik dabar Ona sugrįžo iš North Carolina, kur ji dainavo žymiuose 
teatruose ir jau ilsisi ir rengiasi “Laisves” koncertui. “Laisves” ban- 
kiete Ona sukėlė daug entuziastiškų ovacijų. Gi koncerte, kur bus 

Nramu ir kada Onos balsas skambės kaip iš sidabrinio varpo, tai 
kiekvienas jaus lyg žavėjimą savo jausmų ir sielos.

Labor Lyceum 
Svetainėje 

949 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y.

Wm. Norris 
Orchestra

Bilietai Gatavi

IMUlUllinilllllllllHMlIllMMMIHIlM

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, rusų operų dainininkas, puikaus talento artistas. Smuikų, Cello ir 
Piano Sekstetas, solus dainuos mylima Brooklyno dainininkė Aldona Klimaitė, koloratūra sopranas. Taipgi šia
me koncerte dainuos Konstancija Menkeliuniutė, mezzo-soprano, kuri plačiai Amerikos lietuviams yra žino
ma kaipo puiki operų dainininkė. G. Pravdin, baritonas, irgi rusas profesionališkas dainininkas iš New Yorko.

Programą atidarys Brooklyno 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.




